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Konuların çözümünde aktif rol 
almaya devam ediyoruz

Sayın Başbakan’ın Mart ayı İzmir ziyaretinde kendisine 2 önemli 
konuyu içeren dosyamızı verme imkanını bulduk. Konularımıza 
TBMM’de görüşülen Küçük Torba Yasa ile olumlu yanıt almayı ümit 
ediyoruz. Dosya ile;

Kemalpaşa OSB’nin Islah Organize Sanayi Bölgeleri kapsamına 
alınarak yeniden tüzel kişilik kazandırılması ve

Serbest bölgelere transit ticaretle gelen yakıtın değeri üzerinde 
talep edilen ÖTV ve KDV’nin kaldırılması önerilerinde bulunduk.

Kemalpaşa OSB’mizin hiç hak etmediği şekilde içinde bulunduğu 
sıkıntının çözülebilmesi adına ilk günden itibaren en üst düzeyde 
girişimlerimizde ısrarcı olduk.

Bugün, toplam 12.3 milyon metrekarelik alanın 8.7 milyon 
metrekaresi sanayi parsellerinden oluşan Kemalpaşa OSB’de 300 
fabrika, üretimini devam ettirmektedir. Bu fabrikalarda 20 bin kişi 
istihdam edilirken, 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmektedir.

10 tane OSB’de kurucu ortaklığı bulunan bir Oda olarak, bizler her 
zaman OSB’lerimizin ülke ve bölge ekonomisi için önemine inanarak, 
sonuna kadar destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Söz konusu süreçte, mevcut sıkıntıdan dolayı, yatırımcı Kemalpaşa 
OSB’de yeni yatırımlara başlamak istememekte, elektrik ve doğalgazı 
daha pahalı temin eden katılımcılar, Bölgeden uzaklaşma planı içine 
girmektedirler. Bizler nasıl yatırımları artırırız, nasıl istihdama katkımız 
olur diye çaba sarfederken, yaşanan bu gelişmelerden duyduğumuz 
üzüntü de büyük olmuştur. 

O nedenle de, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının 
içinde bulunduğu mağduriyetin giderilmesi bizler açısından büyük 
önem taşımaktadır.

Geride bıraktığımız 2 yıllık çalışma dönemimizde olduğu gibi, kalan 
2 yılımızda da sizlerin konularının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

2011 yılının ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantımızda da, 
üyelerimizin konularına verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulama 
imkanını bulduk. Konuşmamda özellikle altını çizdiğim nokta;

“Kalan son 2 yılımızda, getirdiğiniz konularınızla ve önerilerinizle 
Yönetim Kurulu’muzu yönlendirmeye devam etmeniz ve sektörel 
konularınızı, bizlerle zamanında paylaşmanızdır. Bilindiği gibi 
bizler kanun koyucu değiliz. Ancak, kanunların çıkması yönünde 
girişimlerimizi ve kararlı takibimizi sürdürmekle yükümlüyüz. Bu 
bilinçle, sorunlarınıza çözüm olabilmemiz için spesifik konularınızı 
ancak yaşayanlar olarak sizlerden öğrenmemiz bizler açısından 
önemlidir” olmuştur.

Söz konusu toplantıda üyelerimizin de katılımcı olarak konularını 
bire bir aktarmalarından memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek 
isterim. Katılımcı olduğunuz sürece sizlerle birlikte çok doğru ve 
güzel işlere imza atacağımıza bizler Yönetim Kurulu olarak yürekten 
inanmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağınız 
katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a iki dosya 
sunarak Kemalpaşa OSB’ye 
Islah Organize Sanayi Bölgeleri 
kapsamına alınarak yeniden 
tüzel kişilik kazandırılmasını 
isterken, serbest bölgelere 

transit ticaretle gelen yakıtın 
değeri üzerinde talep edilen 
ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını 
önerdi. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın Başbakan 
Erdoğan’a ilettiği dosyalardaki 
imzanın mürekkebi kurumadan 
önerilerin, kamuoyunda “Küçük 
Torba” olarak adlandırılan 

yasa kapsamına alındığı ve 
TBMM’de görüşüleceği haberi 
geldi. EBSOHABER yayına 
hazırlandığı sırada yasanın TBMM 
Genel Kurulu’nda görüşmeleri 
sürüyordu.

Ege Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’nin (ESİAD) 27. 
Genişletilmiş Yüksek İstişare 

EBSO’dan Başbakan’a çözüm dosyaları

Kemalpaşa OSB’ye 
yeniden tüzel kişiliği 
kazandırılsın

Serbest bölgelerdeki 
yakıttan ÖTV ve KDV 
alınmasın

GÜNDEM
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Konseyi’nde Başbakan Erdoğan 
ile görüşen EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, toplam 12 
milyon 342 bin 718 metrekarelik 
alanın 8 milyon 778 bin 
metrekaresi sanayi parsellerinden 
oluşan Kemalpaşa OSB’deki 300 
fabrikada 20 bin kişinin istihdam 
edildiğini ve 2 milyar dolarlık 
ihracat yapıldığını hatırlattı.

EBSO’nun öncülüğünde 
kurulan Kemalpaşa OSB’de 
faaliyet gösteren sanayicilerin 
OSB’nin tüzel kişiliğinin 
iptali nedeniyle mağduriyet 
yaşadıklarını belirten Ender 
Yorgancılar, “Katılımcılar, elektrik 
ve doğalgazı yüzde 10 daha 
pahalıya temin etmektedirler. 
Yeni katılımcılar ruhsatlarını 
Kemalpaşa Belediyesi’nden almak 
zorunda kaldıklarından daha 
yüksek harçlar ödemektedirler. 
Üyelerimizin Kemalpaşa OSB 
katılımcısı olmalarından doğan 
teşvik ve desteklerin geri 
çağırılma riski bulunmaktadır. 
Bölgede parseli boş halde 
bulunanlar, tesis kurmaktan 
kaçınmaktadırlar. Hali hazırda 
üretim yapmakta olanlardan 
bir kısmı artan maliyetleri 
nedeniyle diğer Organize 
Sanayi Bölgeleri’ne taşınmayı 
düşünmektedirler” dedi.

Yorgancılar, Kemalpaşa OSB 
Yönetimi’nin de Tüzel Kişilik iptali 
nedeniyle altyapı yatırımlarını 
sürdüremediğine dikkat çeken 
Yorgancılar, ayrıca günlük 10 
bin metreküplük kapasiteye 
sahip arıtma tesisinin kapanma 
tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

Ender Yorgancılar, “4562 
sayılı Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu’na Geçici 7. 
Maddesi’nden sonra, Sanayi 
ve Ticaret Bakanımızın da 
olumlu bulduğu Islah Organize 
Sanayi Bölgeleri’ne yönelik 
Geçici 8. Madde ile Geçici 
9. Madde Taslaklarının ilave 
edilmesi, Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi katılımcılarının 
içinde bulunduğu mağduriyeti 
giderecektir” diye konuştu.

Serbest bölgelerdeki
yakıttan ÖTV ve KDV
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, Başbakan Erdoğan’a 

sunduğu bir başka dosyada ise, 
serbest bölgelere transit ticaretle 
gelen yakıtın değeri üzerinde 
talep edilen ÖTV ve KDV’nin 
burada üretim yapan firmaları 
büyük sıkıntıya düşürdüğünü 
belirterek bunların kaldırılmasını 
istedi.

Serbest Bölgeler Kanunu’nun 
ilk maddesinin yatırım ve üretimi 
teşvik etmek üzere başladığını 
vurgulayan Ender Yorgancılar, 
Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüğü’nün de akaryakıt, yağ 
ve bazı hammaddelerin mamul 
ürün içinde tefrik edilemeyecek 
derecede enerji girdisi olarak 
kullanılarak tüketilmesinin 
olmazsa olmaz bir şart olarak 
değerlendirdiğini belirtti. 
Yorgancılar, Gümrük Kanunu’nun 
158. Maddesine aykırılık teşkil 
eden bu durumun yine aynı 
kanunun Geçici 7. Maddesi 
ile çözüme kavuşturulmaya 
çalışıldığını, çelişkilerin AB ile tam 
üyelik tarihine kadar 3218 Sayılı 
Serbest Bölgeler Kanunu’nun 
geçerli olacağının ifade edildiğini 
hatırlattı.

Üretim yapılırken pek çok 
hammaddenin kullanılmasının 
doğal olduğunu, eşya serbest 
dolaşıma girerken Gümrük 
Mevzuatı gereği maliyet 
üzerinden doğrudan veya 
dolaylı vergiler alındığını dile 
getiren EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
görüşmeleri başlayan Küçük 
Torba Yasa Teklifi’ne bir madde 
ilave edilerek konunun çözüme 
kavuşturulacağını savundu.

Ender Yorgancılar’ın Serbest 
Bölgeler Kanunu’ndaki değişiklik 
önerisi şöyle:

“3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu’nun 6. Maddesi’nin 
birinci fıkrası aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir.

Serbest Bölgeler, bu kanunun 
1. maddesindeki amaçları 
gerçekleştirmek üzere kurulan, 
Türkiye Gümrük Bölgesi’nin 
parçaları olmakla beraber, ithalat 
vergileri ile ticaret politikası 
önlemlerinin ve kambiyo 
mevzuatının uygulanması 
bakımından Türkiye Gümrük 
Bölgesi dışında olduğu kabul 

edilen ve serbest dolaşımdaki 
eşyanın bir Serbest Bölgeye 
konulması nedeniyle normal 
olarak eşyanın ihracına bağlı 
olanaklardan yararlandığı 
yerlerdir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu’nun 13. Maddesi’ne 
aşağıdaki Geçici 8. Madde 
eklenmiştir:

Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki dönemler 
için Gümrük Kanunu’nun 152 - 
158 ve 185. Maddeleri’ne göre 
KDV tarhiyatı yapılmaz, daha 
önce yapılan tarhiyatlardan 
vazgeçilir, tahakkuk edilen 
tutarlar terkin edilir. Tahsil 
edilmiş tutarlar red ve iade 
edilmez.

Gerekçe: Kanun’un, Serbest 
Bölgeleri tanımlayan 6. Maddesi, 
aynı kanunun 1. Maddesi’ndeki 
Serbest Bölge kuruluş amaçlarına 
paralel hale getirilmektedir.”

İlk müjde
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 
Islah Organize Sanayi Bölgeleri 
kapsamına alınarak tüzel kişilik 
kazanması, serbest bölgelere 
transit ticaretle gelen yakıtın 
değeri üzerinde talep edilen 
ÖTV ve KDV’nin burada üretim 
yapan firmaları büyük sıkıntıya 
düşürdüğü gerekçesiyle 
kaldırılmasına ilişkin olarak 
Başbakan Erdoğan’a verdiği 
dosyalardaki imzanın mürekkebi 
kurumadan ilk müjde geldi. 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 
10 Mart’tan itibaren Meclis 
Genel Kurulu’nda görüşülmeye 
başlanan Küçük Torba Yasa 
kapsamına EBSO’nun iki 
dosyasındaki konuları da dahil 
etti. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Başbakan 
Erdoğan’a duyarlılığı için 
teşekkür etti.

Ege Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği de, EBSO’nun Kemalpaşa 
OSB’ye tüzel kişilik kazandırılması 
çalışmalarına destek verdi. ESİAD 
Yüksek İstişare Konseyi Başkanı 
Deniz Taner, Kemalpaşa OSB ile 
ilgili konunun Küçük Torba Yasa 
teklifine alınmasını istedi.

GÜNDEM
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Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, dünkü 
İzmir ziyaretinde kentin 

en büyük beklentisi 
olan EXPO 2020 adaylığı 

konusunda yeşil ışık yaktı. 
Ege Sanayicileri ve İşadamları 

Derneği’nin (ESİAD) Kaya 
Termal Oteli’nde yapılan 
27. Yüksek İstişare Konseyi 
Toplantısı’nda konuşan 
Erdoğan, “EXPO’nun İzmir için 
önemini değerini biliyorum. 
Bu arada Ankara’nın da bu işe 
çok kararlı şekilde yüklenmesi 
söz konusu. Tabii İzmir’in bu 
konuda bir deneyimi ve tecrübesi 
var. Bu deneyimi, bu tecrübesini 
görmezden gelemeyiz” dedi. 
Erdoğan’ın bu sözleri, “kentin 
EXPO 2020 adaylığına yeşil ışık” 
olarak yorumlandı.

Destek istediler
Toplantıya; Milli Savunma 

Bakanı Vecdi Gönül, Devlet 
Bakanı Mehmet Aydın, Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, Sağlık 

Bakanı Recep Akdağ, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer de katıldı. Erdoğan’ın 
konuşmasından önce kürsüye 
çıkan ESİAD Yüksek İstişare 
Konsey Başkanı Deniz Taner ile 
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sıtkı Şükürer, İzmir’in EXPO 
2020 adaylığı için destek istedi. 
Taner, “EXPO 2020 İzmir’den öte 
bir ülke projesidir. Edindiğimiz 
bir önceki tecrübenin sağladığı 
avantajla bir an evvel yola 
koyulmak istiyoruz. Bu konuda 
bir talimatınız varsa, biz İzmir 
olarak hazırız” dedi. Şükürer 
ise, “Bugün bu toplantıda İzmir 
EXPO adaylığını anons ederseniz 
bizleri mutlu edersiniz. Bizler 
‘cananı’ seviyoruz ama önce ‘can’ 
diyoruz” diye konuştu.

İzmir’e haksızlık yapıldı
Daha sonra kürsüye gelen 

Erdoğan, “EXPO’nun İzmir için 
önemini değerini biliyorum. Tabii 
bu arada Ankara’nın da bu işe 
çok kararlı şekilde yüklenmesi 

Başbakan’dan EXPO 2020
 için yeşil ışık

EXPO’nun İzmir için önemini 
bildiğini söyleyen Erdoğan, 
“İzmir’in deneyimi var. Bunu 
görmezden gelemeyiz” dedi. 
Bu sözler, “kentin EXPO 2020 
adaylığına yeşil ışık” olarak 
yorumlandı.

GÜNDEM
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gelişsin. Bir dünya şehri, bir 
marka şehir olsun istiyorum” 
dedi.

İzmir’in Akdeniz havzasının, 
dolayısıyla Asya, Avrupa ve 
Afrika’nın yıldız şehri olma 
avantajını taşıdığını vurgulayan 
Erdoğan, Selanik, Beyrut 
ve Atina’nın İzmir’e rakip 
olamayacaklarını söyledi.

Neden 
Expo 2020 İzmir?
EXPO 2020 Doğu Akdeniz 

Bölgesi’nde düzenlenecek olan 
ilk EXPO olacak. 100 yıl öncesine 
kadar, İskenderiye ve Beyrut’la 
birlikte Doğu Akdeniz’in en 
önemli liman kentlerinden biri 
olan İzmir, bu vesileyle bir “iade-i 
itibar” fırsatı yakalayacak.

İzmir doğunun en batısı, 
batının en doğusu. Bu özelliğiyle 
ülkeler ve kültürlerarası eşsiz bir 
köprü niteliğinde.

İzmir, 3 saatlik uçuş 
mesafesinde Orta Asya’dan 

söz konusu. Tabii İzmir’in bu 
konuda bir deneyimi ve tecrübesi 
var. Bu deneyimi, bu tecrübesini 
görmezden gelemeyiz. Bunların 
değerlendirmesini inşallah 
yapacağız. Ve geçen sefer İzmir’e 
çok ciddi haksızlık yaptılar. Orada 
alınan kararı siyasi karar olarak 
görüyorum. Temenni ederim ki 
bu sefer böyle bir yanlışla karşı 
karşıya kalmayız” dedi.

Potansiyel çok
İzmir’in kendileri için sadece 

81 vilayetten biri olmadığını 
vurgulayan Erdoğan, kentin 
sahip olduğu imkanların 
çok ötesinde bir potansiyeli 
olduğuna dikkat çekti. İzmir’i 
Türkiye’nin ve Akdeniz’in incisi 
olarak gördüğünü dile getiren 
Erdoğan, “Birlikte çalışarak, 
birlikte üreterek İzmir’i daha 
da büyütelim diyorum. İzmir’in 
her güzelliğini, her imkanını 
Türkiye’ye ve dünyaya cömertçe 
sunalım. İzmir daha da büyüsün, 

İş dünyası: Bir adım öndeyiz

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: 
“Başbakan Erdoğan’ın İzmir’in deneyimine vurgu yapmasını 

olumlu bir mesaj olarak görüyorum.”

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş: 
“Başbakan gerçekçi konuştu. İzmir’in deneyimini vurguladı 

ve haksızlık yapıldığını söyledi. Bu defa da haksızlık yapılmaması 
için elinden geleni yapacağını ifade etti. Bu dolaylı olarak İzmir 
aday demek.”

DTO İzmir Şube Başkanı Geza Dologh:
“Başbakan’ın olumlu mesaj verdiğini düşünüyorum. İzmir’in 

EXPO adaylığı konusunda olumlu düşünüyorum.”

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer:
“Başbakan söyledikleri ile İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için 

yeşil ışık yaktı. Bana göre ‘Ankara ile İzmir’in şansı eşit ama İzmir 
bir adım önde’ demek istedi.”

İZSİAD Başkanı İlknur Denizli:
“Başbakan’ın karar aşamasında olduğunu, bu inceleme 

sürecinin devam ettiğini düşünüyorum. İzmir’in tecrübesinden 
bahsetmesi olumlu.”

EGİAD Başkanı Temel Aycan Şen:
“Başbakan’ın açıklamaları beklentilerimizi karşılamadı, 

beklediğimiz cümleyi duyamadık. Ama ben açıklamayı olumlu 
buluyorum.”

Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan 
Avrupa’nın tamamına, toplam 
1.5 milyarlık bir nüfusa 
erişilebilirlik sunan merkezi bir 
coğrafi konuma sahip.

İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi, 
olağanüstü güzel doğası, 
senede ortalama 300 güneşli 
gün yaşatan iklimi, mükemmel 
plajları, güleryüzlü ve sıcakkanlı 
insanlarıyla ideal bir ev sahibi. 
En çok 100 kilometrelik bir 
mesafede, insanlığın en büyük 
miras zenginliklerinden Efes ve 
Bergama, yine aynı yakınlıkta 
Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, 
Urla ve Kuşadası gibi turistik 
merkezler bulunuyor.

Medeniyetler ve bölgeler 
arasında çatışmaların hüküm 
sürdüğü bir dünyada İzmir, bu 
yapısı sayesinde 21. Yüzyıl’da 
dünya için “kültürel akupunktur” 
ve “toplumsal barış modeli” 
vazifesi görecek.

Türkiye, farklı kültür ve dinler 
arasında yüksek bir anlayış 
geliştirilmesi hedefini ulusal 
bir amaç olarak belirledi. EXPO 
2020’nin İzmir’de düzenlenmesi 
bu bağlama çok uygun düşecek.

İzmir’de düzenlenecek EXPO 
etkinliğine 16 milyon ziyaretçinin, 
39 milyon ziyaret yapması 
bekleniyor. Bu durum İzmir, Ege 
Bölgesi ve Kuzey Akdeniz için 
ekonomik fırsatlar yaratacak. 
Sonuç olarak, bu bölgedeki 
olumlu etkiler sadece bölgeyle 
sınırlı kalmayacak, Karadeniz 
Havzası ve Kafkaslar’a kadar 
yayılacak bir fayda sağlayacak.

Tüm ülkelerin beklentilerini, 
geleneklerini ve deneyimlerini 
sergileyebilecekleri uygun bir 
platform olarak İzmir, ideal bir ev 
sahibi olacak.

BIE Yöneticileri ve özellikle 
Genel Sekreter Vincento Gonzales 
Loscertales, 2010 Şanghay 
EXPO’sunun kapanış törenlerinde 
de ifade ettiği gibi İzmir’in 
adaylığını desteklerken, İzmir’in 
Valisi’nden yerel yöneticilerine, 
sivil toplum liderlerinden merkezi 
otorite temsilcilerine kadar tüm 
katılımcıların uyum içinde birlikte 
hareket ediyor olmasının ve 
genel olarak İzmirli’nin projeye 
sahip çıkıyor olmasının projenin 
en önemli kazanımı olduğunu 
söylemekte.

GÜNDEM
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Merkez Bankası (MB) Başkanı 
Durmuş Yılmaz’ın emekli 
olmadan önceki son Para 
Politikası Kurulu toplantısında 
alınan kararlar piyasada şok ile 
karşılandı. MB, iç talebi kısmak 
ve cari açıktaki artışı önlemeye 
yönelik olarak daha önce aldığı 
munzam karşılık oranlarını bu kez 
daha yüksek bir oranda artırarak 
piyasaları şaşırttı. MB, bu kararla 
kredi hacminin daralmasını 
hedefliyor.

Merkez Bankası 23 Mart’ta 
açıkladığı kararlarında politika 
faiz oranını beklendiği gibi yüzde 
6.25’da tutarken, zorunlu karşılık 
oranlarını beklentilerin çok 
üstünde artırdı. Para Politikası 
Kurulu, yüzde 1.50 olan gecelik 
borçlanma faiz oranı ile yüzde 9 
olan borç verme faiz oranında da 
değişikliğe gitmedi.

MB, zorunlu karşılıkların 
artırılması kararı çerçevesinde 
piyasadan 19.1 milyar TL likidite 
çekecek.  Merkez Bankası 23 
Eylül’de yaptığı zorunlu karşılık 
artırımıyla piyasadan 2.1 milyar 
TL ve 1.5 milyar dolar,  17 Aralık 
2010’da 7.6 milyar TL ve 200 
milyon dolar, 24 Ocak’ta ise 
9.8 milyar TL piyasadan para 
çekmişti. Yapılan açıklamada, 

finansal istikrarı pekiştirmek 
amacıyla, Türk lirası zorunlu 
karşılık oranları vadesiz ve kısa 
vadeli mevduatlar ve katılım 
fonları ile diğer yükümlülükler 
için artırdığını bildirdi. Merkez 
Bankası’nın kararları 15 
Nisan’dan itibaren uygulanacak. 

Enflasyon yükselişi
sürecek
Önümüzdeki dönemde temel 

mal grubu enflasyonun bir süre 
daha yükselmeye devam etmesini 
bekleyen MB, şu açıklamada 
bulundu: “Finansal istikrara 
ilişkin riskleri azaltmak için 
zorunlu karşılıklarda bir miktar 
daha artışa ihtiyaç duyulduğu 
değerlendirildi. Alınan zorunlu 
karşılık kararı ile kurul petrol ve 
emtia fiyatlarında gözlenen hızlı 
artışların enflasyon üzerindeki 
olası ikincil etkilerini sınırlamak 
için gerekli ilave parasal 
sıkılaştırma da sağlandı.

Finansal istikrara ilişkin 
risklerin azaltılması açısından 
düşük politika faizi, geniş faiz 
koridoru ve yüksek zorunlu 
karşılıktan oluşan politika 
bileşiminin sıkılaştırıcı etkileri 
yakından izlenecek. Gerekli 

görülürse aynı doğrultuda ilave 
tedbirler alınması uygun olacak.”

En büyük artış bir ay
vadede oldu

• Vadesiz hesaplar için yüzde 
12’den yüzde 15’e, 
• 1 aya kadar vadeli mevduatlar 
için yüzde 10’dan yüzde 15’e, 
• 3 aya kadar vadeli mevduatlar 
için yüzde 9’dan yüzde 13’e, 
• 6 aya kadar vadeli mevduatlar 
için yüzde 7’den yüzde 9’a, 
• Mevduat/katılım fonu dışındaki 
diğer yükümlülükler için yüzde 
9’dan yüzde 13’e yükseltildi, 
• 1 yıla kadar vadeli mevduatlar 
için yüzde 6, 
• 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli 
mevduatlar için yüzde 5 olarak 
sabit tutuldu.

Kredi piyasasını 
yüzde 3 küçültecek
MB’nin aldığı kararların 

bankaların kredi fiyatlamasında 
öncelikle konut kredileri olmak 

üzere tüm kredilerde artış 
trendi başlatması bekleniyor. 
Sektörün toplam kredi hacminde 
ise yüzde 3’lük bir düşüş olacağı 
tahmin ediliyor.

TL munzam 840 baz
puan arttı
Merkez Bankası, 23 Eylül 

2010, 17 Aralık 2010 ve 24 
Ocak’ta da zorunlu karşılıkları 
artırmıştı. Merkez böylece, Eylül 
2010’dan itibaren TL munzam 
840 baz puan artmış oldu. 
Piyasadan toplam 41.3 milyar TL 
likidite çekmiş olacak.

Bankacılar: Ters mesaj
güven kaybı yarattı
Merkez Bankası Başkanı 

Durmuş Yılmaz’ın bugüne değin 
piyasalara verdiği mesajlara 
karşın Para Kurulu’nun yaratılan 
beklentileri altüst eden bir 
karar açıklaması karşısında 
bankacılar şok yaşadı. MB’nin 

Merkez’den ekonomiye
büyük soğutma operasyonu
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zorunlu karşılıkları bankacıların 
beklentisinin aksine çok yüksek 
oranda artırmasını değerlendiren 
bankacılar, “Verilen mesajların 
tersi bir karar açıklanması bizi şok 
etti” dediler.

Merkez’in bu kararının 
piyasada büyük bir güven 
kaybına yol açtığını ifade 
eden bankacılar, “Eğer 
bu kararlar bugüne değin 
yapılan açıklamalarla yaratılan 
beklentileri bozmak için bilerek 
yapıldıysa itibar ve güven sarsıcı 
kararlardır. Şayet böyle değil Para 
Kurulu içindeki iki farklı görüşten 
kaynaklanıyor, bir taraf bugüne 
değin bu mesajları veren tarafı 
ikna etmişse bu da olumlu bir 
gelişme değil. Çünkü mesajlarla 
piyasada yaratılan beklentiler 
önemlidir. Bu beklentiler de itibar 
ve güvene dayanır” dedi.

MB’nin açıklamasında 
zorunlu karşılıkları artırma 
gerekçesi olarak petrol ve emtia 
fiyatlarındaki artışı gerekçe 
göstermesini değerlendiren 
bankacılar, “Cari açık ve talep 
artışını düşürecek tek yol kredileri 
düşürmek değildir. Bunun yolu 
faiz artışı, vergi artışı ve sıkı 
mali politikalardır. Anlaşılıyor ki 
MB seçim bitene kadar bunları 

yapmayacak. Bu tür şaşırtıcı 
kararları almaya devam edecek. 
Bu kararlar da MB’nin hedef ve 
amaçlarına uygun kararlar değil. 
Gereken etkiyi yapmayacak” 
tahmininde bulundular.

Bankacılar Merkez Bankası’na 
karşı oluşan güven kaybını yok 
etme görevinin yeni gelecek olan 
başkana kalacağını söylediler. 

TEPAV: Kredi riskinin
yönetilmesi önemli
Türkiye Ekonomi Politikaları 

Araştırma Vakfı (TEPAV) 
Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, 
kredilerdeki büyüme konusunda, 
bu riskin yönetilmesinin 
önemli olduğunu, bu açıdan 
bakıldığında Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan ve Merkez 
Bankası’nın son dönemdeki 
gayretinin önem taşıdığını 
belirterek, “Ancak finans 
kesiminin düzenlenmesinden 
ve denetlenmesinden sorumlu 
tüm kurumların BDDK başta 
olmak üzere devreye girmesi ve 
aktif önlemler alması gerekli” 
görüşünü dile getirdi.

Küresel kriz, Türk bankacılık 
sektörü, kredilerdeki büyümeye 
ilişkin soruları  yanıtlayan 
Sak, bankaların yurt dışından 

kullandıkları kısa vadeli 
kredilerin 2010’da 12,2 milyar 
dolar arttığını, ayrıca yabancı 
bankaların Türkiye’de yerleşik 
bankalardaki mevduatlarında 
da 15,6 milyar dolarlık bir artış 
gözlendiğini ifade etti. Bunun, 
Türk bankacılık sisteminin 
pasif yapısında toplam bilanço 
büyüklüğünün yüzde 5’ine 
yaklaşan bir bozulmanın 
olduğunu gösterdiğine işaret 
eden Sak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ayrıca mevduat 
vadelerinde istenen artış hala 
gözlenememiştir. Toplam 
mevduatların yüzde 91-92’si 3 
aydan kısa vadeli mevduattan 
oluşmaktadır. Buna karşın 
hem devlet tahvillerinin 
hem de bireysel kredilerin 
vadeleri giderek uzamaktadır. 
Bankalarımız uzun vadeli aktif 
pozisyonları alırken, mevduat 
tabanının kısa vadeli kalması 
iyi değildir. Merkez Bankası’nın 
kısa vadeye daha yüksek karşılık 
istiyor olması iyidir. Ocak başında 
alınan karar sonrasında vadesiz 
mevduat yüzde 5 daralırken, 
uzun vadeli mevduat yüzde 
11 artmıştır. Bu da Merkez 
Bankası’nın politikasının işe 
yarayabileceğini göstermektedir.”

MB’nin alışılmadık 
para politikası
Bu riskin yönetilmesinin 

önemli olduğunun altını çizen 
Sak, bu açıdan bakıldığında 
Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın ve Merkez Bankası’nın 
son dönemdeki gayretinin 
önemli olduğunu, ancak finans 
kesiminin düzenlenmesinden 
ve denetlenmesinden sorumlu 
tüm kurumların BDDK başta 
olmak üzere devreye girmesi ve 
aktif önlemler alması gerektiğini 
söyledi. 

Aksi takdirde Merkez 
Bankası’nın tek başına alacağı 
önlemlerin yeterli olamayacağı 
ihtimali bulunduğuna işaret 
eden Sak, “Ekonomi yönetiminin 
riski görüp kontrol etmeye 
çalışması önemlidir. Ben Merkez 
Bankası’nın ‘alışılmadık’ para 
politikası çerçevesini ana hatları 
ile olumlu buluyorum” dedi.
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İzmirli sanayiciler, iç ve 
dış piyasada rakipleri ile eşit 
şartlarda rekabet edebilecek 
şartların oluşturulmasını istedi. 
Üretim üzerinde enerji başta 
olmak üzere vergi ve SGK 
yüklerinin fazla olmasından 
şikayet eden sanayiciler, üretim 
ve yatırım şartlarının daha da 
iyileştirilmesini istedi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
(EBSO) yılda 2 kez yapılan Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı’nın 
ilki Kaya Termal Otel’de 
gerçekleştirildi. 150’ye yakın 
sanayicinin katıldığı toplantıda 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, seçimlerden 
bu yana geçen 2 yıllık dönemde 
yaptıkları çalışmaları anlatırken, 
komite üyeleri de yaşadıkları 
sıkıntıları dile getirdiler.

Toplantıda, Bilkent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zühtü 
Aytaç da yeni Türk Ticaret 
Kanunu hakkında sanayicileri 
bilgilendirdi.

Başarılı hizmet dönemi
EBSO Meslek Komiteleri Ortak 

Toplantısı’nda üyelere bir sunum 
yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, öncelikle 2 yılda 
yapılan çalışmaları aktardı.

Hizmeti sanayicinin ayağına 
götüren ve iletişim altyapısını 
güçlendiren EBSO’da Ender 
Yorgancılar’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı olmasından bu yana 
geçen sürede ATR Menşe 
Şahadetnamesi, Form A, Eur-1 
ve Eur-Med belgelerinin satış ve 
onay işlemleri için ihracatçılarla 
gümrük müşavirlerinin yoğun 
olarak bulunduğu Alsancak’ta 
ofis açılması, İzmirli sanayicilerin 
savunma sanayiinden daha 
fazla pay alması için Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile işbirliği içinde 
Müşterek Malzeme Sergisi, 
EBSO Vakfı’na kamu yararına 
vakıf statüsü kazandırılması, 
üye aidatlarında on-line 
ödeme, İzmir milletvekilleri ile 
teşvik uygulamaları toplantısı, 
EBSO’nun kurumsal internet 

sayfasının yenilenmesi ve EBSO 
Ajanda’nın oluşturulması, 
Sanayici-İzmir Bölge Yöneticileri 
Koordinasyon Toplantısı, 
ESTİM’de imar ve enerji 
sorunlarını çözen toplantı, EBSO 
2009-2012 Stratejik Planı’nın 
tamamlanması, TSE EN ISO 9001-
2008 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi’nin yenilenmesi, Toplam 
Kalite Hareketi çalışmaları ve 
kurum içi iyileştirme ekiplerinin 
kurulması öne çıkan başlıklar 
oldu.

EBSO, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Bakanlar, Ana 
muhalefet partisi CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
sanayicinin en çok ilişkide 
bulunduğu bakanlıkların 
müşteşarları ve genel müdürler 
ile yabancı devlet adamlarını 
ağırladı, görüşlerini üyeleriyle 
paylaştı.

İzmir’in Girişimci Kadınları, 
İzmir’in Sağlıklı Anneleri, Kadın 

İzmirli sanayiciler eşit koşullarda
rekabet istiyor
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Üyelerden Kadın İşçilere Eğitim 
Projesi, TOBB İzmir İl Kadın 
Kurulu faaliyetleri ve KOSGEB 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
projeleriyle kadın girişimciliğini 
destekleyen EBSO’da, sektörel 
eğitim ve araştırma, çevre 
bilincini artırma, uluslararası 
işbirlikleri çalışmalarının yanısıra 
sanayicinin finans kaynaklarına 
kolay erişiminin sağlanması 
amacıyla bankalarla protokol 
imzalanması da ağırlık kazandı.

Üretim yoksa 
kalkınma hayal
Her konuşmasında Türkiye’nin 

üreterek büyüyeceğini savunan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Üretim yoksa 
kalkınma hayaldir. Bunu sadece 
sanayi için söylemiyoruz. 
Ülkemiz sahip olduğu çok ciddi 
potansiyeli kullanarak tarımsal 
ürünleri de üretip, işlemek ve 
ihraç etmek zorundadır. Üreten 
bir ülkede ne büyüme ne de 
istihdam sorunu yaşanır. Üreten 
sektörlerimiz desteklendiği sürece 
üretim devam edecek, arzu 
ettiğimiz sürdürülebilir büyüme 
sağlanabilecektir” dedi.

Büyümede süreklilik 
sağlanırken buna bağlı olarak 
istihdamın arttırılması, yerli 
malı kullanımının özendirilmesi, 
ihracatı arttıracak teşviklerin 
uygulanması, yeni yatırımların 
teşvik edilmesi, enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi, 
finansman sorununa çözüm 
bulunması, çevre konusunda 
sanayicilerin yaşadığı sıkıntıların 
giderilmesi de EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın her 
konuşmasında yer verdiği başlıca 
konular oldu.

Ender Yorgancılar, küresel 
rekabet piyasalarında başarıyla 
ayakta kalmak isteyen sektörlerin 
gerek marka gerekse Ar-Ge 
ve inovasyona yönelmesini 
önemsediklerini belirtirken, 
“İzmir sanayisi gelişen teknoloji 
ile birlikte katma değeri yüksek 
ürünlere yönelmek zorundadır. 
Demir-çelik, otomotiv ve yan 
sanayi ile petrokimya alanlarında 
olduğu gibi diğer sektörlerimizin 
de Ar-Ge’nin üretime dahil 
edilmesiyle birlikte katma 
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değeri yüksek ürünlerin çıkması, 
sanayimizi güçlendirecektir. 
İzmir; lojistik, savunma sanayi, 
yenilenebilir enerji, bilişim, 
organik tarım, jeotermal 
enerjiyle ısıtılan sera ve çiçekçilik 
sektörleriyle de farklılığını ortaya 
koymaktadır” diye konuştu.

Engeller kaldırılsın
Sanayicilerin bugün birçok 

sıkıntı ile mücadele ettiğini 

açıklayan Yorgancılar en 
büyük sıkıntıların eşit şartlarda 
rekabet edememek olduğunu 
kaydetti. Hem iç piyasada hem 
de yurtdışındaki rakipleri ile 
İzmirli sanayiciler olarak rekabet 
etmelerinde ciddi engellerin 
olduğunu belirten Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“Her şeyden önce İzmir ile 
36 kilometre ötedeki Manisa 
arasındaki teşviklerin farklılığı 

sanayicimizi olumsuz etkiliyor. 
İzmir’e yatırım yapmayı 
düşünen sanayiciler teşvikleri 
değerlendirmek için Manisa’yı 
tercih ediyor. 10 sene önceki 
gelişmişlik endekslerine göre 
iller bölgelere ayrılmış ve İzmir’in 
yanında bulunan, istihdamının 
büyük kısmını İzmir’den 
karşılayan Manisa’nın 3. Bölge’de 
yer alarak daha fazla teşvik 
alması ile yaratılan haksız rekabet 
giderilmelidir. Uluslararası 
rakiplerimizle eşit şartlarda 
rekabet edebilmenin koşullarının 
oluşturulmasını istiyoruz. 
Yurtdışındaki rakiplerimizle enerji 
maliyetleri ve üzerimizde vergi 
ve SGK yükleri yüzünden rekabet 
edemiyoruz. Enerjideki vergi 
yükü yüzünden dünyanın en 
pahalı enerjisini kullanıyoruz. Bu 
konuyu her platformda gündeme 
getiriyoruz, çözüm bekliyoruz. 
Ayrıca TSE hizmetlerinin fiyatının 
yüksekliği konusunda da çalışma 
yapacağız. Bu hizmetlerin daha 
makul fiyatlara indirilmesini 
sağlayacağız. Biz sizlerden gelen 
her konuyu ilgili makamlara 
ileterek çözüm için çalışıyoruz. 
Sizlerin de daha katılımcı 
olmasını ve konularınıza duyarlı 
olmanızı bekliyoruz.”

EBSO çatısı altında temsil 
edilen hemen her sektörün 
çözüme kavuşturulmasını istediği 
konuları muhataplarına ilk elden 
ileterek sonuçlarını da yakından 
takip ettiğini vurgulayan Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Biz de üyelerimizin gündeme 
getirdikleri konularla, bizlere 
ilettiği dosyalarla, çalışmalarımıza 
yaptıkları katkılarla yanımızda 
olduklarını görmek istiyoruz” 
diye konuştu.

Dünyanın dev ekonomilerinin 
sarsıldığı ortamda KOBİ’lere 
kolaylık getirilmesini savunan 
Ender Yorgancılar, üyelerin 
görüş ve önerilerini ifade 
etmesinin ardından yaptığı 
değerlendirmede, 12 Haziran’da 
yapılacak genel seçimlerde 
milletvekilliği için kendisine teklif 
gelmesine rağmen, sanayicilere 
Oda başkanı olarak hizmet 
sözü verdiği için bu teklifi kabul 
etmeyerek görevine devam 
ettiğini söyledi.

Meslek Komiteleri’nden 
yönetime tam not

150’ye yakın sanayicinin katıldığı toplantıda konuşan sektör 
yetkilileri, yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, çözüm çabaları için 
EBSO yönetimini kutladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komiteleri, seçimden bu 
yana geçen 2 yıldaki çalışmaları için Yönetim Kurulu’na tam not 
verdi.

2011 yılı ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’na katılan 
EBSO’nun 67 meslek komitesinin başkan ve üyeleri, sektörel 
konuları ile çözüm önerilerini gündeme getirirken, Yönetim 
Kurulu’nu etkili çalışmaları nedeniyle kutladı.

Ağırlıklı olarak enerji maliyetlerini, haksız rekabetin önlenmesi 
ve kayıtdışı ekonominin kontrol altına alınması, TSE’nin hizmet 
ücretlerinin yüksekliği ve üreten sektörlere destekleri gündeme 
getiren EBSO Meslek Komitesi temsilcileri, şu uyarılarda bulundu:

Özel tedarikçilerden elektrik alan sanayicinin enerji faturası
2011 yılı başından itibaren yaklaşık yüzde 8 civarında arttı.
Kamu kuruluşları ihalelerini Kamu İhale Kanunu’na uygun 
yapmalı.
Testler için 2010 yılında yurt dışına 200 bin dolar ödenen 
elektrik cihazları sektöründe akredite laboratuvara ihtiyaç var.
Sanayiciye ihracat yaptığı oranda teşvik verilmeli.
İzmir’de bir Sanayi Müzesi kurulmalı.
TSE’nin yüksek hizmet bedelleri sanayiciyi zorluyor. Sanayici
belge ithaline yöneliyor.
Soğutma cihazlarındaki ÖTV konusu hala çözüme kavuşmadı.
Türkiye’deki alışverişlerde Türk Lirası kullanılmalı.
İZKA geri dönüşüm sektörüne destek vermeli.
Petrokimya ürünleri üreten firmaların kapasite yenilemelerine
ilişkin düzenleme küçük işletmeleri mağdur ediyor. Piyasada
TSE damgası taşımayan ürünler satılıyor.
Belediyelerin halk ekmek fabrikaları özel sektöre devredilsin.
Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınsın.
TOBB bünyesindeki Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret
A.Ş.’ye ortak olabilme imkanlarımız değerlendirilsin.
İhracatta ve iç pazarda sorun yaşanmaması için Orman
Ambalajları Yönetmeliği konusunda üyelerimizi bilgilendirelim.
İzmir’de elektronik sektöründe ileri teknoloji desteğine ihtiyaç
duyuluyor.
TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesinin ardından sentetik kauçuk
üretilmiyor. Yanık ve yanığa yakın hamur yurt dışından ithal
ediliyor. Sektör hammadde konusunda dışa bağımlı hale geldi.
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Türk Ticaret Kanunu’nu 
hazırlayanlar arasında yeralan Prof. Dr. 
Zühtü Aytaç, yeni kanunla iş hayatının 
da yeniden yapılandırdığını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı’nda bir 
sunum yapan Prof. Dr. Aytaç, TBMM’de 
kabul edilen ve Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından da 
onaylanarak yasalaşan yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nun 1 Temmuz 
2012 tarihinden itibaren yürürlükte 
olacağını hatırlattı. Avrupa Birliği 
hukuk normları doğrultusunda 
yapılan düzenlemeyle yürürlükteki 
Türk Ticaret Kanunu’nda en az 5 
kişiyle anonim şirket kurulabileceği 
yönündeki zorunluluğun kaldırıldığını 
anlatan Prof. Dr. Aytaç, tek pay sahibi 
anonim şirket kurulabileceğini, tek pay 
sahipli şirkette bu pay sahibinin gerçek 
kişi olabileceği gibi bir tüzel kişinin 
pay senetleri borsada işlem gören 
şirket ya da başka bir sermaye şirketi 
olabileceğini de bildirdi. Prof. Dr. Aytaç, 
yurt dışında yaşayan vatandaşlardan 
para toplayan şirketlere karşı önlemleri 
de içeren 1535 maddelik Türk 
Ticaret Kanunu’nun Türk hukukuna 
sorumluluk sigortası kavramını da 
getirdiğini, kötü yönetim sergileyen 
şirket yetkilisinin sorumluluk sigortası 
kapsamında tazminat ödemesini de 
öngördüğünü anlattı.

Prof. Dr. Aytaç, Türk Ticaret 
Kanunu’nun sanayicileri yakından 
ilgilendiren maddelerinin ayrıntılarını 
da şu başlıklar halinde ortaya koydu:

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.

Yeni TTK’da pay sahiplerinin 
şirkete borçlanmaları, iştirak 
taahhüdünden doğan borç hariç, 
yasaklanmıştır. Bu düzenleme 
ticaret hayatında yaygın olan kötü 
ve sakat uygulamayı önlemeyi 
ve böylece pay sahiplerinin, 
birçok iş ve işlemde şirket 
kasasını kullanmalarının, kişisel 
harcamalarını bu kanaldan 

yapmalarının, hatta şirketten 
para çekmelerinin engellenmesi 
amaçlanıyor.

Denetim düzenlemelerinde de 
radikal bir değişim yaşanıyor. Yeni 
TTK’da denetçiler anonim şirketin 
organı olmaktan çıkarılarak 
murakıplık müessesesi kaldırılıyor, 
her ölçekteki şirketlerin denetimi, 
bağımsız denetim kuruluşlarına 
veya küçük ve orta ölçekli sermaye 
şirketlerinde en az bir SMMM ve/
veya YMM’ye bırakılıyor.

Yeni TTK’nın getirdiği önemli 
yeniliklerden biri tek pay sahipli 
A.Ş. ve tek ortaklı Ltd.’dir. 
Tek pay sahibi veya tek ortak, 
genel kurulun bütün yetkilerini 
kullanabilir ve tüm kararları 
alabilir.

Yeni TTK’da yönetim kurulunun 
özen borcuna ilişkin “tedbirli 
yönetici” ölçüsü getirilirken, 
basiretli işadamı ölçüsünden 
vazgeçiliyor. Tedbirli yönetici 
kavramı ile görevi yerine 
getirebilmek için yetkin olma, 
ilgili bilgileri değerlendirebilme, 
uygulamayı ve gelişmeleri 
izleyebilme ve denetleyebilmek 
için gereken yetenek ve öğrenime 
sahip olma anlaşılıyor.

Yeni TTK uyarınca tedbirli 

yönetici ölçüsüne göre hareket 
eden yönetim kurulu üyesinin 
ekonomideki bütün krizlerden, 
pazar şartlarındaki değişikliklerden 
ve belirsizliklerden doğan riskleri 
önceden teşhis etmesi ve gerekli 
önlemleri alması, aksi halde 
sorumlu tutulması gerekecek. Bu 
hali ile oluşan sorumluluk mevcut 
kanuna göre daha gerçekçi.

Yeni TTK ile şirketler topluluğu 
ve konsolidasyon kavramları ilk kez 
ticaret hukukumuza giriyor. Ana 
(hâkim şirket) ve yavru ortaklıklar 
(bağlı şirket) arasındaki ilişkiler, 
şeffaflık, hesap verilebilirlik ve 
menfaat dengesi temelinde 
kurallara bağlanıyor.

Yeni TTK sermaye şirketlerinin 
yönetim fonksiyonuna getirdiği 
değişikliklerle “profesyonel 
yönetim kuruluna” gönderme 
yapıyor. Yönetim kurulunu, hem 
yapısal hem de işlevsel yönden 
kurumsal yönetim kurallarını 
da gözeterek yeni hükümlerle 
düzenliyor; bunu yaparken 
profesyonel yönetimi ve tam 
şeffaflığı özenle dikkate alıyor.

Şirketlerin birleşmeleri, 
bölünmeleri ve tür değiştirmeleri 
ayrıntılı bir şekilde yeni TTK’da 
düzenlendi. Getirilen yeni 
hükümlerle sadece söz konusu 
yapısal değişikliklerin güvenli, 
şeffaf ve basit bir işlemler zinciri 
içinde gerçekleşmeleri sağlanmakla 
kalınmadı, aynı zamanda, 
alacaklılar ve diğer hak ve menfaat 
sahipleri de korundu. Ayrıca 
işçilerin devralan şirkete geçişleri, 
hakları ve sorumlulukları da 
ayrıntılı hükümlere bağlanmıştır.

Yeni TTK ile ortakların ve 
yönetim kurulu üyelerinin 
kanundan kaynaklanan 
yükümlülükleri yerine getirmediği 
takdirde hukuki ve cezai 
sorumlulukları olacak. Cezai 
sorumlulukların önemli bir kısmı 
yeni. TTK’da adli para cezaları 
olmasına rağmen bu ceza oluştuğu 
takdirde kişinin siciline işlenmesi 
bakımında önem taşıyor.

Türk Ticaret Kanunu iş hayatını 
yeniden yapılandırıyor
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Türkiye’de ticaret hayatına 
çok önemli düzenlemeler getiren 
yeni kanunun şirketlere getirdiği 
uyum zorunluluklarının başında 
‘marka ve unvan tescili’ ile ‘web 
sitesi kurma’ zorunluluğu da var. 
Bu yükümlülüklere, kanunun 
önümüzdeki yıl 1 Temmuz’da 
yürürlüğe girmesini izleyen 
aylarda uyum gerekiyor.

Başka bir ifade ile yüzbinlerce 
şirket marka ve unvan tescili 
yapacak, bir web sitesi kuracak. 
İşte bu zorunluluk, web sitesi 
kurma yönünden bilişim ve 
donanım hizmeti sağlayan 
şirketlere, marka ve unvan 
tescili yönünden patent tescil 
şirketlerine önemli bir iş alanı 
çıkaracak. Tahminlere göre bu 
iki konuda uyum bilişim ve tescil 

pazarında 1.5 milyar civarında bir 
iş alanı açacak.

Bilişim sektörüne yüzde 25 
katkı Türkiye Bilişim Sanayicileri 
Derneği (TÜBİSAD), yeni Ticaret 
Kanunu’nun Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri sektöründe ilk 
dönemde büyümeye yüzde 
25’e yakın oranda katkı 
sağlayabileceği görüşünde. 
Dernekten yapılan açıklamada, 
“Tüm ticari işlemlerin dijital 
ortamda yapılmasına olanak 
sağlayan kanun, e-devlet, 
e-toplum hedeflerine büyük 
katkılar yaparak bilişim 
sektörünün büyümesi açısından 
atılmış en somut adımdır. Türkiye 
genelinde KOBİ’lerin yüzde 
59’unun kullandıkları bir e-posta 
adresi yok. Yüzde 75’inin bir web 

sitesi yok. KOBİ’lerde ihtiyaca 
rağmen teknolojiyi kullanmayı 
bilmeyenlerin orun yüzde 30” 
denildi.

Çarpıcı veriler
Türkiye’de alan adı verme 

yetkisindeki ODTÜ bünyesindeki 
Nic.tr verilerine göre, Ocak 2011 
sonu itibariyle toplam 164 bin 
238 ‘com.tr’ uzantılı alan adı 
var. Ayrıca bin 74 tane de ‘net.
tr’ uzantılı alan adı bulunuyor. 
‘com’ uzantılı alan adını 
ODTÜ vermediği ve bu adlar 
yurtdışından alındığı için sayısı 
bilinmiyor. 

Ancak bu tür alan adı sayısı 
‘com.tr’den çok az. Binlerce 
olduğu kabul edilse bile 
Türkiye’de ‘com.tr’, ‘com’ ve 
‘net.tr’ uzantılı alan adı sayısının 

TTK milyarlık pazar yaratıyor
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KOBİ’lerde teknoloji kullanımı çok düşük

TÜBİSAD’ın şirketlerin teknoloji kullanımı ile ilgili araştırması, 
önemli bulgular içeriyor:

İşyerinde bilgisayar kullanılan KOBİ’lerin yüzde 92’sinde internet 
erişimi bulunuyor. İnternet erişimi olan 1.5 milyon işyerinde 
yaklaşık 4 milyon kişi internet kullanıyor.

Ülkemizde her dört KOBİ’den birinin web sitesi bulunuyor.
Büyük ölçekli KOBİ’lerde web sitesi sahipliği yüzde 59’a 

yükseliyor.
Web sitesi olmayanların yüzde 26’sı da yaptırmayı düşünüyor. 

Yüzde 74 gibi yüksek bir orandaki yöneticinin böyle bir planı 
bulunmuyor.

Web sitesini satış amaçlı yaptığını belirten KOBİ’lerin oranı 
yüzde 26.

KOBİ’lerin sadece yüzde 6’sı e-ticaret yapıyor.
Web sayfası bulunan işletmelerin yarıya yakını, bu sayfaları bir 

tanıdığına ya da arkadaşına yaptırmış. KOBİ’lerin yüzde 53’ü bu 
konuda herhangi bir kurumsal destek almamış. Kurumsal destek 
alanların oranı yüzde 45.

KOBİ’lerin yüzde 59’unun kullandığı bir eposta adresi 
bulunmuyor. E-posta kullanan şirketlerde kurumsal e-posta 
kullanımının büyük işletmelerde daha yaygın.

Teknoloji yatırımı payı KOBİ’ler genelinde yüzde 12.5 civarında, 
20-49 çalışana sahip işletmelerde ise bu oran yüzde 19.5.

‘com’ uzantılı sitesi olanlar için
tescil zorunluluğu yok

Tescili olan ama web sitesi olmayan bir firmanın web site 
zorunluluğu yok. Tescilsiz marka kullanan 900 bin işletme sahibi 
olduğu tahmin ediliyor. Kayıt altında olmadığı için kesin rakam 
bilinmiyor.

Türk Ticaret Kanunu’nda ticari unvan, ürün ve marka tescili 
hakkında yapılan değişiklikleri içeren torba yasa tasarısının 
uygulamaya girmesiyle;

Firmalar “.tr” uzantılı alan adı tescili yaptırabilmek için unvan 
veya markalarını da tescil ettirmek zorunda.

Firmanın mevcut sitesinde .tr uzantısı yoksa tescil zorunluluğu 
da yok. com uzantılı web adresi herhangi bir belge vs. sunmadan 
internetten herhangi bir ülkedeki servis sağlayıcı firmadan 
alınabilirken, .com.tr alan adı için; ticari amaçlı tüzel kişilikler ve 
kuruluşlar şu belgelerle başvuracak:

Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari 
Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,

Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da 
“Marka Başvuru Belgesi”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil 
Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”

200 bin civarında olduğu tahmin 
edilebilir. 

Oysaki TOBB verilerine göre 
Türkiye’de Oda ve Borsalara, 
çeşitli büyüklüklerde ve bütün 
sektörlerden 1 milyon 200 binin 
üzerinde firma kayıtlı. Buna 
göre 1 milyon şirketin web sitesi 
bulunmuyor. Başka bir ifade ile 
bu kadar sayıda şirketin web 
sitesi kurması gerekiyor. Web 
sitesi kurmak için alan adı alım 
ücreti, web sitesi kurulumu ve 
hosting, e-posta alımı için de 
tahmini olarak 400 TL civarında 
bir harcama gerekiyor.

Buna göre şirketlerin ilk elde 
en az 400 milyon civarında bir 
harcama yapması gerekiyor. 
Bu konularda bilişim hizmeti 
sağlayan şirketlerle süreklilik 
arzeden hizmet alımları, web 
siteleri için içerik sağlama 
hizmetleri de dikkate alındığında 
bu maliyetin 1 milyar liraya 
doğru çıkacağı tahmin edilebilir.

Marka patent 
sektörü hazırlanıyor
Kanuna uyum yükümlülüğü 

dolayısıyla yapılacak tescil 
işlemleri marka ve patent 
danışmanlığı sektörünü de 
önemli ölçüde büyütecek. 

Kanuna göre web sitesi 
zorunlu ancak ‘tr’ uzantılı web 
sitesi kurmak için öncelikle marka 
tescili yapılması gerekiyor.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
verilerine göre 1995 - 2009 
arasında Türkiye’de Türk 
şirketlerine ait marka tescil 
sayısı 288 bin 271. Geçen yılın 
rakamları henüz açıklanmadı. 
Bununla birlikte artış 
kaydettiği ve 50 bine ulaştığı 
düşünüldüğünde, toplam sayının 
340 bine yakın olduğu anlaşılıyor. 
Bazı şirketleri n birden çok marka 
kullandıkları, tescil yaptırdıkları 
dikkate alındığında yaklaşık 330 
bin marka tescili olduğu tahmin 
edilebilir. 

1.2 milyon şirket göz önüne 
alındığında yaklaşık 900 bin 
şirketin marka tescili yaptırmak 
zorunda oldukları ortaya 
çıkıyor. Sektör yetkilileri marka 
tescil işleminin yaklaşık bin lira 
civarında masrafı olduğunu 
belirtti. Buna göre tescil işlemleri 

için de ilk elde harcamanın 800-
900 milyon lira civarında olacak. 
Sektörden değerlendirmelerde 
de irili ufaklı onlarca şirketin 
faaliyette olduğu marka 
tescil pazarının 1 milyar dolar 
büyüyeceği tahmin ediliyor.

Kanunun getirdiği 
zorunlulukları yerine getirmek 
için bir yıldan daha fazla zaman 
olmasına karşın bu alanlarda 
hizmet veren telekom, bilişim 
ve patent tescil şirketleri 
kampanyalara başladı.
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Türkiye’de iş hayatının 
kendi özgü pek çok sorunu 
olmasına karşın, özü itibariyle 
sorun daha ziyade tahsilat 
noktasında toplanmaktadır. 
Ticaret mahkemelerinin hızlı 
karar alamaması, icrai takiplerin 
yapılmasında ciddi gecikmeler 
yaşanması, alacağını tahsil 
edemeyen iş adamlarını 
yıldırmakta çoğu zaman 
yaşanacak süreç göz önüne 
alınarak, alacaklılar çok daha azı 
ile yetinerek, alacaklarının büyük 
kısmından vazgeçmektedirler.  
Yıllar önce Amerika’dan 
Türkiye’ye kesin dönüş yapmak 
isteyen bir arkadaşımın, bir 
süre sanayici dostları ile yaptığı 
görüşme sonrası bana söylediği 
gibi, parayı tahsil edememe veya 
çok geç tahsil etme sıkıntısı ile 
ülkemizde iş yapmak bir kat daha 
zorlaşmaktadır.

Sınırlı özkaynak ile çalışan 
pek çok işletmeyi ciddi sıkıntı 
içerisine sokan hatta kimi zaman 
işletmeyi iflasa sürükleyen 
tahsilatların geciktirilmesi 
konusu dünyada bir ilk olarak 
Avrupa Birliği gündemine 
alınmış ve 2002 yılında yürürlüğe 

giren bir direktif ile küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin, 
ödemelerin geciktirilmesine 
karşın korunması amaçlanmıştır. 
Avrupa’da yapılan araştırmalar, 
KOBİ’lere ödemelerin zamanında 
yapılmamasının, üye ülkelerdeki 
iflasların yüzde 25’ine, 450.000 
kişinin işini kaybetmesine ve 
zincirleme olarak 26 milyar Avro 
alacağın tahsil edilememesine 
sebep olarak gösterilmektedir. 
Bu ciddi sıkıntının çözüme 
kavuşturulması için AB adım 
atarak, “Geç Ödemelerle 
Mücadeleyi” düzenleyen 
“2000/35/EC sayılı Direktifi” 
2002 yılında yürürlüğe koymuş 
bulunmaktadır. Bu direktif özetle, 
KOBİ’ler olan borçların kısa 
sürede ödenmesini yasal güvence 
altına almaktadır.

Avrupa Birliği’nde başlayan 
bu uygulamanın dünyadaki ilk 
takipçisi ise Hindistan olmuştur. 
Geç ödemelerle mücadelede 
Hindistan, Avrupa Birliği’nin 
“Geç Ödeme Direktifi”ni 
daha da sert hükümlerle 
2006 yılında yürürlüğe 
koymuş bulunmaktadır. 
Bu düzenlemeler uyarınca, 
ödemenin geciktirilmesine 
karşı mücadelede 

Hindistan, geç ödemelere neden 
olan yöneticilere şahsi yüksek 
para cezaları vermektedir.

Yıllarca ülkemizde yoğun bir 
şekilde TURKONFED tarafından 
gündeme getirilmeye çalışılan 
bu konu, en azından benim hiç 
beklemediğim bir anda gündeme 
gelmiş, hatta gündeme gelmekle 
kalmamış çok seri bir şekilde de 
yasalaşmış bulunmaktadır.

Yüzde 5’leri geçemeyen 
karlarla çalışan, sanayiciliğin 
getirdiği pek çok sorunu 
göğüslemek zorunda kalan 
girişimcinin, bin bir güçlükle 
kazandığı parasına bir an evvel 
kavuşması ancak devletin 
sağlayacağı güvence ile mümkün 
olacaktır, olmalıdır. Bu yöndeki 
en önemli adım ise yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile atılmış 
bulunmaktadır.

Bilindiği üzere yeni Türk 
Ticaret Kanunu 13 Ocak 
2011 tarihinde Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul edilmiştir. 
Geç ödemelerde alacaklının 
korunmasına dair hükümler ise, 
AB direktifine paralel tasarının 
1530. maddesi üzerinde verilen 
önerge ile Kanundaki yerini 

almıştır.
Eski TTK ile AB 

Direktifi arasında özellikle 
ödemenin geciktirilmesi 
hususunda temerrüt 
faizinin başlangıcı 
konusunda açık farklılık 

bulunmaktaydı. Zira 
AB Direktifinde, 

Geç ödemeyle mücadele

İ. Halil Bağdınlı
YMM, CFE
KPMG Vergi Direktörü
Dokuz Eylül Üniversitesi ve
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
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sözleşmede belirtilmemiş ise 
30 günlük bir süre sonunda 
faizin otomatik olarak işlemeye 
başlayacağı düzenlenmiş 
olmasına karşın, eski Türk 
Ticaret Kanunu’nda “temerrüde 
düşmenin ihtar gününden 
itibaren işlemeye başlayacağı” 
hükmü bulunuyordu. Eski 
TTK’daki bu hüküm, 30 günden 
daha da önce ihtar çekilerek 
borçluyu temerrüde düşürmeye 
engel teşkil etmemekle beraber, 
uygulamada rekabet gücü zayıf 
pek çok işletmenin bu yola 
başvuramadığı görülmektedir. 
Bu nedenle, yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1530. maddesinde 
düzenlemeler yapılarak rekabet 
gücü zayıf, KOBİ’ler lehine 
düzenlemeler getirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile;
•Taraflar sözleşmede faiz şartı 

koymamış olsalar dahi, mal veya 
hizmetin teslim alındığı tarihi 

izleyen 30 gün içinde ödenmeyen 
borçlar için herhangi bir ihtar 
şartına bağlanmaksızın temerrüt 
faizi ödenecektir.

•Bu kapsamda sözleşmeye 
rekabet gücü zayıf işletme 
aleyhine haksız hükümler 
konulamayacak, konulsa bile 
geçersiz olacaktır.

•Temerrüt faizi oranının 
sözleşmede belirtilmediği 
veya çok düşük belirlendiği 
durumlarda faiz, ticari işlere 
uygulanacak gecikme faizinden 
an az yüzde 8 daha yüksek 
olacaktır.

•Taksitle ödenecek mal ve 
hizmet bedellerinin vadesinde 
ödenmeyen her bir taksiti için de 
temerrüt faizi ödenecektir.

Sanayi Bakanlığı yaptığı 
duyuruda, bu düzenleme 
ile AB mevzuatına uyum 
sağlamanın yanında, Türkiye’deki 
girişimcilerin de uluslararası 

piyasalardaki rakiplerinin 
kendi ülkelerindeki koruma ve 
kolaylıklardan faydalanabilmesi 
hedeflendiğini açıklamıştır.

Ayrıca, bu konuda Sanayi 
Bakanlığı; Adalet, Maliye 
Bakanlıkları ve Kamu İhale 
Kurumu ile çalışmalar yaparak 
ilave tedbirler alınacağını da 
duyurmuştur. Zira, tek başına TTK 
1530. Madde çözüm olmayacak, 
bu maddenin uygulamasının 
alınacak ilave tedbirler ile 
güvence altına alınması 
gerekecektir. Yasal düzenleme 
yapılması, bu tür konularda 
olmazsa olmazdır, ancak iyi 
uygulanmadığı sürece yasaların 
bir faydasının olmayacağı da 
açıktır. Bu nedenle, yargılama ve 
icrai işlemlerin hızlandırılmasının 
sağlanması ve kişisel kredi notu 
uygulamasının da mutlaka 
hayata geçirilmesinin önemini bir 
kez daha vurgulamak isteriz.

Yüzde 5’leri geçemeyen 
karlarla çalışan, 
sanayiciliğin getirdiği 
pek çok sorunu 
göğüslemek zorunda 
kalan girişimcinin, bin 
bir güçlükle kazandığı 
parasına bir an evvel 
kavuşması ancak devletin 
sağlayacağı güvence 
ile mümkün olacaktır, 
olmalıdır. Bu yöndeki en 
önemli adım ise yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile atılmış 
bulunmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 
1530. maddesinde 
düzenlemeler yapılarak 
rekabet gücü zayıf 
KOBİ’ler lehine 
uygulamalar getirilmiştir.

UZMAN
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, sanayicinin Torba 
Yasa ile getirilen imkanlardan 
yararlanmasını isterken SGK İl 
Müdürü Keskin ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik İzmir Bölge 
Müdürü Erol, desteklerin kalıcı 
olduğunu söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, vergi 
yapılandırmalarını olumlu 
bulduklarını, ancak son 8 yılda 
4 ayrı vergi ve prim affı ile de 
sorumluluğunu yerine getiren 
işverenlerin karşı karşıya kaldığı 
haksız durumu gidermek için 
de ödüllendirme sisteminin 
getirilmemesi gerektiğini söyledi.

EBSO, 6111 sayılı Torba 
Yasa ile sosyal güvenlik ve iş 
yaşamını ilgilendiren konularda 
üyelerini bilgilendirdi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir 
İl Müdürü Mustafa Keskin ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
İzmir Bölge Müdürü Mehmet 
Erol’un da katılarak sunum 
yaptığı toplantının açılışında 
konuşan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
değişen yasal düzenlemelerde 

üyelerini bilgilendirmeye 
büyük bir önem verdiklerini 
belirtti. Küresel ekonomik kriz 
süresince KOBİ’lerin üretim 
ve ihracattaki aksamalardan 
kaynaklı yasal sorumluluklarını 
yerine getirmekte zorlandıklarını 
dile getiren Yorgancılar, 
“Bu işletmeler özellikle vergi 
dairelerine, SGK’ya borçlarını 
ödeyememişlerdir. Bu da, Torba 
Yasa’nın KOBİ’lerimiz açısından 
ne derece önemli olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Düzenli ödeyenler
gözardı ediliyor
Alacakların yeniden 

yapılandırılması konusu ile ilgili 
olarak da bir değerlendirme 
yapan Yorgancılar, şunları 
söyledi: “Bu konunun altını 
çizmek istiyorum. Alacakların 
yeniden yapılandırılması konusu 
her gündeme geldiğinde, 
vergisini ve sosyal güvenlik 
primini düzenli ödeyenlerin 
karşı karşıya kaldığı haksız 
durumun gözardı edilmesidir. 
Oysa ki, son 8 yılda 4 ayrı vergi 
ve sigorta prim affı getirilen 
ülkemizde, yasal sorumluluğunu 

yerine getiren işverenlerimizin 
karşı karşıya kaldığı haksız 
durumu gidermeye yönelik 
herhangi bir ödüllendirme 
sistemi geliştirilmemiştir. 
Bu noktada genel olarak 
baktığımızda, yeniden 
yapılandırma çalışmalarını 
olumlu karşılamakla birlikte, 
sanayimizin dinamik ve rekabetçi 
bir yapıya kavuşmasında, geçici 
çözümlerden fazlasına ihtiyaç 
olduğunu da kabul etmemiz 
gerekmektedir.”

Keskin: İndirim kalıcı oldu
SGK İzmir İl Müdürü Mustafa 

Keskin de, kurumun İzmir’de 
Torba Yasa kapsamına giren 
2.4 milyar TL prim alacağı 
olduğunu belirterek sosyal 
güvenlik primi borçları ve 
idari para cezalarının yeniden 
yapılandırılması kapsamında bu 
miktarın yarısı olan 1.2 milyar 
lirayı tahsil etmeyi planladıklarını 
açıkladı. Bu tahsilatla birlikte 
kendi yükleri azalırken, icra, 
takip gibi masraflardan hem 
kendilerinin hem de mükelleflerin 
kurtulacağını ifade eden Keskin, 
“Kurumların birleşmesiyle 

Sanayiciye Torba Yasa semineri

HABER
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birlikte iş yükünün artmasından 
kaynaklı kapağını açamadığımız 
dosyalardan da kurtulacağız. 
Kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasını iş dünyası 
istedi. Siz de SGK’ya sahip 
çıkmak için bu yapılandırmadan 
yararlanın” dedi. 

Keskin, düzenleme ile 
kesinleşmiş idari para cezalarının 
yüzde 50’sinin, kesinleşmemiş 
para cezaların ise yüzde 75’inin 
silindiğini söyledi. Düzenleme ile 
prim borcunu düzenli ödeyenlere 
tanınan 5 puanlık prim 
indiriminin kalıcı hale getirildiğini 
açıklayan Keskin, şunları söyledi:

“Torba Yasa ile artık 5 puanlık 
indirim teşvik kapsamından 
çıkarılıp, kalıcı indirim haline 
getirildi. Bu 100 bin liralık 
primde 25 bin liralık indirim 
demek. Geçmişte indirimden 
faydalananlar istihdam 
teşviklerini kullanamıyordu. Şimdi 
firmalar hem prim indiriminden 
yararlanacak hem de 18-29 yaş 
arasında genç işçi veya engelli 
işçi çalıştırdıkları için teşvik 
alacaklar.”

Zaman kaybetmeyin
Torba Yasa kapsamına kendi 

açılarından sigorta primi, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik 
destek primi, emeklilik keseneği, 
damga vergisi, eğitime katkı 
payı ve özel işlem vergisinin 
girdiğini dile getiren Keskin, 2 

Mayıs 2011’e kadar başvuru 
çağrısı yaptı. Keskin ayrıca, 
mükelleflerin yapılandırmayı son 
güne bırakmaması gerektiğini de 
sözlerine ekleyerek “Mart başında 
da Mayıs başında da başvuru 
yapsanız ilk taksiti 30 Haziran’a 
kadar ödemekle yükümlüsünüz. 
30 Kasım 2010’a kadar olan 
tüm prim borçları yapılandırma 
kapsamında. Firmalar borçlarını 
6-12 ve 18 taksitte ödeyebilecek. 
Taksitli ödemelerde ise 1.05 
ile 1.15 oranları arasında faiz 
uygulanacak” diye konuştu

Çalışma hayatında 
yeni düzenlemeler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

İzmir Bölge Müdürü Mehmet 
Erol da, Torba Yasa’nın 
çalışma yaşamını ilgilendiren 
düzenlemeleri hakkında 
sanayicileri bilgilendirdi. Mesleki 
Eğitim Kanunu kapsamında 
ve ödenen ücrette değişiklik 
yapıldığını söyleyen Erol, 
eskiden en az 20 işçi çalıştıran 
işyerlerinde yapılan mesleki 
beceri eğitimlerinin en az 10 
işçi çalışıtran işyerlerinde de 
yapılmasına imkan sağlandığını, 
meslek lisesi ve teknik lise 
öğrencileri için geçerli olan 
uygulamaya meslek yüksek okulu 
öğrencilerinin de dahil edildiğini, 
beceri eğitimi yaptıramayan 
işletmelerin yatıracağı para 
miktarının da 20’den az 

işçi çalıştıran işyerleri için 
düşürüldüğünü bildirdi.

Mehmet Erol, İşsizlik 
Sigortası’nın kapsamının 
genişletildiğini, hak kazanma 
şartlarınında iyileştirdiğini 
belirtirken, “İşsizlik Sigortası 
Fonu, istihdamı artırmak 
amacıyla da kullanılabilecek. 
Fondaki devlet payı yerine tüm 
prim gelirlerinin yüzde 30’unun 
kullanılması imkanı getirildi. Kısa 
çalışma ödeneğinin kapsamı 
genişletilip miktarı artırıldı. 
Teşviklerden birlikte faydalanma 
imkanı getirildi. İstihdam teşviki 
ile SGK primlerinden yapılacak 
5 puanlık indirim teşviklerinin 
birlikte uygulanması sağlandı. 
Yeni istihdamı özendiren teşvikler 
getirildi” dedi.

Silikozis hastalarına emeklilik 
imkanının sağlandığını, erken 
doğum yapan kadın işçilerin 
doğum öncesi kullanamadıkları 
izinlerinin doğum sonrasına 
ekleneceğini hatırlatan Erol, iş 
sözleşmesi sona eren işçilerin 
bireysel alacaklarına ilişkin 
şikayetlerinin de Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bölge 
Müdürlükleri’nce inceleneceğini, 
iş müfettişlerince tespit edilen 
işçi alacaklarının yargıya 
intikal ettirilmediği taktirde 
kesinleşeceğini ifade etti.

Erol, en çok 2 ay olan deneme 
süresinin 25 yaş altındakiler için 
4 ay olarak uygulanacağını ifade 
etti.

HABER
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İhracatçı şirketlere yurtdışı 
pazar araştırması ve pazara 
giriş desteği geldi. Her takvim 
yılında şirket başına 10 yurt 
dışı pazar araştırması gezisi 
desteklenecek. Türkiye’de sınai 
ve ticari faaliyette bulunan 
şirketler, döviz kazandırıcı hizmet 
veya faaliyetlerle iştigal eden 
şirketler ile işbirliği kuruluşları 
ve organizatör kuruluşların 
pazar araştırması ve pazara giriş 
faaliyetlerine ilişkin giderler 
Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu’ndan (DFİF) karşılanacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon 
Kurulu’nun “Pazar Araştırması 
ve Pazara Giriş Hakkında Tebliği” 
21 Mart 2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Buna 

göre, uluslararası ve şehirlerarası 
ulaşım ücretlerinin 50 doları veya 
500 dolara kadar araç kiralama 
bedeli fondan karşılanacak. 
Ayrıca, şirket başına günlük 
300 dolar da konaklama gideri 
desteği verilecek.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 
ihracat pazarlarına yönelik yeni 

destek programının 25 milyar 
dolarlık potansiyel taşıdığını 
söyledi. Çağlayan, bu tebliğ ile 
bir ihracatçı işbirliği kuruluşunun 
yıllık 2.5 milyon dolara kadar 
destek kullanabileceğini belirtti.

Gezi başına 7500 dolar
Tebliğ kapsamında sınai ve /

İhracat yapacak girişimcinin 
aracı, konaklaması devletten

İhracatçı şirketlerin yurtdışı pazar araştırması 
gezilerine ilişkin giderleri yüzde 70 oranında devlet 
tarafından karşılanacak. Her girişim için destek 300 
bin doları bulacak. Bir yurtdışı gezisi kapsamında 
en fazla 2 şirket çalışanının ulaşım ve konaklama 
giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) 
ödenecek. Böylece her yıl 25 milyar dolarlık ilave 
ihracat yapılacak.

ULUSLARARASI
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veya ticari şirketler ile yazılım 
sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlere gerçekleştirilen yurtdışı 
pazar araştırması gezilerine 
ilişkin giderler yüzde 70 oranında 
ve yurtdışı pazar araştırması 
gezisi başına en fazla 7 bin 500 
dolarına kadar desteklenecek.

Her takvim yılı içerisinde şirket 
başına en fazla 10 yurt dışı pazar 
araştırması gezisi desteklenecek.

Bir yurtdışı pazar araştırması 
gezisi kapsamında en fazla 
2 şirket çalışanının ulaşım 
ve konaklama giderleri 
desteklenecek.

Yurtdışı pazar araştırması 
gezisinin en az iki yol hariç 
en fazla 10 günlük kısmı 
desteklenecek.

Yılda 300 bin dolar
Şirketler ile işbirliği 

kuruluşlarının yurtdışına yönelik 
pazara giriş stratejileri ile eylem 
planlarının oluşturulabilmesi 
amacıyla uluslararası kuruluşlara 
yaptırılan ve satın alınan sektör, 
ülke, yabancı şirket veya marka 
odaklı raporlar ile yabancı şirket 
alımlarına yönelik danışmanlık 
hizmetlerine ilişkin giderleri, 
şirketler için yüzde 60, işbirliği 
kuruluşları için yüzde 75 
oranında ve yıllık en fazla 200 bin 
dolara kadar desteklenecek.

Diğer döviz kazandırıcı hizmet 
ve faaliyetler gerekleştiren 
kuruluşların yurtdışında tanıtımı 
amacıyla yapılan faaliyetler 
çerçevesinde, ulaşım, konaklama 
ve tanıtım giderleri yüzde 50 
oranında ve yıllık en fazla 300 bin 
dolara kadar desteklenecek.

Heyetlere 150 bin dolar
Dış Ticaret Müsteşarlığı 

koordinasyonunda organizatör 
kuruluşlarca düzenlenen 
sektörel ticaret ve alım heyeti 
programlarına ilişkin giderler 
yüzde 50 oranında ve program 
başına 150 bin dolara kadar 
desteklenecek.

Ulaşım ve konaklama, 
tercümanlık, seminer, konferans, 
ikili görüşmelerin yapıldığı 
yerlerin kiralama giderleri, 
görsel ve yazılı tanıtım ve reklam 
giderleri, halkla ilişkiler hizmeti 
giderleri, katalog, broşür, 

eşantiyon ve tanıtım malzemeleri 
giderleri desteklenecek.

Bir yılda bir organizatörün 
yaptığı en fazla 5 sektörel ticaret 
ve 10 alım heyeti programı 
desteklenecek.

e-ticarete 10 bin dolar
Nihai tüketiciye yönelik 

olmayan e-ticaret sitelerine üyelik 
giderleri şirketler için yüzde 70 
oranında ve yıllık en fazla 10 bin 
dolara kadar desteklenecek.

Bu destekten fazla 5 e-ticaret 
sitesi için ve e-ticaret sitesi 
başına en fazla 3 yıl süresince 
yararlanabilecek.

Türk Ürünlerinin Yurtdışında 
Markalaşması ve Turquality 
çerçevesinde daha önce 
desteklenmiş şirket ile halen 
desteklenmekte olan şirketler, 
pazara giriş ve e-ticaret 
sitelerine üyelik desteklerinden 
yararlanamayacak.

2023 hedefini
Başbakan açıklayacak
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 

Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin 
ihracat hedeflerinin 24 Mart’ta 
Başbakan Erdoğan tarafından 
açıklanacağını belirtti. Çağlayan, 
sektörel ticaret ve alım heyeti 
organizasyonları için 100 işbirliği 
kuruluşunun başvurması ve her 
birinin yılda 3 organizasyonla 20 
milyon dolarlık ihracat bağlantısı 
sağlaması varsayımıyla, ihracatın 
yılda 6 milyar dolar artabileceğini 
söyledi. Çağlayan, “İlave ihracatın 
yüzde 60’ının yurtiçi katma 
değer ile gerçekleştiğini, bunun 
GSYİH’ye 3.6 milyar dolar artış 
anlamına geldiğini düşünsek, her 
bir istihdam için 100 bin dolar 
yatırım varsayımıyla 36 bin kişiye 
istihdam sağlanabilir” dedi.

ULUSLARARASI
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İzmir’in 4 limana daha 
kavuşması için çalışmalar 
hızlandırıldı. Ulaştırma Bakanlığı, 
tamamlandığında dünyanın 
en büyük 10 limanından biri 
olacak Çandarlı Limanı için 24 
Mart’ta ihaleye çıkıldı. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
İzmir’de müjdesini verdiği dev 
liman, Türkiye’yi taşımacılıkta 
doğu batı hattının en önemli 
üslerinden biri konumuna 
getirecek. Aynı zamanda 
Türkiye’nin en büyük limanı 
olma özelliğini de taşıyacak 
Çandarlı Limanı’nın ön fizibilite, 
ÇED ve imar planı hazırlıkları 
tamamlandı. Dalgakıran ve yol 
bağlantıları kamu kaynaklarıyla 
gerçekleştirilen Çandarlı Limanı, 
YİD modeliyle yapılacak. Bakanlık 
ayrıca, Seferihisar Ürkmez, Yeni 
Foça ve Şifne yat limanları için 
yap-işlet-devret modeliyle ihale 
açtı. İhalelerde, altyapısı hazır 
limanlar 25 yıla, hazır olmayanlar 
ise 40 yıla varan işletme süreleri 
ile yarıştırılıyor.

4.5 milyar 
dolarlık yatırım
Yapımı yaklaşık 15 yıl önce 

gündeme gelen ve toplam 
4.5 milyar dolara mal olacak 
Çandarlı Limanı, 15 bin kişiye 
istihdam sağlayacak. Türkiye’yi 
enerjinin ardından taşımacılıkta 
da doğu-batı hattının en 
önemli üslerinden biri haline 
getirecek limanın inşaat 
çalışmalarının 2011 
yılı içinde başlaması 

öngörülüyor. Mendirek ve altyapı 
çalışmaları DLH tarafından 
yaptırılan limanla çok sayıda 
uluslararası firma yakından 
ilgileniyor. 

Liman, Cumhuriyet’in 100. 
yıldönümü olan 2023’te 500 
milyar dolar ihracat hedefleyen 
Türkiye’nin dış pazarlara 
açılmasında kilit rol oynayacak. 
Edinilen bilgiye göre, limana ilk 
gemi 2013 yılında yanaşacak. 
Çandarlı’ya yılda 4 milyon 
gemi giriş çıkış yapabilecek. 
Liman inşaatında ilk aşamada 
125, işletme aşamasında ise 
130 kişi istihdam edilecek. 
Limanın tamamlanmasından 
sonra ise yaklaşık 15 bin kişinin 
çalışabileceği yeni iş sahaları 
açılacak. Liman inşaatı İzmir ve 
çevresinde önemli bir ekonomik 
hareketlilik yaratacak. İnşaatta 
kullanılacak 250 bin metreküp 
hazır beton İzmir, Aliağa ve 
Bergama’daki fabrikalardan 
temin edilecek.

Çandarlı Limanı projesinin 
hayata geçmesiyle birlikte Aliağa 
ve çevresi dünyanın önde gelen 
lojistik merkezlerinden biri 
olacak. 

Rakibi Pire 
Toplam 6 milyon 

metrekarelik alanda 

dalgakıran uzunluğu 800, 
su derinliği 40 metre olacak 
Çandarlı Limanı’na 200 bin 
tonun üzerindeki gemiler 
de yanaşabilecek. Çandarlı 
Limanı’nın rıhtımına 2 veya 
3 yeni nesil konteyner veya 
daha fazla feeder tipi gemiler 
yanaşabilecek. Liman, İzmir-
Akdeniz havzasındaki transit 
yükler açısından Yunanistan’ın 
Pire Limanı’na da rakip olacak. 
Çinli COSCO tarafından 
35 yıllığına kiralanan ve 
dikkatleri üzerine çeken 
Pire Limanı, 
Akdeniz’den 
geçen 

Çandarlı hayali gerçek oluyor

KENT

Liman Ülke TEU (1000)

Singapur Singapur 25.900

Shanghay Çin 25.002

Hong Kong Çin 20.983

Shenzhen Çin 28.250

Busan G. Kore 11.954

Guangzhou Çin 11.190

Dubai BAE 11.124

Ningbo-Zhoushan Çin 10.502

Quingdao Çin 10.260

Rotterdam Hollanda 10.783

Dünyanın en büyük 10 limanı
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ana konteyner hattına 
uzaklık açısından Çandarlı ile 
aynı mesafede bulunuyor. 
Yunanistan’ın, Pire Limanı’ndan 
yılda yaklaşık 57 milyar dolar 
gelir elde ettiği belirtiliyor. Pire 
Limanı’ndan dört kat daha büyük 
olacak Çandarlı Limanı, Akdeniz 
ve Asya erişiminde Pire’ye göre 
çok daha avantajlı konumda. 
Pire Limanı’nın yıllık konteyner 
elleçleme kapasitesi 1.8 milyon 
TEU. Çandarlı’nın ise 10 milyon 
TEU olması planlanıyor 25 milyon 
TEU kadar da büyüme potansiyeli 
bulunuyor. 

Ortak girişim
bekliyoruz
Ulaştırma Bakanlığı DLH Bölge 

Müdürü Ömer Tekin, 15 yıllık 
hayalin gerçekleşmeye başladığını 
dile getirirken, “Şu ana kadar iki 
firma temsilcisi incelemelerde 
bulundu. Liman deneyim ve iş 
bitirme belgesi olan tek firma 
olmadığından, daha çok ortak 
girişimlerin teklif vermesini 

bekliyoruz” diye konuştu.

Yat limanları da
yapılıyor
Ulaştırma Bakanlığı bir 

yandan deniz ticaretinde önemli 
rol oynayacak “dev” limanların 
yapımını gerçekleştirirken, bir 
yandan da yat sayısı 1 milyona 
yaklaşan Akdeniz’de marina 
kapasitesini artırmak için yeni 
yat limanlarının inşasına hız 
veriyor. İzmir’de Yeni Foça, 
Şifne ve Seferihisar Ürkmez yat 
limanları için bu ay YİD modelli 

ihale ilanına çıkılacak. 
YİD modeliyle 

Çandarlı Limanı için 24 Mart’ta ihaleye çıkıldı. 
Seferihisar Ürkmez, Yenifoça ve Şifne yat limanları 
için de ihale açıldı. yaptırılacak Karaburun yat 

limanının planlama çalışmaları ise 
devam ediyor. Akdeniz çanağında 
marina kapasitesinin yüzde 75’ini 
elinde tutan Fransa, İspanya ve 
İtalya’nın yeni yatırımlara kapalı 
olması, Türkiye’yi yat turizminde 
cazip ülke haline getirdi. Türkiye, 
Akdeniz’de 500 bin olan yat 
bağlama kapasitesinin, kısa 
vadede yüzde 10’una, uzun 
vadede yüzde 20’sine erişmeyi 
hedefliyor. 

30 turiste bedel 
İstatistiklere göre Türkiye’ye 

yat kiralamaya gelen bir yatçının, 
ortalama kalış süresi 11 gün, 
günlük ortalama harcaması 
ise 51 dolar. Özel yatı ile gelen 
yatçının ülkemizde kalış süresi 
ise ortalama 31 gün ve günlük 
harcaması 104 dolar olarak 
hesaplanıyor. Bu rakamlar bir 
yatın getirdiği dövizin, 30 turistin 
harcamalarının toplamına eşit 
olduğunu ortaya koyuyor.

KENT

Mevcut yat limanları             Kapasite

Yapımı tamamlanmış 14 bin

İhalesi yapılmış 11 bin 200

İhalesi yapılacak 3 bin

Özel sektör limanları 4 bin

Toplam 32 bin 200

2023 hedefi 50 bin

Türkiye’de hedef 50 bin yat
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Esasen, geçici maddeler ve 
maddeler içindeki maddeler 
de dikkate alındığında Torba 
Yasa 300’ü aşkın maddeden 
oluştu. Torba Yasa’nın 
toplam 21 maddeden oluşan 
kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılması, ihtilafların 
sona erdirilmesi, özel uzlaşma, 
matrah ve vergi artırımları, 
stok beyanları ile bazı hesap 
ve kayıtların düzeltilmesi gibi 
maddeleri dışındaki maddeleri ise 
başta çalışma ve sosyal güvenlik 
hayatımız ve kamu çalışanlarına 
ilişkin kalıcı düzenlemeler 
içermektedir. 

Kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılması amacıyla 
hazırlanan tasarıya, bu amaçla 
hazırlanan 21 maddenin 10 
katından fazla madde eklenmesi, 
kamu kurum ve kuruluşlarımızın 
uygulamada yaşadığı ve 
yaşattığı sorunların ne denli 
fazla olduğunu göstermektedir. 
Kaynağı uygulamalar ve 
uygulayıcılar olsa dahi her türlü 
sorunu çözmek zorunda kalanlar 
ne yazık ki seçimlerde seçmeninin 
karşısına çıkmak zorunda kalan 
politikacılar olmaktadır. Ayrıca, 
henüz yürürlüğe girmemiş 

kanunlarda değişiklik yapılması, 
yeni yapılmış düzenlemelerin kısa 
süre içinde tekrar değiştirilmesi 
gibi yasama trafiğini artıran 
durumlar yaşanmaktadır. İşte 
bütün bu nedenlerle bizim 
ülkemizde, çok maddeli ve çok 
sayıda yasayı ilgilendiren yasa 
çıkarma ihtiyacı bitecek gibi 
görünmüyor…

Gelelim, görüşmeleri 
TBMM’de devam eden “Küçük 
Torba” olarak tanımlanan 
“Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi”’ne. Toplam 11 maddeden 
oluşan teklif, iktidar partisi grubu 
tarafından verildi. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda madde sayısı 30’a 
çıktı. 

Genel Kurulda 15’er 
maddelik 2 bölüm halinde 
görüşülen teklifin madde 
sayısının biraz daha artmasını 
ve içinde bulunduğumuz ayda 
yasalaşmasını bekliyoruz. 
Kanun teklifinde yer alan ve 
alması beklenen düzenlemelerin 
başlıcaları aşağıda özetlenmiştir.

3143 sayılı Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanununa eklenen 
Geçici 12. Madde ile, küçük 

sanayi sitesi yapı kooperatiflerine 
kullandırılan kredilerden 
geri ödenmeyenler yeniden 
yapılandırılmaktadır. Bu krediler, 
torba yasada kamu alacaklarının 
yapılandırılmasına paralel olarak 
36 ayda 36 eşit taksitle aynı süre, 
faiz, usul ve esaslarda yeniden 
yapılandırabilecektir.

Ar-Ge projelerine teknogirişim 
sermayesi hibe desteği 
veren kamu idarelerinin yıllık 
bütçelerinde bu amaçla yer 
alacak toplam ödeneklerin üst 
sınırı 10 milyon TL’den 50 milyon 
TL’ye artırılmaktadır.

01.07.2012’de yürürlüğe 
girecek yeni Türk Ticaret 
Kanununda yer alan elektronik 
defter tutma ve elektronik 
belge saklamaya ilişkin bazı 
düzenlemeler, mevcut TTK’ ya da 
eklenmektedir. Bu şekilde, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı müşterek çıkaracakları 
bir tebliğle elektronik 
uygulamaları yeni TTK’nun 
yürürlüğe girmesinden önce de 
başlatabileceklerdir.

TTK’nun 401. Maddesine 
eklenen fıkralarla, pay sahiplerine 
tanınacak imtiyazların, iyiniyet 
kuralları ve şirket menfaatlerine 

Ülkemiz 12.Haziran.2011 Pazar günü zamanında yapılacak 
olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim sathı 
mahalline girdi, seçim takvimi işliyor ancak TBMM’de yasama 
trafiği henüz hız kesmiş değil… Seçimlere 3 aydan az bir 
süre kalmış olmasına rağmen TBMM’de yasama faaliyetleri 
yoğun bir şekilde sürdürülebiliyor. Bu durumu Parlamentomuz 
bakımından son derece olumlu, bu süreci yönetenleri ise başarılı 
bulduğumuzu belirtmek durumundayız. Bu sürecin milletvekili 
aday listelerinin YSK’ya verileceği 11.Nisan.2011 tarihinden 
önceki normal çalışma günü olan 07 Nisan 2011 Perşembe 
gününün sonuna kadar devam ettirileceği anlaşılmaktadır. 
2010-2011 yasama yılında, pek çok yasa tasarısı/teklifi yasalaştı 
ve uygulamaya girdi. Şüphesiz bu yasalar arasında TBMM 
gündemini en fazla işgal edeni ve en kapsamlısı  “Torba Yasa” 
olarak bilinen 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı yasa oldu. Pek çok 
yasada değişiklik yapan ve en geniş kapsamlı yapılandırma, af ve 
uzlaşma hükümleri içeren Torba Yasa tasarısı 113 madde olarak 
girdiği TBMM’den 216 madde olarak yasalaştı.

Yasama trafiği hız kesmiyor…
Büyük Torba tamam, Küçük Torba yolda

Adnan Yıldırım
adnan.yildirim@ebso.org.tr 

EGE’DEN BAKIŞ



29

aykırı olamayacağı düzenlenmiş, 
şirkette kamu ortaklığının 
bulunması halinde kamu tüzel 
kişileri hariç diğer pay sahipleri 
lehine imtiyaz tesis edilemeyeceği 
hükme bağlanmaktadır.

 TTK’na eklenen “Çevrimiçi 
İşlemler” başlıklı Ek Madde:2 
ile, kambiyo senetleri ve ticari 
evrakın elektronik ya da elle 
imzasına ilişkin düzenlemeler 
yapılmaktadır. Kambiyo 
senetlerinde kabul, aval 
ve ciro gibi senet üzerinde 
gerçekleştirilen işlemler 
güvenli elektronik imza ile 
yapılamayacaktır.

Kısaca Hal Kanunu olarak 
bilinen, 26.03.2011 tarihinde 
yürürlüğe girmesi gereken 5957 
sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli 
Arz ve Talep Derinliği Bulunan 
Malları Ticaretinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun yürürlüğü, 
01.01.2012’ye ertelenmektedir.

4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu’na (EBSO’nun 
talebi ile) eklenen Geçici Madde 
8 ile, mevcut OSB’lerden 
yürürlükteki mevzuata göre sorun 
yaşayanları için islah düzenlemesi 
getirilmektedir. 

Kanunun yürürlüğe gireceği 
tarihten itibaren bir yıl içinde 
yapılacak başvurularla, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’nın tespit 
edeceği ıslah şartları çerçevesinde 
tüzel kişilik kazanabilecekler 
ve çalışmalarını normal 
mevzuat hükümlerine göre 
yürütebileceklerdir. 

OSB Kanunu’na eklenen 
Geçici Madde 9 ile, OSB’lerde 
il ve ilçelerin sosyoekonomik 
durumları dikkate alınarak 
yapılacak bedelsiz parsel 
tahsislerine yer verilmiştir. 

Genel Kurul görüşmeleri 
sırasında verilmesi beklenen 
önerge ile, (EBSO ve Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin talebi üzerine) 
3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu’nun 6. Maddesinde 
yer alan serbest bölge tanımı 
değiştirilmektedir. 

Yapılması istenilen 
değişiklikle, mevcut metindeki 
uzun ve karmaşık ifadeler 
düzeltilerek serbest bölgelerin 
(sadece depo faaliyetleri yapılan 

yerler olarak anlaşılması yerine) 
üretim yerleri olarak tanımı 
pekiştirilmiş oluyor. Bu şekilde, 
uygulayıcılar tarafından fuzulen 
yaşatılmış KDV problemleri 
TBMM tarafından hem geriye 
hem de ileriye yönelik olarak 
giderilmiş olmaktadır.

Teklifte, yukarıda özetlenenler 
dışında 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu,  
6200 sayılı Devlet Su İşleri…
Kanunu, 3289 sayılı Gençlik 
ve Spor…Kanunu”, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
5543 sayılı İskan Kanunu, 
5664 sayılı Konut Edindirme 

Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu, 6111 sayılı Torba Yasa 
ile 5661 sayılı köy ikrazatı/grup 
kredilerindeki kefaleti sona 
erdirilmesi hakkındaki Kanunda 
değişiklikler ve yeni düzenlemeler 
yapılmaktadır.

Milletvekili aday adayı 
olanlara, istedikleri sıralardan 
aday olabilmeleri ve seçilmeleri 
için başarı dilerken, toplumun 
her kesiminin çözüm bekleyen 
birikmiş sayısız taleplerinin 
çözümünde politikacılardan 
beklentilerinin giderek arttığını 
ve TBMM’nin yoğun yasama 
trafiğini de hatırlatmış olalım.

Serbest bölgelerde KKDF karmaşası giderildi,
kara ulaştırmada konşimento çözüm bekliyor

Gümrük Müsteşarlığı 
21.01.2011 tarih ve 2011/5 sayılı 
Genelge ile, serbest bölgelerde 
KKDF mükellefiyeti konusunda 
hem 3218 Serbest Bölgeler 
Kanunu’na uygun olmayan 
hem de uygulaması neredeyse 
imkansız fuzuli belgelendirme 
tedbirleri getiren bir düzenleme 
yapmış idi. Bazı bölgelerde 
yapılmış denetimlerin sonucunun 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 
değerlendirilmesinin yanlış 
anlaşılmasından kaynaklanan 
sorun aradan geçen 2 aylık bir 
sürede Ege İhracatçı Birlikleri’nin 
ve sorunu yaşayan Serbest Bölge 
yönetimlerinin ortak girişimleri 
ile çözüme kavuşturuldu. 
Uygulamayı basitleştiren ve 
gereksiz belge isteklerini ortadan 
kaldıran 21.03.2011 tarih ve 
2011/16 sayılı yeni bir Genelge 
yayınlanarak bu konuda ortaya 
çıkan kaosu ve haksızlığı gidermiş 
oldu. 21.01.2011 tarihli önceki 
Genelge yürürlükten kaldırıldı. 
Yeni Genelge’nin oluşumunda, 
Gümrük Müsteşarlığı ile 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
birlikte toplantı yaparak 
gerekli yazışmaları kısa sürede 
tamamlamalarının yattığını 
biliyoruz.

Diğer taraftan, yurt 
dışına taşıma yapan kara 
nakliyecilerinin, konşimentonun 

Vergi Usul Kanunu’na göre tevsik 
edici belge kabul edilmemesi 
nedeniyle karşılaştıkları Katma 
Değer Vergisi İstisnası ve 
İadesi sorunu ne yazık ki aynı 
iki İdarenin ortak çalışma 
başlatmış olmalarına rağmen 
henüz çözülememiştir. EBSO’yu 
ve EİB’i ziyaret eden Gelir 
İdaresi Başkanlığı heyeti, 
yurt dışı taşımaların Gümrük 
İdaresi bilgisayar sistemleri 
üzerinden vergi dairelerince 
teyit edilebilmesinin sağlanması 
halinde sorunun geriye ve ileriye 
yönelik çözümünde kararlı 
olduklarını ifade etmişler. Bu 
idarelerde mevcut teknoloji 
kullanımının geldiği seviyeyi 
de dikkate alarak sözü edilen 
teyit mekanizmasının kolayca 
kurulabileceğini düşünerek 
sorunun kısa sürede çözümünü 
beklemekte idik. Ancak 
edindiğimiz bilgilere göre, 
bu konuda maliye ile gümrük 
idareleri arasında başlatılan 
çalışmalar sürdürülememiş, ne 
yazık ki Gümrük Müsteşarlığı 
teyit uygulamasına olumlu 
bakmadığını Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na yazı ile bildirmiştir. 
Temennimiz, haksız ve yersiz 
mağduriyetlere sebep olan bu 
durumun, her iki idarenin birlikte 
yapacağı çalışmalar ile yeniden 
değerlendirilerek giderilmesidir.

EGE’DEN BAKIŞ
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Pancar OSB yatırıma hazır

Altyapısını 35 milyon TL’lik 
yatırımla çözüme kavuşturan 
Pancar Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB), 72 parselde kurulacak 72 
fabrika ile 7 bin kişiye istihdam 
sağlamaya hazırlanıyor. Elektrik 
üretim santrali ile üretime de 
başlayacak olan 1340 dönümlük 
alana sahip Pancar OSB; İzmir 
Atatürk OSB, Kemalpaşa, 
Aliağa ve Tire OSB’den sonra  
EBSO öncülüğünde altyapısı 
tamamlanan 5. bölge oldu.

İzmir Valisi Cahit Kıraç, 
yatırımcı kamu kuruluşlarının 
bölge ve il müdürleri ile birlikte 
Pancar OSB bilgilendirme 
toplantısına katıldı. Vali Kıraç’ın 
bürokrat kadrosu ile birlikte 
Pancar OSB’ye ziyareti, bu 
anlamda bir ilki de oluşturdu. 
Pancar OSB bilgilendirme 
toplantısına Vali Yardımcısı 
Nevzat Ergün, Kaymakam Zeki 
Arslan, Torbalı Belediye Başkanı 
İsmail Uygur, Sanayi ve Ticaret 
İl Müdürü Engin Gürkan, 
Karayolları Bölge Müdürü 

Erol Altun, DSİ Bölge Müdürü 
Mustafa Altundal, TEİAŞ 3. 
Bölge Müdürü Ajdan Acar, DDY 
Bölge Müdürü Sebahattin Eriş, 
Denizcilik Bölge Müdürü Hızır 
Reis Deniz, Çevre İl Müdürü 
Osman Çakmak ile Pancar 
OSB’nin Yönetim Kurulu Üyeleri 
de hazır bulundu.

Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Şairoğlu, 
bölgeye kurulacak 72 fabrikada 7 
bin kişiye istihdam sağlanacağını 
açıkladı. İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın 
bürokratları ile Pancar OSB’yi 
ziyaretinde bir sunum yapan 
Hüseyin Şairoğlu, 35 milyon 
TL’lik yatırımla bölgenin altyapı 
sorununu çözdüklerini belirtti. 
Şairoğlu, bölgede 72 parsel 
olduğunu ifade ederek, “2002 
yılında çalışmalarına başladığımız 

Pancar OSB’de mutlu sona 
ulaşıyoruz. Son 4 yılda yaptığımız 
altyapı yatırımlarıyla Bölgeyi, 
evlenmeye hazır gelinlik kız 
haline getirdik. Bundan sonraki 
dönemde fabrika yatırımları 
başlayacak. Çok avantajlı bir 
konumdayız. Havaalanına 
sadece 10 dakika mesafede 
bulunan bölgede 1 hafta içinde 
yatırımcılar tesislerini kurabilirler” 
dedi. 

Bölgelerinde 2 tesisin 
inşaatının devam ettiğini, 6 
firmanın ruhsatını aldığını, 2 ay 
içinde de birkaç tesisin temel 
atacağını kaydeden Şairoğlu, 
toplam 1300 dönüm arazilerinin 
300 dönümünü gelecek 
dönemlerde satacaklarını ifade 
etti. Şairoğlu, şu bilgileri verdi:

“Kurduğumuz enerji santrali 
ile kısa sürede elektrik üretimine 

Tanıtım toplantısına katılan Vali Cahit Kıraç, 
Pancar OSB yönetimini tebrik etti. 
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başlayacağız. TEİAŞ’ın 5 milyon 
TL yatırımla bölgede şalt merkezi 
kurdu. Bu yatırımla sanayicilere 
kesintisiz ve kaliteli elektrik 
verme imkanına kavuşacağız. 
Her parselde kullanıma hazır 
doğalgaz şebekesi mevcut. Her 
türlü haberleşme ve SCADA 
sistemlerinin kurulumuna uygun 
telekomünikasyon altyapısı hazır. 
Bu güne kadar kurumlarımızla 
diyalog içinde çalışarak, 
projelerimizi hayata geçirdik. 
Her sorunumuzu çözdük. 
Bundan sonra da kentimize 
yeni fabrikalar kazandırmak 
istiyoruz. Türkiye genelindeki en 
modern OSB’lerden eksiğimiz 
yok fazlamız var. Alt yapının 
tamamlanmasının ardından 
3 firma inşaata başladı. Kısa 
süre sonra tüm firmalar inşaata 
başlayıp üretime yapacak. 
Bu çalışmalarımızda çevrede 
bulunan organize sanayi 
bölgeleri ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile ortak bir çalışma 
yürüttük.”

OSB’lerle işbirliği yaptık
Diğer OSB’lerde olmayan 

bir hizmeti de sanayicilere 
vereceklerini belirten Şairoğlu, 
“Sanayicilerin tek tek ruhsata 
esas zemin etüdlerini Pancar 
OSB yaptı. Enerji bağlantılarının 
işletme trafolarına kadar elektrik 
teçhizat dahil OSB tarafından 
yapıldı ve teslim edildi. İkinci 
etap kamulaştırma çalışmaları 
da başladı. İzmir Ticaret OSB 
ile birlikte iki bölgeye doğalgaz 
getirmek için karar aldık. OSB’ler 
arası iş birliği yaparak çalışmalara 
imza attık. Bu işbirliği Türkiye’de 
bir ilk” diye konuştu.

Bölgeden çıkartılan tüm 
toprakların yeniden hafriyat 
çalışmalarında kullanıldığını, 
24 bin metrekare taş duvar 
yapıldığını söyleyen Hüseyin 
Şairoğlu, elektrik trafoları ve 
araç gereçlerinin getirilmesinin 
ise oldukça ilginç bir 
çözümle gerçekleştirildiğini, 
TIRların geçmesi için Torbalı 
Belediyesi’nin İzmir-Aydın 
otobanı köprüsü altındaki asfaltı 
40 santimetre aşağı çektiğini 
anlattı.

Diğer OSB’lerden 
öndesiniz
İzmir Valisi Cahit Kıraç, aldığı 

bilgiler sonrası Pancar OSB 
yönetimini kutladı. Kıraç, Valilik 
olarak bu tür çalışmalarda göreve 
hazır olduklarını belirtirken, 
“Hizmetler bizi memnun eder. 
Aktif bir yönetim, tüm çalışmaları 
planlı bir şekilde yürütüyor. 
İzmir’deki 15 OSB’den 8 tanesi 
faaliyet gösteriyor. Biz valilik 
olarak her türlü desteği veriyoruz. 

Tesisler üretime başlasın, 
istihdam sağlansın istiyoruz. 
Yapılan titiz çalışma sonrası 
inşaatını tamamlayan kuruluş 
elektrik, su, doğalgaz, arıtma yok 
diyemeyecek” dedi.

Bilgilendirme toplantısının 
ardından Pancar OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Şairoğlu, 
Vali Kıraç’a günün anısına 
plaket verdi, bölgede inşaat 
çalışmalarının yapıldığı alanlar 
gezildi.
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Tire Organize Sanayi Bölgesi 
(TOSBİ) Yönetim Kurulu başkanı 
Metin Akdaş, halen 39 firmanın 
faaliyet gösterdiği ve 1500 kişinin 
istihdam edildiği bölgede yıl içinde 
20 firmanın yaklaşık 75 milyon 
dolarlık yatırım gerçekleştireceğini, 
istihdam edilen işçi sayısının da 
2 bin 500’e kadar yükseleceğini 
açıkladı. Akdaş, “2010’da 2008 
rakamlarını yakaladık. 2011 krizin 
etkilerinin atlatıldığı bir yıl oldu. 
İşletmeler ikinci vardiya uygulaması 
başlattı” diye konuştu. Akdaş, 
ayrıca Krone firmasının faaliyete 
geçmesini beklediklerini ve yine 
Avrupalı bir makina devinin de 
30 bin metrekarelik yer talebinde 
bulunduğunu açıkladı.

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Akdaş, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin Vatansever, 
Hüseyin Arıcı, Kosat Gürler ve Bölge 
Müdürü Galip Kılınç’ın katılımı 
ile bir basın toplantısı düzenledi. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Sanayiciler Kulübü’nde 
gerçekleştirilen toplantıda konuşan 
Akdaş, 1997 yılında faaliyete geçen  
TOSBİ’nin krizlere rağmen modern 
teknolojinin gerektirdiği kalitedeki 
altyapı inşaatlarını tamamlayarak 
sektörlerinde dünya markası olan 

birçok yerli ve yabancı kuruluşa ev 
sahipliği yaptığını söyledi. Akdaş, 
“TOSBİ, lojistik, temiz enerji ve 
eğitilmiş eleman gibi 3 önemli 
konuda bölgenin en iyi hizmet 

veren OSB’si oldu” dedi.

Eleman isteyene 
eğitim bizden
Türkiye genelinde içinde 

demiryolu ulaşımı da olan birkaç 
OSB’den biri olduklarını, Temmuz 
ayı başında enerji santralinin 
devreye gireceğini anlatan 
Akdaş, “Eğitim düzeyi ülke 
ölçeğine göre oldukça yüksek 
olan Tire’de sanayi üretimine 
ve bölgenin gelişen sektörlerine 
uygun eleman yetiştirmek 
üzere meslek liseleri, meslek 
yüksekokulu, üniversiteler, meslek 
örgütleri, sivil toplum kuruluşları, 
İŞKUR Bölge Müdürlüğü ile 
ortaklaşa düzenlediğimiz 
eğitim programlarını aralıksız 
sürdürüyoruz. Bölgemizde yatırım 
yapmak isteyen bir sanayici 
gereksinim duyduğu elemanları, 
alacağı eğitimin içeriğini TOSBİ’ye 
bildirdiğinde fabrika inşaatı 
tamamlanıncaya kadar bu 
elemanları yetiştiriyoruz. Yüzde 50 
istihdam garantili programlarda 
sanayicimizden hiçbir bedel talep 
etmiyoruz. Bu hizmetler bölgede 
yatırım ortamına güven sağlıyor” 
diye konuştu.

Tire OSB’de yatırımlar tam gaz

Haksız rekabet 
istemiyoruz

Metin Akdaş, İzmir 
ile çevre iller arasındaki 
teşvik uygulamalarına 
dikkat çekti. Akdaş, “Kendi 
olanak ve gayretlerimizle 
yatırıma çabalasak da ilimiz, 
5084 sayılı teşvik yasası 
kapsamında olmadığı için 
yakın coğrafyamızda sanayi 
açısından ileri gelişim 
düzeyinde olan illerde teşvik 
yasasısın uygulanması, sanayi 
yatırımlarını bölgemize 
kazandırılmasına engel 
oluyor. Bunun yanı sıra 
OSB’ler dışında sanayi 
tesislerinin kurulmasına 
izin verilmesi de büyük 
maliyetlerle ve özveri ile 
kurulan birçok OSB’nin atıl 
kalmasına neden oluyor. Bu 
haksız rekabetin önlenmesini 
talep ediyoruz” dedi.
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Yatırımlar hızlanıyor
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 

OSB’de arazisi bulunan firma ve 
şahıslara yönelik olarak gündeme 
getirdiği 1 yıl içinde inşaata 
başlama zorunluluğu ve 2 yıl içinde 
de üretime geçme şartının bölgede 
yer almış sanayiciler arasında 
büyük bir hareketlilik yarattığını 
kaydeden Akdaş, “Ülkemizin 
en önemli süt merkezlerinden 
biri olan Tire’de süt hayvancılığı 
konusunda her geçen gün yeni 
ve modern tesisler inşa ediliyor. 
Bu ihtiyacı gözeterek TOSBİ’nin 
genel arıtma tesisi dışında sadece 
süt sanayicilerine yönelik ikinci 
bir arıtma tesisi kurarak bölge 
sanayicilerinin hizmetine sunduk” 
dedi.

Krone’den haber 
bekliyoruz
Halen 11 firmanın toplam 56 

milyon 500 bin dolarlık yatırıma 

devam ettiğini, 9 firmanın ise bu yıl 
içinde yatırıma başlayacağı bilgisini 
veren Akdaş, “Bu işletmelerin 
toplam yatırım miktarı 100 milyon 
doları bulacak. İstihdam edecekleri 
kişi sayısı ise 800- 1000 arasında 
olacak. Halen bölgemizde istihdam 
edilen 1500 kişi, yıl sonunda 2 bin 
500’e yükselecek” dedi.

Alman treyler üreticisi 
Krone’den olumlu sinyaller 
aldıklarını ve TOSBİ’deki 
yatırımın önümüzdeki günlerde 
faaliyete geçmesini beklediklerini 

kaydeden Akdaş, “Krizin ardından 
Almanya’daki Krone fabrikası 
maksimum kapasiteye yeni 
ulaştı. Yaptığımız temaslarda 
bölgemizdeki fabrika için de 
olumlu sinyaller alıyoruz. Öte 
yandan yine bir Avrupalı makine 
devi 30 bin metrekarelik yer 
talebinde bulundu. Bölgemizde 
geçtiğimiz yıl üretimi ara veren 
firma olmadığı gibi, şu an ilave 
vardiyalar devrede. 2011 krizin 
etkilerinin atlatıldığı bir yıl oldu” 
diye konuştu.
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TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2011 YILI YATIRIMLARI 

  FİRMA ADI SEKTÖR AÇILIŞ TARİHİ 
PARSEL 
ALANI                       
( M²) 

İNŞAAT 
ALANI                                    
( M²) 

İSTİHDAM              
(KİŞİ) 

TAHMİNİ 
YATIRIM 

1 GÜRSÜT SÜT SANAYİ 31 Aralık 2011 55.000 20.000 120 15.000.000 USD 

2 KUYUCU GIDA GIDA 15 Nisan 2011 5.000 2.500 20 1.200.000 USD 

3 XXX GIDA 1 Şubat 2012 15.000 3.000 120 7.000.000 USD 

4 TİRE SÜT KOOPERATİFİ SÜT SANAYİ 1 Nisan 2011 5.000 1.800 25 1.000.000 USD 

5 ÖZSAN MAKİNA 1 Eylül 2011 10.000 2.500 40 1.400.000 USD 

6 ERTAN SAYGIN MOTORSİKLET MONTAJ 1 Ekim 2011 5.000 1.500 15 1.200.000 USD 

7 TİRYAKİLER OTO YEDEK PARÇA 15 Kasım 2011 20.000 3.500 60 1.200.000 USD 

8 LİON TIBERIUS KURŞUN SAÇMA 10 Mayıs 2011 20.000 4.000 20 2.500.000 USD 

9 TİREM İNŞAAT TARIM AMBALAJ   5.000 2.500 25 500.000 USD 

  TOPLAM     140.000 41.300 445 16.000.000 USD 
 

 

 

 

TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE İNŞAATI DEVAM EDEN FİRMALAR 
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İNŞAAT 
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(KİŞİ) 

TAHMİNİ 
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1 AFG ÇELİK ÇELİK İMALATLARI 1 Haziran 2012 5.000 2.363 25 2.000.000 USD 
2 DİNAMİK ISI YAPI MALZEMELERİ 1 Temmuz 2011 10.000 5.000 30 4.000.000 USD 
3 TİRENDA ENERJİ 1 Temmuz 2011 41.770 11.000 30 36.000.000 USD 
4 DÜLGER TEKNİK YAPI MALZ. 1 Ağustos 2012 5.000 2.506 15 2.500.000 USD 
5 KAVİPSAN AMBALAJ 1 Kasım 2011 5.000 2.000 25 1.000.000 USD 
6 TORUN PLASTİK PLASTİK ENJ. 1 Ağustos 2011 15.000 2.500 40 1.300.000 USD 
7 KIRIKKAYA SÜT ÜR. SÜT SANAYİ 31 Aralık 2011 14.600 5.000 100 5.000.000 USD 
8 PAN-PEN GÜLOĞLU MEYVE KASASI 15 Nisan 2011 5.000 2.499 18 1.400.000 USD 
9 ER-PA KAHVE KAHVE 15 Mayıs 2011 5.000 2.487 6 1.800.000 USD 

10 MNA YAPI TEKNİK YAPI MALZ. 1 Ağustos 2012 5.000 2.613 23 2.000.000 USD 
11 ANT KİMYA KİMYA  1 Ağustos 2012 10.000 4.562 20 5.500.000 USD 
  TOPLAM     121.370 42.530 332 56.500.000 USD 
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İzmir’e yakın mesafede 
olması ve sunduğu imkanlarla 
yatırımcının dikkatini çeken 
Torbalı Organize Sanayi 
Bölgesi, 43 firmada 5 bin 
istihdam hedefliyor. Torbalı OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Muhsin Dönmez, 
yatırımcılara çağrıda bulundu. 
Dönmez, “Torbalı OSB’de 
gösterilen çabaların karşılığını 
alma zamanı giderek yaklaşıyor. 
Fabrikalar üretime başladığında 
önemli bir istihdam merkezi 
olacağız. İleri görüşlü yatırımcılar 
bu fırsatı kaçırmamalı” dedi.

EBSO Meclis Salonu’nda 
düzenlenen ve Torbalı 
Kaymakamı Zeki Arslan ile 
Belediye Başkanı İsmail Uygur’un 
da katıldığı bilgilendirme 
toplantısında, kuruluştan 
bugüne kadar geçen sürede 
gerçekleştirilen çalışmaları 
değerlendiren Muhsin Dönmez, 
yüzde 70’lik doluluk oranına 
ulaşan Torbalı OSB’nin tam 
anlamıyla üretime geçmesiyle 
yaklaşık 5 bin kişiye istihdam 
olanağı sağlanacağını söyledi. 

Dönmez şu bilgileri verdi:
“Şimdiye kadar Hazine 

arazilerinin alınması, 
kamulaştırma çalışmaları, jeolojik 
ve jeoteknik zemin etüdleri, 
altyapı etüd proje mühendislik 
hizmetleri gibi çalışmaları 
gerçekleştirdik. 2011 yılının 
ilk yarısında altyapı inşaatına 
başlamayı planlıyoruz. Katılımcı 
firmalarımız, yıl sonu itibariyle 
kendi fabrikalarının temellerini 
atabilecekler. Yüzde 70’lik 
bir doluluk oranına ulaştık. 
Kalan yüzde 30’luk alan için 
yatırımcılarımızı bekliyoruz. 
Yüzde 100 doluluk oranına 
ulaştığımızda 43 firma ile 5 bin 
kişiye iş sağlayacağız.”

Muhsin Dönmez, Torbalı’da 

Torbalı OSB’de hedef büyük

inşaat yapı malzemeleri, tekstil, 
gıda, iklimlendirme, plastik, tıbbi 
tarımsal sanayi ve otomotiv yan 
sanayinin faaliyet gösterdiğini de 
sözlerine ekledi.

Cazibe merkezi
Torbalı OSB’nin katılımcılarına 

yönelik bilgilendirme toplantısına 
katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da, üretimin olmadığı 
yerde kalkınmanın olmayacağını 
söyledi. Torbalı OSB’nin mobilya 
ile sigara gibi bazı sektörlerde 
oldukça iyi gelişim gösterdiğine 
dikkat çeken Yorgancılar, otoyol 
bağlantısının da bölgenin 
gelişimini hızlandıracağını ifade 
etti.
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Sektöründe bir dünya 
markası olarak kabul edilen 
MARBLE –Uluslararası Doğaltaş 
ve Teknolojileri Fuarı, 17. kez 
kapılarını açtı. Kültürpark 
İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirilen açılış törenine;  
İzmir Valisi  Cahit Kıraç, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Muğla Valisi 
Ahmet Altıparmak, Balıkesir 
Valisi Yılmaz Arslan, Burdur Valisi 
Süleyman Tapsız, Manisa Valisi 
Celalettin Güvenç, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri 
Genel Müdürü Hamdi Yıldırım, 
Türkiye Mermer Doğaltaş ve 
Makinaları Üreticileri Birliği 
(TÜMMER) Başkanı Selahattin 
Onur, Ege Maden İhracatçıları 
Birliği Başkanı Arslan Erdinç ve 
çok sayıda davetli katıldı. Açılışta 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki 
ile Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Kamil Porsuk temsil etti. 
Meclis Üyeleri Ahmet Telek ile 
Hakan Ürün de açılışa katıldı.

İhracatçıdan
Başbakan’a nükleer
enerji desteği
“Canlı mermer soğuk 

heykel” gösterisi eşliğinde 
yapılan açılış töreninde konuşan 
Türkiye Mermer Doğaltaş ve 
Makinaları Üreticileri Birliği 
(TÜMMER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Onur, 
“Ülkemiz doğaltaş sektöründe 
dünyada önemli bir oyuncudur” 

derken, 2015 yılında 4 milyar 
dolar ihracat yaparak dünya 
pazarında 2. sırada yer almayı 
hedeflediklerini söyledi. 
Selahattin Onur, konuşmasında 
ihracata destek verilmesini de 
istedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Arslan 
Erdinç, maliyetlerinin arttığını 
vurguladı ve enerjide dışa bağımlı 
olmanın getirdiği sıkıntıları 
anlattı. Erdinç, “Başbakan’ı 
destekliyoruz. Türkiye’nin nükleer 
enerji santraline ihtiyacı var. Artık 
11 büyüklüğündeki depremlere 
dayanıklı santralleri yapabilecek 

Mermer’de 17. yıl coşkusu

İzmir, doğaltaş sektöründe dünya çapında bir 
buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Sektöründe dünyanın 
en büyük fuarlarından biri olan MARBLE’da bu yıl  42 
ülkeden 265’i yabancı, 895’i yerli olmak üzere toplam 
1160 firma ürünlerini sergiledi. 
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teknoloji var” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden İşleri Genel 
Müdürü Hamdi Yıldırım, 
madencilikte global düşünmek 
zorunda olduklarını söyledi. 
Yıldırım, “Yaptığımız işi 
uluslararası düzeyde seçkin 
bir yere oturtmalıyız. Onun 
için İzmir’deki MARBLE Fuarı 
Türkiye’de madenciliğin en 
önemli fuarıdır” diye konuştu.

1985’ten 2010 sonuna kadar 
mermer ihracatında 65 kat artış 
yaşandığını vurgulayan Yıldırım, 
“Toplam ihracatımızdaki artış 
ise 14 kat. Burada 65 kat artan 
bir sektörü konuşuyoruz. Bu 
da önemini gösteriyor. Maden 
ihracatımızdaki artışla Türkiye’nin 
ihracatı artsaydı 520 milyar dolar 
ihracatımız olacaktı. Bir ülke 
kendi değerlerini, varlıklarını 
öncelikle kendi menfaatleri 
için kullanmak zorunda. Yerel 
kaynakların üzerine global olarak 
çalışılmalıdır” diye konuştu.

Farklı enerji arayışlarına 
dikkat çeken Yıldırım, “Jeotermal 
kaynaklar hem özelliği, çevreciliği 
itibariyle son derece önem arz 
ediyor. Aynı zamanda kömür 
de öyle. MTA’nın gayretleriyle 
12 milyar tona çıkan kömür 
rezervimiz var. Türkiye bunu 
kullanmak ve bir şekilde enerjiye 
bunu aktarmak zorunda” dedi.

Maden Kanunu ve 
Yönetmeliklerine de değinen 
Hamdi Yıldırım, “Madenler bizim 
istediğimiz yerde bulunmuyor, 
nerdeyse orada. Ülke ekonomisi 
açısından çevreye olan zararları 
ve diğer hususlar önlenebilir 
düzeydeyse, sürdürülebilir 
madencilik yapılıyorsa bu 
madenciliğin yapılması 
gerekmektedir. Körü körüne karşı 
çıkmanın bir anlamı yoktur” diye 
konuştu.

İş hacmi açısından
dünyada 1 numara
İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu da 
“1995’te 47 katılımcı firma ile 
başlayan fuarda bugün 1160 
katılımcı var. İş hacmi büyüme 
potansiyeli açısından dünyada bir 
numara olduğu varsayılıyor. Bu 

fuarla dünya sektörünü İzmir’de 
buluşturmaktan mutluyuz” dedi.

Sektörün MARBLE ile birlikte 
büyüdüğüne dikkat çeken Başkan 
Kocaoğlu, “1995 yılında sektörün 
280 bin 405 ton ihracatı vardı. 
2010 yılında 6 milyon 640 bin 
tona ulaştık. Rakamsal olarak 1.6 
milyar dolara çıktı. Sektör, fuarın 
düzenlendiği 16 yılda 23 kat 
büyümüş. Doğaltaş sektöründe 
son yıllarda hem yatırım ve 
üretim hem de ihracat açısından 
uluslararası bir boyuta geldik. 
Dünya ortalamasının üzerinde 
büyüyoruz. Bu büyümeye ev 
sahipliği yapmaktan ve sektörün 
İzmir Fuarında gerçekleştirilen 
MARBLE ile bu noktaya 
gelmesinden çok büyük bir 
mutluluk duyuyoruz” diye 
konuştu.

Yeni fuar alanı
Nisan’da ihalede
Yeni Fuar alanı için Nisan 

ayında yapım ihalesine çıkmayı 
hedeflediklerini söyleyen 
Başkan Kocaoğlu sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“6 senedir çalışmalarını 
yürüttüğümüz, adeta yoktan var 
ettiğimiz, yerini bulduğumuz, 

kamulaştırdığımız, fuar alanı için 
nisan ayı içinde proje elimize 
gelecek ve ihaleye çıkacağız. Tek 
istediğimiz mevzuata göre, işinin 
ehli bir firmanın bu işi alması ve 
bitirmesidir. Ondan başka bir 
konu kalmamıştır. ‘Ne zaman 
yapılacak’ söylemleri son derece 
doğaldır, ama yeni fuar alanı 
konusu 6 yıldır İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin önünde bir projedir 
ve her gün takip edilmektedir. 
Ulu Önderimizin bize verdiği 
fuarcılık sektöründeki görevimizi 
layığıyla yapmamız ve İzmir’i 
dünya fuarcılığında önlerde var 
etmemiz yeni yapacağımız fuar 
binaları, oteller, kongre merkezi 
ile mümkün olacaktır. Bu konuda 
kararlıyız.”

İzmir Valisi Cahit Kıraç 
da konuşmasında, sektörün 
yüksek ihracat potansiyeli ve 
üretimiyle ekonomiye büyük 
katkı sağladığını söyleyerek 
dünya doğaltaş rezervinin yüzde 
40’ının Türkiye’de bulunduğunu 
vurgulayarak, her geçen yıl sektör 
payının daha da büyüdüğüne 
dikkat çekti. Tören sonrasında 
FuarAlanı’nın Lozan Kapısı’nda 
kurdele kesilerek açıldı.
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1160  firma katıldı
MARBLE başlamadan 

katılımcılarına bereket getirdi. 
Fuar öncesinde, alandaki 
blokları gezen yerli ve yabancı 
ziyaretçiler siparişler vererek 
henüz fuar başlamadan iş 
bağlantıları yaptılar. Böylece 
MARBLE sektörde alıcı ve satıcıyı 
buluşturan en doğru platform 
olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Türkiye’nin doğaltaş 
sektörünün gelişimine paralel bir 
çizgi izleyen ve ülkenin en büyük 
ihracat fuarı olarak kabul edilen 
MARBLE’ın tanıtımı 5 kıtada 
yapılarak sektör mensuplarının 
fuardan haberdar edilmesi 
sağlandı. 

Türkiye’nin ihracat yaptığı 
mevcut ülkelerin yanı sıra yeni 
ihracat pazarlarına da ağırlık 
verildi. Türk Cumhuriyetleri, 
Balkan ülkeleri ve Brezilya’da 
çalışmalar yapıldı.

Kültürpark’ın kullanım 
olanağını maksimum seviyeye 
çıkartmaya çalışan İZFAŞ, daha 
fazla katılım başvurusuna olumlu 
yanıt vermek için, tahsisleri 
40 metrekare stant alanı ile 
sınırlandırdı. 

250’ye yakın firmanın katılım 
ve yer büyütme talebine olumlu 
yanıt verilemedi.

80 ülkeden ziyaretçi
Bulgaristan, Polonya, 

Moldova, İran, İsrail, Irak, Ürdün, 
Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Kent ekonomisine
70 milyon dolar

Kentin ekonomisine, 
özellikle ulaşım, konaklama 
sektörlerine her fuar 
döneminde büyük ivme 
kazandıran MARBLE, 
istihdama da önemli katkıda 
bulunmaya devam ediyor. Bu 
yıl fuar süresince çalıştırılmak 
üzere çeşitli pozisyonlarda 
462 kişi İZFAŞ bünyesinde 
görev yaptı. 

MARBLE 2011’in İzmir’e 
ekonomik katkısı da her 
yıl olduğu gibi önemli 
boyuta ulaştı. 2010’da kent 
ekonomisine 70 milyon 
dolardan fazla gelir sağlayan 
fuarın getirisinin bu yıl 80 
milyon doların da üzerinde 
olması bekleniyor. Sadece 
profesyonel ziyaretçilere 
açık olan ve 4 gün süren 
MARBLE’da yurtiçi ve dışından 
gelen katılımcı ve ziyaretçiler, 
İzmir kent merkezindeki 
otellerin yanı sıra çevre 
ilçelerdeki otellerde de 
konakladı.

Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, 
Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kırgızistan ve Rusya’da yabancı 
alıcı çalışması yapılan fuara 80 
üzerinde ülkeden ziyaretçi geldi. 
Çin ve Ortadoğu’dan katılım ve 
ziyaret için büyük talep artışı 
yaşanan fuar, yerli ve yabancı 
pek çok sektör temsilcisini İzmir’e 
çekti. 201 bin 500 metrekare 
alan üzerinde gerçekleştirilen 
MARBLE’da işlenmiş, yarı işlenmiş 
ve ham olmak üzere toplam 11 
bin 725 ton taş ve 550 adet blok 
mermer ve doğaltaş sergilendi. 

Sektördeki en yeni makinaların 
ve taşların dünya pazarına 
sunulduğu önemli bir platform 
olan MARBLE Fuarı’nda Türk 
doğal taşçılarının Makedonya, 
Fas ve Yunanistan’daki 
ocaklarından çıkardıkları taşlar 
ile Konya’nın yeşil taşı ilk kez 
sektörün beğenisine sunulacak. 
Blok mermer tedarikinde önde 
gelen ülkelerden biri olan 
Türkiye’nin en büyük ihracat 
fuarı olan MARBLE, iş hacmi ve 
büyüme potansiyeli açısından 
dünya çapında sektöründe ilk 
sırada yer alıyor. Yurtiçinden ve 
yurtdışından katılımcı firmalardan 
gelen taleplerin ve ziyaretçi 
sayısının her yıl belirgin bir 
şekilde artması MARBLE Fuarı’nın 
başarısını gösteriyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetimi, Oda’nın çatısı altındaki 
67 meslek komitesinin her birinin 
konularını çözüme kavuşturmak 
için çaba gösteriyor. EBSO 
Yönetim Kurulu, kendisine 
iletilen dosyaları muhataplarına 
ilk elden ulaştırırken, Yönetim 
Kurulu Üyeleri de meslek komitesi 
toplantılarına katılarak o sektörde 
faaliyet gösteren sanayicilerle 
birlikte çözüm üretmeye çalışıyor.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Bayram Talay, Maden sanayini 
EBSO Meclisi’nde temsil eden 
Ahmet Telek ve Hakan Ürün, 
komite üyeleri Orca Kırker, 
Mahmut Demirer, grup üyesi 
firmalardan Enli Madencilik 
temsilcisi Aziz Kirveli ile birlikte 
Maden Sanayi Meslek Komitesi 
toplantısında biraraya geldi. 
Gündemi ağırlıklı olarak 
sektör sorunlarının teşkil ettiği 
toplantıda; Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne verilen faaliyet 
raporlarına harita ve imalat 
haritalarının yanısıra, ölçümü 
yapan haritacının öğrenim belgesi 
ve imza sirkülerinin eklenmesi 
zorunluluğu, tehlikeli atıklarla ilgili 
olarak Çevre İl Müdürlüklerine 
başvuru, şifre, e-imza ve atık 
formlarının temini, ambalaj atıkları 

hakkında bilgiler verildi. Komite, 
madencilik sektörünü ilgilendiren 
tehlikeli atıklar ve ambalaj 
atıkları konularında üyelerini 
bilgilendirmek amacıyla seminer 
yapılmasını da gündeme getirdi.

Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün her yıl aldığı Çevre 
Uyum Teminatı’nın nakit olarak 
ödendiğini belirten komite üyeleri, 
bu teminatların banka teminat 
mektubu olarak da verilebilmesini 
istedi. Maden Sanayi Meslek 
Komitesi, TOBB Yönetim 
Kurulu’nun 21 Aralık 1999 tarih 
ve 194 sayılı kararı ile kabul edilen 
“Sanayi Kuruluşlarının Odalara 
Kayıt Olma ve Kapasitelerini 
Tespit Yükümlülüğü” ile ilgili 
mevzuata göre sanayi odaları 
tarafından hazırlanan kapasite 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetimi 
maden sanayicilerinin yanında

raporlarına üretim miktarının 
8 saat üzerinden yazıldığını 
hatırlatırken, bu raporların 2 ya da 
3 vardiya üzerinden verilmesinin 
uygun olacağına ilişkin mevzuat 
değişikliği de önerdi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Talay, maden sanayicilerinin 
taleplerini Oda yönetimi olarak 
değerlendirip sonuca ulaştırmaya 
çalışacağını söyledi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın Meslek Komiteleri 
ve üyelerin ilettiği konuları 
çözüme kavuşturma yolunda 
büyük gayret sarfettiğini anlatan 
Bayram Talay, “Sayın Başkanımız 
Yorgancılar’ın aynı zamanda 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
olması, Odamızın gücünü daha da 
artırıyor” diye konuştu.
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İzmir Endüstriyel 
Havalandırma İklimlendirme ve 
Soğutma Cihazları Kümesi’nin 
yol haritası hazır. Küme, 
uygulamalarıyla model olma 
yolunda ilerliyor.

İzmir Endüstriyel 
Havalandırma İklimlendirme ve 
Soğutma Cihazları Kümelenme 
Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında, Ege Soğutma 
Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği ile İzmir Kalkınma Ajansı, 
İzmir Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma 
Cihazları Kümesi Yol Haritası 
hakkında değerlendirme yapmak 
ve çalışmalarda gelinen son 
nokta ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunmak amacıyla bir toplantı 
yaptı.

İzmir Kalkınma Ajansı 
tarafından hazırlanan Küme 
Yol Haritası’nın sanayicilerle 
paylaşıldığı toplantıya Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi ve ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin 
Vatansever, Başkan Vekili Akın 
Kayacan, ESSİAD Saymanı Hakan 
Semerci, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Suat Karakaş, Sait Gürsöz, 
Ümit Çallı, ESSİAD Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Mustafa 
Tavaslı’yı temsilen Muharrem 
Acar,  ESSİAD Geçmiş Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanları Murat 
Kurtalan, Metin Akdaş, Mustafa 
Deryaaşan, ESSİAD Danışmanı 
Hakan Zobu, İZKA Genel Sekreteri 
Dr. Ergüder Can, İZKA Planlama 
Programlama Koordinasyon 
Birimi Başkanı Sibel Ersin, Birim 
Uzmanları Filiz Morova İneler ve 
Sena Gürsoy katıldı.

İzmir örnek olacak
İzmir Tepekule Kongre 

ve Sergi Merkezi Marmara 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
toplantının açılış konuşmasını 
yapan ESSİAD Başkanı ve 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Vatansever, vizyon ve 
hedefleri hakkında bilgi verdi. 
Vatansever, “Vizyonumuz 
“ESSİAD’ın Kurumsal Kimliğinin 
Güçlendirilmesi” olacaktır. Diğer 
bir vizyonumuz ise üyelerimizin 
faaliyetlerinde ihracat odaklı 
çalışmalarına katkıda bulunmak 

olacaktır. Sektörel dış örgütler 
ile işbirliğimizi geliştirerek, 
örneğin ASHRAE, EUROVENT 
vb. gibi kurumlar ile organik 
bağlar kurarak proje yapılmasını 
hedefliyoruz. Aynı zamanda özel 
şirketlerle ve İZKA ile birlikte 
İzmir’in marka değerini arttırmak 
istiyoruz” dedi.

ESSİAD üyesi endüstriyel 
havalandırma, iklimlendirme 
ve soğutma sanayicilerinin 
ihracatta dışarıya karşı rekabet 
gücünü arttıracak çalışmalarda 
kümelenme projesinin büyük 
bir fırsat olduğunu vurgulayan 
Vatansever, “Yeni dönemde 
kümelenme çalışmaları sonucu 
ortaya çıkan yol haritasındaki 
eylemleri uygulamak 
önceliklerimiz arasındadır. 
İzmir olarak bu çalışmaların 
başarı ile tamamlanması, diğer 
şehirlerimize de örnek bir model 
oluşturacak olması derneğimiz 
açısından büyük önem 
taşımaktadır” diye konuştu.

Hüseyin Vatansever, 
yol haritasına dayalı olarak 
hazırladığı “Sektörel 
Kümelenme Çalışmaları İçin Acil 

İklimlendirme Kümelenmesi’nin 
yol haritası hazır
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Gereksinimler” sunumunu, “İZKA 
destekleri ile gerçekleştirilen 
yol haritası çalışmalarında yer 
alan faaliyetler “Kalite, Teknoloji 
ve İnovasyon” ve “Kurumsal 
Dönüşüm Projesi” başlığı altında 
topladı. “Laboratuvar, Yenilikçilik, 
Ar-Ge İhtiyacının Tespiti ve 
Etki Analizi, Laboratuvar 
Ekipmanlarının Kuruluş 
Yeri Analizi ve Laboratuvar 
Sürdürülebilirlik Çalışması 
ve Akreditasyon Gereksinimi 
Analizi”nin birbirleri ile ilişkili 
fakat farklı disipliner bilgi 
gerektiren çalışmalar olduğunu 
belirten Vatansever, İzmir’de 
konusunda deneyimli kişilerle 
ortak çalışmalar yapacaklarını, 
Kurumsal Dönüşüm Projesi ile 
üyelerine sundukları hizmetleri 
çeşitlendireceklerini söyledi.

Laboratuvar 
fark yaratacak
Kümelenme çalışmalarında 

laboratuvar kurulumunun 
önemine dikkat çeken 
Vatansever, “Laboratuvarın 
İzmir’de kurulacak olması 
soğutma sektörü açısından büyük 
bir avantaj sağlayacak. İZKA’nın 
yaptığı çalışmalarda İzmir’de 
kümelenme potansiyeli en 
yüksek sektörler arasında ısıtma, 
soğutma, havalandırma sektörü 
olgun küme seçildi” dedi.

ESSİAD Geçmiş Dönem 
Başkanlarından ve EBSO Meclis 
Üyesi Murat Kurtalan, ESSİAD 
Yönetim Kurulu üyelerinden 
Ümit Çallı, ESSİAD Danışmanı 
Hakan Zobu, sektörün ihtiyacı 
olan laboratuvar ihtiyacına 
yönelik doğru planlama yapılması 
gerektiğini ve bu yüzden 
uluslararası kuruluşlarla iletişime 
geçildiğini ilettiler.

ESSİAD Geçmiş Dönem 
Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi 
Metin Akdaş, Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Cihazları 
Kümelenmesi çalışmaları için 
İZKA’ya teşekkürlerini iletirken, 
İklimlendirme Meclisi’nin de 
TOBB Sektör Meclisleri arasında 
en iyi çalışan meclislerden biri 
olduğunu, başarılı projelerin 
örnek alınması gerektiğini belirtti.

İZKA destek veriyor
İZKA Genel Sekreteri Dr. 

Ergüder Can, kümelenme 
ile ilgili yol haritalarının 
oluşturulmasından sonra sahada 
çalışmaların devam edeceğini, 
İZKA olarak ESSİAD’a kümelenme 
çalışmaları kapsamında 
destek vermeye her zaman 
hazır olduklarını belirterek, 
kümelenmenin gelişim ve 
kalkınmada güçlü araçlardan 
biri olduğunu ve ekip olarak 
bu çalışmaya inandıklarını dile 
getirdi.

Kümelenme kapsamında 
uygulamaya yönelik çalışmaların 
devam etmesi gerektiğinin 
önemini vurgulayan Can, İZKA 
yönetimi adına ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Vatansever 
ve ESSİAD yönetimini tebrik 
ederek kümelenme çalışmaları 
konusunda sağladıkları 
katkılardan dolayı teşekkürlerini 
iletti.

İZKA Planlama Programlama 
Koordinasyon Birim 
Uzmanlarından Filiz Morova 
İneler, “Kurumsal Kimlik”, 
“Küme Tanıtım Faaliyetleri”, 
“Laboratuvara yönelik altyapı 

çalışmaları”, “Eğitim İhtiyaç 
Analizi”nin uygulanacak olan 
aşamalar olduğunu, bu aşamalar 
ile ilgili küme aktörleri ile 
eşgüdümlü çalışmalara hızlıca 
başlanması gerektiğini iletti. 
İneler, sektör çalışanlarından 
oluşacak olan “Kümelenme 
Çalışma Grubu” içerisinde 
“Tanıtım Grubu”, “Laboratuvar 
- Ar-Ge Grubu”, “Eğitim 
Grubu”nun olması gerektiğini 
ve sektör derneklerinden 
çalışmalar ile ilgili destek alınması 
gerektiğini ifade etti.

İZKA Planlama Programlama 
Koordinasyon Birim Başkanı 
Sibel Ersin, çalışmaların her 
aşamasında İZKA’nın destek 
olacağını, eğitimler ile ilgili 
destek verebileceğini, yurtdışında 
yapılan fuarlara İZKA’dan 
temsilci alınabileceğini, 
Üniversite – Sanayici İşbirliği 
kapsamında çalıştaylar 
düzenlenebileceğini, bölgesel 
inovasyon konusunda fikir 
alışverişinde bulunabileceğini, 
yatırım-tanıtım faaliyetlerinde 
destek olunabileceğini, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile lobi 
faaliyetleri konusunda destekler 
verilebileceğini aktardı.
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GÖRÜŞ

6111 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile 
bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 
31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında 
görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 
ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla 
(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından 
alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 
arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi 
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31 Mayıs 2011 tarihine kadar) 
vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri 
ve ayrıca, aynı Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü 
ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine kayıtlarında yer aldığı 
halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun 
yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Mayıs 
2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlemeleri ve her 
türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve 
beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma 
uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

A- İşletmede bulunmayan
kasa kasa mevcudu 
ve ortaklardan net 
alacakların beyanı 

Beyan edilecek tutarların 
hesabında kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 31.12.2010 
tarihi itibarıyla düzenleyecekleri 
bilançolarında görülmekle birlikte 
işletmelerinde bulunmayan tek 
düzen hesap planında yer alan 
“100 Kasa Hesabı” mevcutları 
ile işletmenin esas faaliyet 
konusu dışındaki işlemleri 
dolayısıyla (ödünç verme ve 
benzer nedenlerle ortaya çıkan) 
ortaklarından alacaklı bulunduğu 
tutarlar ile ortaklara borçlu 
bulunduğu tutarlar arasındaki 
net alacak tutarları için yine tek 
düzen hesap planında yer alan 
“131. Ortaklardan Alacaklar” ve 
“231. Ortaklardan Alacaklar” 
toplamından “331. Ortaklara 
Borçlar” ve “431. Ortaklara 
Borçlar” toplamının çıkarılması 
sonucunda kalan net tutar dikkate 
alınacaktır.

Söz konusu beyan sonucunda 
aşağıdaki esaslara göre kayıtlar 
düzeltebilecektir.

Bilançolarında görülmekle 

birlikte işletmelerinde bulunmayan 
kasa mevcutları ve ortaklardan 
alacaklar tutarlarını düzeltmek 
için beyanda bulunan mükellefler, 
beyan edilen tutarlar üzerinden 
yüzde 3 oranında vergi 
hesaplayacak ve hesaplanan 
vergiyi beyanname verme süresi 
içinde ödeyeceklerdir. Söz 
konusu tutarların beyanı üzerine, 
defter kayıtlarının düzeltilmesi 
gerekmektedir.

12.03.2011 Tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 1 Seri 
No’lu Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında 6111 
Sayılı Kanun Tebliği- Bölüm VII 
5 Nolu örnekte de belirtildiği 
üzere; düzeltilen kasa tutarı ve 
üzerinden hesaplanacak yüzde 
3 vergi, kayıtlara Kanunen 
Kabul Edilmeyen Gider olarak 
kaydedilecektir.

Yine sözkonusu Tebliğin 
Bölüm VII - 7 Nolu örneğine göre; 
31/12/2010 tarihli bilançoda 
bulunmakla birlikte gerçekte 
olmayan ortaklardan alacak 
ve ortaklara borç tutarları 
netleştirilerek hesaplanan 
tutar üzerinden yüzde 3 vergi 
hesaplanmakta ve toplam 
tutarı kayıtlara Kanunen 

Torba Kanun’la kasa, ortaklardan alacaklar, 
emtia beyanı ve TTK 324. Madde

Kabul Edilmeyen Gider olarak 
kaydedilmektedir.

Bu kapsamda ödenen vergiler, 
Gelir veya Kurumlar Vergisi’nden 
mahsup edilmeyecek ve Kurumlar 
Vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak da kabul edilmeyecektir. 
Yine bu kapsamda yapılan 
beyanlarla ilgili olarak söz konusu 
tutarların ortaklara dağıtılıp 
dağıtılmadığına bakılmaksızın kar 
dağıtımına bağlı vergi kesintisine 
yönelik ilave bir tarhiyat 
yapılmayacaktır.

B- İşletmede 
bulunmayan
emtiaların beyanı
6111 sayılı Kanun’un 11’inci 

maddesinin birinci fıkrası hükmü 
ile Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükelleflerine kayıtlarında yer 
aldığı halde işletmelerinde mevcut 
olmayan emtialarını, bu Kanunun 
yayımlandığı ayı izleyen üçüncü 
ayın son iş günü olan 31 Mayıs 
2011 tarihine (bu tarih dahil) 
kadar fatura düzenlemeleri ve her 
türlü vergisel yükümlülüklerini 
yerine getirmek suretiyle kayıt ve 
beyanlarına intikal ettirmeleri ve 
böylece kayıtlarını fiili duruma 

Kadir Karakaş
www.alternatifymm.com
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uygun hale getirmeleri imkanı 
verilmiştir.

Bu hüküm, bütün gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerini 
kapsamaktadır. Uygulama 
kapsamına; ferdi işletmeler, adi 
ortaklıklar, kollektif şirketler, adi 
komandit şirketler ile sermaye 
şirketleri, kooperatifler, iktisadi 
kamu müesseseleri, dernek ve 
vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş 
ortaklıkları dahil bulunmaktadır.

Madde kapsamında 
düzenlenecek faturalarda alıcıya 
ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif 
Alıcılar (6111 sayılı Kanunun 
11/1 maddesi çerçevesinde 
düzenlenmiştir)” ibaresi 
yazılacaktır. Faturada yer alacak 
bedel, söz konusu emtia ile aynı 
neviden olan emtiaların gayri 
safi kar oranı dikkate alınarak 
tespit edilecektir. Gayri safi kar 
oranının yasal kayıtlardan tespit 
edilemediği hallerde, mükellefin 
bağlı olduğu meslek odalarının 
belirleyeceği oranlar esas 
alınacaktır.

Bilanço esasına göre 
defter tutan mükellefler
Yukarıda açıklanan şekilde 

faturalanan ve yasal defterlere 
kaydedilen emtia ile ilgili işlemler, 
normal satış işlemlerinden 
bir farklılık arz etmemektedir. 
Faturada emtianın tabi olduğu 
oranda KDV hesaplanacak ve 
ilgili dönem beyannamesine 
dahil edilecektir. Satış hasılatı 
yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının hesaplanmasında da 
dikkate alınacaktır. Fatura bedeli 
“600 Yurtiçi Satışlar”, faturada 
hesaplanan katma değer vergisi 
de “391 Hesaplanan KDV” 
hesabına alacak yazılmak suretiyle 
kayıtlara intikal ettirilecektir. 
Bu hesapların karşılığını teşkil 
edecek borçlu hesap uygulamayı 
yapan mükellefçe gerçeğe uygun 
olarak tespit edilecektir. Gerçek 
durum ile kayıtlar arasındaki 
farklılık, faturasız satışlardan 
kaynaklanmakta olup faturasız 
satılan malların karşılığında 
işletme kalemlerinden birinde 
artış olması gerekmektedir. Bu 
artış nakit para, banka, alacak 
senedi, çek ve benzeri değerler 
şeklinde olabilir. Dolayısıyla, mal 

çıkışı karşılığında aktif değer 
olarak işletmede ne varsa veya 
işletmede beyan tarihinde bu 
artış ne olarak görülüyorsa, buna 
ilişkin hesaplara kayıt yapılması 
gerekmektedir.

Aktif hesaplarda meydana 
gelen artışın herhangi bir şekilde 
tespit edilememesi halinde 
“689 Diğer Olağan Dışı Gider 
ve Zararlar” (Beyannamenin 
düzenlenmesi sırasında kanunen 
kabul edilmeyen gider olarak 
dikkate alınacaktır) hesabına borç 
kaydı yapılacaktır.

1 Seri No’lu Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında 6111 Sayılı Kanun 
Tebliği- Bölüm VII - 4 Nolu 
örneğe göre; kayıtlarında yer 
aldığı halde stoklarında mevcut 
olmayan emtialar faturalandırarak 
kayıtlar fiili duruma uygun 
hale getirilmekte yine Kanunen 
Kabul Edilmeyen Giderler Hesabı 
kullanılmaktadır.

Ancak, Kanunen Kabul 
Edilmeyen Giderler yerine gerçek 
duruma uygun olması halinde 
diğer hesaplardan; kasa, bankalar, 
alınan çekler, alıcılar veya alacak 
senetleri hesaplarından biri 
kullanılabilecektir.

C- 6111 Sayılı Kanun 
Kapsamında KKEG 
olarak kayıtlara alınacak 
işletmede bulunmayan 
kasa ve emtia mevcutları 
ile ortaklardan alacaklar 
hesaplarının beyanı 
sonrasında TTK 324.madde 
bakımından oluşabilecek 
özkaynak yetersizliği 
sorunu

Yukarıda yer alan 
açıklamalarımızda görüleceği 
üzere, 6111 Sayılı Kanun 
kapsamında işletmede mevcut 
olmayan kasa mevcudu ile 
ortaklardan alacakların net 
tutarları için yüzde 3 oranında 
hesaplanacak ve ödenecek vergiler 
bu tutarlarla birlikte işletmenin 
yasal defter kayıtlarında Kanunen 
Kabul Edilmeyen Giderler olarak 
dikkate alınmaktadır.

Yine işletmede olmayan 
emtia için düzenlenecek ve satış 

olarak beyan edilecek faturaların 
KDV dahil tutarları karşılığı 
kasa, bankalar, alınan çekler, 
alıcılar veya alacak senetleri 
hesaplarından biri olarak 
belirlenemiyorsa Kanunen Kabul 
Edilmeyen Gider olarak kayıtlara 
intikal ettirilmektedir.

Sözkonusu tutarların KKEG 
olarak dikkate alınması ise, şirketin 
dönem ticari kazancını azaltan 
bir unsur olduğundan işletme 
bilançolarında özkaynakların 
azalmasına sebebiyet verecektir.

Bilindiği üzere halen 
yürürlükteki 6762 Sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun (Yeni Kanun 
Türk Ticaret Kanunu 1.7.2012 
tarihinde yürürlüğe girecektir.) 
324.maddesine göre Anonim 
Şirketlerde;

“Son yıllık bilançodan esas 
sermayenin yarısının karşılıksız 
kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi 
derhal toplanarak durumu 
umumi heyete bildirir. Şirketin 
aciz halinde bulunduğu şüphesini 
uyandıran emareler mevcutsa 
idare meclisi aktiflerin satış 
fiyatları esas olmak üzere bir 
ara bilançosu tanzim eder. Esas 
sermayenin üçte ikisi karşılıksız 
kaldığı takdirde, umumi heyet bu 
sermayenin tamamlanmasına veya 
kalan üçte bir sermaye ile iktifaya 
karar vermediği takdirde şirket 
feshedilmiş sayılır………”

Aynı Kanun’un 546.maddesi 
hükmüne göre benzer durumda 
Limited Şirketlerde de 324.madde 
hükümlerinin geçerli olduğu ifade 
edilmiştir.

Bu itibarla 6111 Sayılı Torba 
Kanun’nun yukarıda belirttiğimiz 
hükümlerinden faydalanarak 
işletmede bulunmayan kasa 
mevcudu, emtia ve ortaklardan 
alacaklar için beyanda bulunacak 
firmalar beyan sonucunda 2011 
yılı sonu itibariyle TTK’nun 324.
maddesinde belirtilen hükümlerine 
tabi olup olmayacaklarının da 
hesabını iyi yapmalıdırlar.

Özellikle bankalardan 
kredi kullanan veya kullanmak 
durumunda olan firmaların ara 
dönem bilançolarının da TTK 324.
madde kapsamına girebileceğini 
göz önünde bulundurarak 
beyanlarını yapmaları uygun 
olacaktır.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Türkiye İş Kurumu’nun 
hizmetlerini sanayicinin ayağına 
getiriyor. EBSO ile İşKur arasında 
imzalanan hizmet noktası 
protokolü ile sanayici İşKur’a 
gitmeden eleman alabilecek, 
işsizler Beceri 10 kapsamında 
kayıt yaptırarak önce meslek 
ardından iş sahibi olacak.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, işsizliğin en büyük 
sorunlardan biri olduğu İzmir’de 
Oda bünyesinde İşKur hizmet 
noktasını hayata geçirmekten 
memnuniyet duyduklarını 
bildirdi. Yorgancılar, “İşKur 
ile yaptığımız protokolü 
önemsiyoruz. Üyelerimiz İşKur’un 
hizmetlerinden daha fazla 
yararlanmalı” dedi.

Ender Yorgancılar ayrıca, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin öncülüğünü yaptığı 
ve gençlere meslek edindirmek 
için hayata geçirilen UMEM 
Beceri’10 Projesi ile ilgili bilgi 
verdi. Projenin daha geniş 
kitlelere duyurulması gerektiğini 
vurgulayan Yorgancılar, işsiz 
gençlere de başvuru çağrısı yaptı.

İşkur İl Müdür Yardımcısı 
Zafer Şener de, protokol ile 
işverenlerin kuruma gelmeden 
hizmet alabileceğine dikkat 
çekerek “Yerel yönetimlerle 30’un 

üzerinde, sosyal yardımlaşma 
vakıflarıyla 32 hizmet noktası 
anlaşması imzaladık. 8 üniversite 
ile de görüşmelerimiz sürüyor” 
bilgilerini verdi.

Avrupa’da İşKur benzeri 
kurumların verdiği hizmetlerin 
yüzde 80’inin elektronik ortamda 
sunulduğunu, yüzde 20’sinin 
ise bireysel başvuru ve rehberler 
aracılığı ile gerçekleştiğini 
kaydeden Şener, Türkiye’de bu 

Sanayici işçiyi EBSO’dan arayacak

HABER

durumun tersine olduğunu, 
elektronik ortamdaki başvuruları 
da artırma hedefi bulunduğunu 
ifade etti. Şener, iş arayanların 
da EBSO’daki hizmet noktasına 
başvurabileceğini kaydetti. 

UMEM ile 12 bin kişiye 
mesleki eğitim
TOBB, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından gençlere 
meslek edindirmek için hayata 
geçirilen UMEM Beceri 10 Projesi 
ile ilgili olarak son gelişmeleri de 
aktaran Şener, şu bilgileri verdi:

“Proje başlamadan önce 
İzmir’de 506 işyerinde işgücü 
piyasası analizi yapıldı. 185 
işyeri stajyer talebinde bulundu, 
1240 kişilik stajyer talebi oluştu. 
Proje kapsamında İzmir’de 5 yıl 
içinde 12 bin kişinin eğitilmesi 
planlanıyor. 212 grupta kurs 
açıldı, 3 grup kursta ise yeteri 
başvuru olmadığı için sınıf 
açılamadı. Toplam 277 kişiyle 
programa başlıyoruz. Eğitim 
verilecek okul sayısının artmasıyla 
bu sayının giderek artacağını 
öngörüyoruz.”
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Vakıfbank ile İzmirli 
sanayicilere özel koşullarda 
kredi sağlanmasına ilişkin 
protokol imzalandı. EBSO üyesi 
sanayicilerin yatırımlarını uzun 
vade ve düşük faizle finanse 
etme imkanı getiren protokole 
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Vakıfbank adına da 
Genel Müdür Süleyman Kalkan 
imza attı. Protokol kapsamında 
İzmirli sanayicilere 7 yıla kadar 
vadeli işyeri edindirme kredisi 
ve 5 yıla kadar vadeli işletme 
ihtiyaç kredisi sunulacak. EBSO 
üyeleri protokolle, işletme ihtiyaç 
kredilerini yüzde 0.80’den 
başlayan faiz oranları ile 
kullanabilecek.  
Sanayiciler Kulübü’nde 
düzenlenen törende konuşan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Vakıfbank’ın 
son dönemde KOBİ’lere 
sağladığı destek kredilerini 
daha iyi şartlarda oluşturmaya 
başlamasının sanayici açısından 
çok sevindirici olduğunu, 
protokolden çok sayıda 
sanayicinin yararlanacağına 
inandığını dile getirdi.

sanayicilerin kendini yenileme 
sürecinde bankaların olmazsa 
olmaz bir konumda olduklarını 
ifade eden Ender Yorgancılar, 
Vakıfbank ile EBSO üyeleri 
için geçtiğimiz yıllarda üç kez 
protokol imzaladıklarını hatırlattı. 
Vakıfbank’ın KOBİ’lere daha 
çok destek veren bir anlayış 
içinde olmasının sevindirici 
olduğunu kaydeden Yorgancılar, 
sanayicinin daha uygun faizlerle 
kredi alabilmesi için, destek 
kredilerinin uygun şartlarda 
olmasının da önemine dikkat 
çekti. Yorgancılar yaptıkları 
protokolle Egeli sanayicilerin 
daha uygun koşullarda finansa 
kavuşacaklarına işaret ederek, 
“Büyüyen Türkiye ekonomisinde 
işlerini geliştirmek isteyen 
sanayiciler için uygun koşullar 

sağlıyoruz. Bu fırsatları 
değerlendiren sanayicilerimiz 
işlerini büyüterek, pastadaki 
paylarını artıracak. Ben işini 
büyütmek isteyen sanayici 
arkadaşlarımı uygun koşullardaki 
kredileri kullanmaya davet 
ediyorum” diye konuştu. 

İzmir ticaretini 
finanse ediyoruz
Vakıfbank Genel Müdürü 

Süleyman Kalkan, İzmir’de 
bankanın ticari krediler ve konut 
kredilerinde pazar payı olarak 
birinci sırada yer aldıklarını 
belirterek “İzmir ticaretini biz 
finanse ediyoruz” dedi.

Ege Bölgesi’nde 90 şube ile 
faaliyet gösterdiklerini, 2010 
yılında ticari kredilerde yüzde 
13.6’lık payla lider konuma 
geldiklerini anlatan Kalkan, şöyle 
konuştu:

“İzmir’deki en önemli yatırım 
projelerinde Vakıfbank’ın 
imzası var. Bunu gururla 
söylüyorum. Geçen yıl kapsamlı 

bir KOBİ programını uygulamaya 
başladık. İzmir’de bu anlamda 
büyük potansiyel var. EBSO 
ile yaptığımız protokolle hem 
ticarete hem KOBİ’lere uygun 
faiz ve ödeme koşullarıyla 7 
yıla varan vadelerde imkanlar 
sunuyoruz. Bunun önemli 
olduğunu düşünüyorum. Yüzde 
0,8 ile başlayan kredi faizleri söz 
konusu. Eskiden euro ve dolar 
için veriyorduk bu oranları. Ayrıca 
bu oranlar üzerinden müşteri 
bazında verimliliğe bakarak daha 
özel fiyatlamalar yapabiliyoruz. 
Vakıfbank aynı motivasyonla 
çalışmaya, yatırımlarını 
arttırmaya devam edecektir.”

Kalkan, bankanın gayri nakdi 
kredilerde de yüzde 10.34’lük 
pazar payıyla İzmir’de birinci 
sırada olduğuna dikkat çekti 
ve “Konut kredilerinde yüzde 
12.99’a çıkarak pazar liderliğine 
yükseldik. Bankamız İzmir’den 
toplam tüketici kredilerinde ise 
yüzde 13.35’lik pazar payına 
sahip” dedi.

Vakıfbank’tan EBSO üyesi 
sanayiciye özel kredi

FİNANS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ile KOSGEB işbirliğinde kadın 
girişimci sayısının arttırılmasına 
yönelik eğitim ve destek 
çalışmaları meyvelerini vermeye 
başladı. EBSO’da gerçekleştirilen 
Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi’nin ardından kendi işini 
kuran Birsen Koçtan, hayallerini 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
gerçeğe dönüştürdü. Eğitim 
alan kadın girişimci adayları 
arasında da kendi işini kuran ilk 
kişi olan Birsen Koçtan’ın, Aybüke 
Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli 
işyerinde ilk etapta çoğunluğu 
kadın olmak üzere 10 kişi 
çalışacak.

Kadın girişimci Koçtan, tekstil 
baskısına yönelik şirketinin 
açılışını Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Berkay 
Eskinazi ve KOSGEB İzmir Güney 
Hizmet Müdürü Mustafa Çanakçı 
ile birlikte gerçekleştirdi.

Hemcinslerine “girişimcilikten 
korkmayın” çağrısında bulunan 
Birsen Koçtan, “40 yaşıma 
geldim. Bu yaşımı ikinci bir 
evre gibi görüyorum. 18 yıldan 
bu yana aralıksız çalışıyorum. 
4 yıl sonra emekliliğe hak 
kazanacağım. Bundan sonra 

emeklilik gününü bekleyebilirdim. 
Ancak benim isteğim daha 
üretken olmak. Kendimi ve 
çevremi geliştirmek yönünde 
oldu. Kadınlarımız, evden 
çıkmaktan korkmasın” dedi. 

Alternatifleri
değerlendirdi
Kendi işini kurma 

düşüncesinin 2 yıl öncesine 
dayandığını, bu süreçte bir 
kafe açmak, danışmanlık şirketi 
kurma gibi hizmet sektöründe 
araştırmalar yaptığını, ancak 
üretim sektöründe yatırıma 
karar verdiğini belirten Koçtan, 
girişimci olma kararı veren bir 
kadının KOSGEB başta olmak 
birçok kurum ve kuruluştan 
önemli destekler kullanma 
imkanı bulduğunu vurguladı. 
Koçtan, “İşimi kurmayı planlıyor 

ancak bir türlü gerekli adımları 
atamıyordum. Sonrasında 
KOSGEB’in girişimcilik 
eğitiminden haberim oldu. Bu 
eğitimi aldığım sürede tekstil 
baskı sektörünü araştırdım. 
Sektörde faaliyet gösteren 
ablamın da desteği ile tekstil 
baskı işinde boşluk gördüm. 
Tekstil baskı işine ihtiyaç 
duyanlar sanki bizi bekliyorlardı. 
İş kurmadan önce yaptığım 
müşteri ziyaretlerinde daha ilk 
günden siparişler aldım. Bu işin 
önümüzdeki süreçte çok daha 
büyük bir gelişme göstereceğini 
düşünüyorum. İşimi kurarken 
KOSGEB’in verdiği 27 bin lirası 
hibe, 70 bin lirası düşük faizli 
toplam 97 bin liralık destek 
de çok önemli iş gördü” diye 
konuştu.

Öncülere 
ihtiyacımız var
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Berkay Eskinazi, Koçtan ile 
gurur duyduğunu belirterek, 
“Kendisinin başarısını görünce 
kadınları ekonomiye kazandırmak 
adına uğraş veren bir sanayici 
olarak gurur duydum. 
Kadınlarımız, toprak gibi üretken, 
deniz gibi engin, taş gibi sabırlı 
dağ gibi yüce gönüllüler. Her 
mevsimde açabilen, bir uçurum 
kayısında bile yaşayabilen 
çiçekler. Kadınlarımız eğer isterse 
Birsen Koçtan gibi küçücük 
bir umudu çoğaltarak büyük 
dünyalar yaratabilirler. İşsizliğe, 
açlığa, cahilliğe karşı mücadelede 
en etkili mücadele Birsen Koçtan 
gibi girişimci kültürüne sahip 
olan, sahip çıkan kadınlarımız 
olacaktır” diye konuştu.

Kadın girişimci 
sayısı artırılmalı
KOSGEB İzmir Güney Hizmet 

Müdürü Mustafa Çanakçı da 
Türkiye’nin mevcut ekonomik 
durum ve istihdam sorunlarının 
üstesinden gelebilmek için 

EBSO’dan eğitim, KOSGEB’den destek
kadının girişimcilik hayalleri gerçek

EBSO’da Uygulamalı 
Girişimcilik eğitimi alan 
Birsen Koçtan, KOSGEB 
desteği ile kendi işini 
kurma hayallerini 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde 
gerçeğe dönüştürdü.
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girişimci sayısının arttırılması 
gerektiğine dikkat çekti. İzmir’de 
15 yas üstü kadınların işsizlik 
oranın yüzde 16 olduğunu, 
Türkiye genelinde 1.3 milyon 
kadın girişimciden sadece 10 
bininin kadın olduğunu kaydeden 
Çanakçı, “Ülkemizde bulunan 24 
milyon kadın nüfusunun sadece 
6 milyonu istihdam edilebiliyor. 
Kadın emeğinin yüzde 75’i atıl 
durumda. Avrupa ülkelerinde ise 
kadının iş gücüne katılımı yüzde 
56’yı buluyor. Bizde kadının 
ekonomiye katkısını artırmalıyız. 
Bunu için girişimci oranını 
yükseltmek gerekiyor. 8 Mart 
gibi anlamlı bir günde şirketinin 
açılışını yaptığımız Birsen Koçtan 
gibi öncü girişimcilere ihtiyacımız 
var” dedi.

Çanakçı, ayrıca KOSGEB’in 
projesi olan girişimcilerle ilgili 
kaynak sorunu bulunmadığını 
belirterek, “İşini kurmak isteyen 
girişimcilere desteğe hazırız” diye 
konuştu.

Kadın girişimcilerin yüzde 10’u patron oldu

Mikro kredi kullanan 
kadın girişimciler, başarılı 
çalışmalara imza atıyor.

Kadın istihdamının 
artırılması için yürütülen 
projeler meyvelerini vermeye 
başladı. Türkiye’deki kadın 
girişimci oranı yüzde 15 
sınırına yaklaştı. Bunların 
yüzde 9’dan fazlası ‘patron’ 
konumunda. Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanı Selma 
Kavaf’ın verdiği bilgiye göre 
Türkiye’de toplam 5 milyon 
638 bin girişimcinin yüzde 
14.7’si kadınlardan oluşuyor. 
Kadın girişimcilerin yüzde 
9.3’ü işveren konumunda 
çalışırken geri kalan yüzde 
90.7’lik kesim kendi hesabına 
çalışan konumunda istihdama 
katılıyor. Mikro kredi 
kapsamında 48 şehirde 40 
bin 247 kadın kredi desteği 
aldı. Bu kapsamda kadınlara 
verilen mikro kredi tutarı 75 
milyon liraya ulaştı.
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Lider Yaratıcı Katılımcılar 
(LİYAKAT) Derneği’nin ilk projesi, 
“İzmir’le Tanışma Gecesi” burs 
bekleyen gençlere umut oldu. 
Aralık ayında İzmir’in önde gelen 
11 iş kadını tarafından kurulan 
Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği, 
ilk projesiyle gençlerin eğitim 
olanaklarının geliştirilmesine 
destek oldu. LİYAKAT Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Berkay Eskinazi, gençlerin 
eğitim olanaklarını geliştirmek 
ve girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmak adına yola 
çıktıklarını söyledi. Bu kapsamda 
çalışmalarına devam edeceklerini 
belirten Eskinazi, LİYAKAT 
Derneği’nin “İzmir’le Tanışma 
Gecesi’nin eğitim gönüllülerin 
buluşma gecesi olduğuna işaret 
etti. Gecenin gelirinin Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Vakfı’nın burs 

bekleyen ihtiyaç sahibi, başarılı 
öğrencilere aktarıldığını söyleyen 
Eskinazi, eğitime katkıda bulunan 
ana destekçi Folkart başta olmak 
üzere tüm eğitim gönüllülerine 
teşekkür etti. 

Yorgancılar’dan
teşekkür
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, EBSO Vakfı 
olarak 2010-2011 Eğitim Öğretim 
döneminde üniversitede okuyan 
279, sanayide nitelikli iş gücü 
yetişmesine yönelik olarak teknik 
lisede okuyan 158 olmak üzere 
toplamda 437 öğrenciye eğitim 
bursu verildiğini bildirdi.

EBSO’nun kesintisiz temel 
eğitime destek olmak amacıyla 
Kiraz’ın Cevizli köyü ile Bergama 
Dereköy’de 2 ilköğretim okulu 

yaptırıp öğrencilere ve ailelerinin 
yanısıra bölgedeki okullara da 
imkanlar ölçüsünde destek 
verdiklerini belirten Yorgancılar, 
“EBSO Vakfı olarak “en iyi 
yatırım, geleceğe olan yatırımdır” 
inancı içerisinde eğitim ve 
öğretim alanında verilen burs 
çalışmalarını daha da geniş 
kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Katılımlarınızla bizi mutlu 
ettiğiniz bu anlamlı geceden elde 
edilen tüm gelir EBSO Vakfımıza; 
öğrenci burslarına aktarılacaktır” 
dedi.

Kısa zaman önce kurulmuş 
olmasına rağmen böylesine 
anlamlı bir eğitim projesini hayata 
geçiren LİYAKAT Derneği’nin 
katkısından dolayı çok memnun 
olduklarını söyleyen Ender 
Yorgancılar, “Bu seçkin ve anlamlı 
gecenin organizasyonunda 
başta dernek Başkanı Sayın 
Berkay Eskinazi olmak üzere tüm 
dernek üyelerine, İzmirli değerli 
modacımız Ertan Kayıtken ve 
koreograf Öner Evez’e, gecemize 
katkı koyan tüm firmalarımıza, 

LİYAKAT, eğitim gönüllülerini 
gençler için buluşturdu
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kurum ve kuruluşlara, eğitim 
gönüllülerine, ayrıca gecenin 
sunuculuğunu üstlenerek bize 
gönülden destek olan Ebru 
Akel’e de içten teşekkürlerimizi 
sunuyorum” diye konuştu.

LİYAKAT Derneği’nin “İzmir’le 
Tanışma Gecesi”nde; ünlü modacı 
Ertan Kayıtken’in “Mevsim, Şık 
Bahar” kreasyonu Tülin Şahin, 
Tuğçe Kazaz, Şenay Akay, Ece 
Sükan gibi ünlü mankenlerin 
katılımıyla sunuldu.

Ünlü dizi oyuncusu Ebru 
Akel’in sunumuyla katkıda 
bulunduğu gecede, Sunshine 
Band orkestrası müzikleriyle 
katılımcılara keyifli dakikalar 
yaşatırken, sihirli kemanıyla 
Canan Anderson ve gençlerin 
ilahlarından DJ Emrah İş, geç 
saatlere kadar müzikleriyle renk 
kattılar.

Folkart’ın ana sponsorluğunda 
gerçekleşen LİYAKAT’ın İzmirle 

LİYAKAT’ın İzmirle Tanışma Gecesi organizasyonunun geliri, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı’nın ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere verdiği burslara katkı olacak.

Tanışma Gecesi’ne Laila, 
Pehlivanoğlu, Norm Civata, 
Enriko Aliberti, Fuga, Özyavru 
Elektrik, Procter&Gamble, Carra 
Demircan Grup, Egemen Home 

Technology, Yalvaçlar Grup, 
Beyaz Lale, Arkadaş Matbaa, 
Ds İletişim, Mimtur, Degrape, 
Cakewalk destek verdi.
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İstanbullu öğrenciler
İzmir’den atılım bekliyor

Sabancı Üniversitesi Ekonomi 
ve İşletme Kulübü tarafından 5 
yıldır düzenlenen “Liderler ve 
CEO’larla Çay Sohbetleri’nin” 
sonuncusu İzmir’de 
gerçekleştirildi. Güler Sabancı, 
Rahmi Koç, İshak Alaton gibi iş 
dünyasının önde gelen isimlerini 
yakından tanıma fırsatı yaratan 
organizasyonu ilk kez İzmir’e 
taşıyan gençler, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar başta 
olmak üzere İzmir’in tanınmış 
işadamlarıyla görüştü.

İzmir ziyaretlerinin ilkini 
İzmirli iş adamı Nail Özkardeş ile 
başlatan Sabancı Üniversitesi’nin 

20 öğrencisi, ziyaretlerini 
İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Başkanı Ender Yorgancılar, Ege 
İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Mustafa Türkmenoğlu, 
Akça Holding A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Göksan, 
Arkas Holding Başkanı Önder 
Türkkanı ile gerçekleştirdikleri 
görüşmelerle tamamladı.

‘CEO’larla Çay Sohbetleri’ 
adını verdikleri organizasyon 
için ilk kez İzmir’e geldiklerini 
ifade eden Sabancı Üniversitesi 
Ekonomi ve İşletme Kulübü’nün 
Medyadan Sorumlu Üyesi Duygu 

Sanaç, kulüp öğrencileri adına 
İzmir izlenimlerini değerlendirdi. 
İzmir’in yerel yöneticilerini ve iş 
adamlarını samimi bulduklarını 
ifade eden Sanaç, organizasyon 
hakkında şu bilgileri verdi:

“İstanbul’un yanı sıra 
İngiltere, Hollanda, Almanya, 
Fransa ve Singapur’da 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz 
için ilk kez İzmir’e geldik. İzmir’in 
iş adamlarını bugüne kadar 
görüştüğümüz Türk ve yabancı 
liderlere oranla çok daha samimi 
olduklarını gözlemledik. Açıkcası 
İzmir’in doğal güzelliğinden 
etkilenmemek mümkün değil 
ancak ekonomik anlamda çok 
daha fazla atılım yapılması 
gerektiğini düşünerek bunu 
başta Sayın Aziz Kocaoğlu ve 
görüştüğümüz iş adamlarına 
aktardık. 

Görüşmeler sonucu 
Başkan Kocaoğlu’ndan İzmir’i 
güzel günlerin beklediğine 
dair müjdeler alırken Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ve Ege 
İhracatçı Birlikleri Başkanları da 
girişimcileri İzmir ve çevresine 
teşvik ettiklerini ve İzmir’in hem 
tarım hem ihracat hem de sanayi 
anlamında çok daha gelişeceğini 
bize aktardılar.”

Aile şirketi oranı yüksek

İzmir’de aile şirketi oranının dikkat çekici boyuta geldiğini 
de gözlemlediklerini belirten Duygu Sanaç, “Aile şirketi oranının 
yüksek olduğu İzmir’de aile şirketi olmayanların dahi aile kavramına 
verdikleri önem dikkat çekiciydi. Ne olursa olsun sevdiğiniz işi yapın 
yönünde tavsiyeler aldığımız İzmir’in iş adamlarını yöneticilerini 
bire bir tanıyabilmek bizi çok mutlu etti. Ziyaretlerimizin devamını 
sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mckinsey&Company, Allianz Singapore, SingTel gibi dünyaca 
ünlü firmaların CEO’ları ve Türkiye’nin önde gelen iş adamları ile 
çay sohbetleri organizasyonu gerçekleştiren kulübün, görüşmeler 
sonucu elde ettikleri tüm izlenimleri bir kitap haline getirmeyi 
düşündükleri öğrenildi.
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Meslek liseli gençler, 
projeleriyle göz kamaştırdı. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın da 
desteklediği Milli Eğitim Bakanlığı 
Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda 
düzenlenen 6. Proje Tabanlı 
Beceri Yarışması Bölge Proje 
Sergisi’nin ödül töreni, Mazhar 
Zorlu Teknik ve EML’de 
gerçekleştirildi. İzmir’in yanısıra 
İstanbul, Bursa, Aydın, Manisa, 
Muğla, Kütahya ve Uşak’ın il 
birincisi birbirinden ilginç projeler 
gelecek için umut verdi. Bilgi 
ve İletişim, Üretim ve Teknoloji, 
Tasarım ve Uygulama, Turizm 
ve Sağlık alanında dereceye 
girenlere ödülleri verildi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü 
Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür 
Yardımcısı Sadettin Dumlu, 
yaratıcı zeka ve girişimcilik 
ruhuyla ortaya çıkmış projelerin 
gençliğe güvenmeyi haklı 
kıldığını ifade etti. Dumlu, 
“Mesleki ve teknik eğitimde 
ahilikten gelen paylaşma ve 
birlikte başarma duyguları devam 
ediyor. Bu organizasyonlarla 
farklı kentlerdeki okullarımızın 
bilgi ve kültür alışverişinde de 
bulunmasını hedefliyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Üyesi ve Teknik Eğitim 
Çalışma Grubu Başkanı Nadir 
Erdir, törende yaptığı konuşmada 
kurum olarak her zaman mesleki 
ve teknik eğitimin destekçisi 
olduklarını söyledi. Öğrencilerin 
ortaya koyduğu projelerin patent 
alma ve ticari ürüne dönüştürme 
yönlerinin güçlü olduğuna 
dikkat çeken Erdir, “Mesleki 
eğitim gören öğrencilerimizi 
proje geliştirme ve üretim 
için tebrik ediyoruz. EBSO, 
üretilen projelerin patent alması 
konusunda da gereken desteği 
verecektir” diye konuştu.

Ülkemizdeki mesleki ve teknik 
eğitimin niteliğinin arttırılması 
ve yaygınlaştırılmasına katkıda 
bulunmak, öğretmenlerle 
öğrencilerin girişimcilik, bilimsel 
düşünce, yaratıcı zeka ve 
rekabet yeteneğini geliştirmek 
amacıyla gerçekleştirilen İzmir 
8. Bölge Proje Tabanlı Beceri 
Yarışması’nda grupların bölge 
birincileri şu okullardan oluştu:

Bilişim ve İletişim
Bursa Osmangazi Tophane 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencileri Server Server ile Recep 
Çetinoğlu’nun öğrenci yoklama 
işlemlerini kolaylaştırmak 
amacıyla gerçekleştirdikleri 
Otomatik Yoklama Sistemi 
projesi.

Sağlık Hizmetleri
Aydın Söke Fatma Tüzzehra 

Orhun Anadolu Sağlık M.L. 
öğrencileri Süleyman Sarıkamış 
ile Oğuzcan Şengül’ün hızlı 
tedavi, doğru ilacı doğru 
hastaya uygulama amacıyla 
gerçekleştirdikleri Hızlı ve Güvenli 
Tedavi projesi.

Tasarım ve Uygulama
Bursa Osmangazi Necatibey 

Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
öğrencileri Merve Bayraktar 
ile Ayşenur Dilber’in bedensel 
engellilerin rahat kitap 
okumalarını sağlamak amacıyla 
gerçekleştirdikleri Hayata Sayfa 
Aç projesi.

Turizm Hizmetleri
Bursa Yıldırım İMKB 

Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
öğrencileri Selin Sivri ile Kübra 
Türkmen’in sebzelerin farklı bir 
ürüne dönüştürülerek sevilerek 
tüketilmesini sağlamak amacıyla 
gerçekleştirdikleri Sihirli Toplar 
projesi.

Üretim ve Teknoloji
Kütahya Atatürk Teknik ve 

EML öğrencileri Halil Ulu ile 
Ahmet Türkoğlu’nun merkezi 
ısıtma sistemlerinde kullanım 
suyunun istenilen sıcaklığa 
ulaşıncaya kadar soğuk 
akmasının önlenmesi amacıyla 
Yüzde 100 Sıcak Su projesi.

Meslek liseli gençlere aferin…
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 Türkiye ekonomisindeki kadın 
girişimci sayısını artırmak için 
birçok proje hayata geçirilirken, 
“İşte biz de varız” girişimcilik ve 
yenilikçilik yarışması ile meslek 
lisesindeki kız öğrenciler de 
girişimciliğe adım atacak. Milli 
Eğitim Bakanlığı Kız Teknik 
Öğretim Genel Müdürlüğü ve 
British Council arasında 2009 
yılında imzalanan protokol 
kapsamında gerçekleştirilen 
İşte Biz De Varız Girişimcilik 
ve Yenilikçilik Yarışması’nın 
üçüncüsü, aralarında İzmir’in de 
bulunduğu 3 ilde yapılacak bölge 
finalleri ve İstanbul’da yapılacak 
ulusal finali ile sonuçlanacak. 
“İşte Biz De Varız 3” meslek 
liselerinde okuyan 14 - 18 yaş 
arası gençlerin katıldığı yarışma 
tüm Türkiye’den 701 okulun 
katılımıyla gerçekleşirken, 5 
kişilik takımlar kuran meslek lisesi 
öğrenciler kendi işletmelerini 
kurmak üzere iş planları 
hazırlayarak yarışmaya katılıyor. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
yapılan tanıtım toplantısında 
konuşan İzmir İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Sadettin 
Dumlu, Bakanlık olarak gençlerin 
bilgi ve teknolojiyi üretebilme 
ve elde ettiği bilgilerle kendi 
işini kurabilme becerisini 
kazanmalarına büyük önem 
verdiklerini, bu yönde yapılan 
yarışmaları da desteklediklerini 
vurguladı. Dumlu, proje üretme 

ve girişimciliğin bir kültür 
haline gelmesini istediklerini 
dile getirerek özellikle kız 
meslek liselerindeki öğrencilerin 
girişimciliklerinin artırılmasına 
yoğunlaşılması gerektiğine işaret 
etti.

Düşler işe çevrilecek
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Berkay Eskinazi ise böyle bir 
projede taraf olmaktan dolayı 
mutlu olduklarını dile getirerek 
meslek liselerinin teknik 
altyapılarının güçlendirilmesi ve 
öğrencilerin okurken uzmanlık 
alanında staj yapması için 
desteklerinin sürdüğüne dikkat 
çekti. Eskinazi, “Maalesef 
bugün gelinen noktada meslek 

liseleri günümüzün değişen 
teknolojisine sahip olmadığı 
için, buralardan mezun olan 
öğrenciler kullanacakları 
makinalar ile ancak iş hayatına 
başladıklarında tanışmaktadır. 
Hepimiz sanayici olarak biliyoruz 
ki, meslek Liseleri bu ülkenin ara 
eleman istihdam çözümü için 
tek yoldur. Buralardan yetişmiş, 
iyi eğitimli gençlerimizle yan 
yana üretmek ve gelişmek, biz 
sanayiciler için adeta geleceğin 
teminatıdır” dedi.

Düzenlenen “İşte Biz de 
Varız 3” yarışmasının gençlerin 
girişimcilik yolunda adım 
atmaları için ayrı bir önem 
taşıdığını vurgulayan Eskinazi, 
“Bu yarışmanın üçüncüsünün 
Kız Meslek Liseleri arasında 
düzenlenmesi, kızlarımızın iş 
hayatına kazandırılması adına 
ayrı bir önem taşımaktadır. Bu 
yarışma sayesinde kızlarımız 
hem düşlerini işe çevirme imkanı 
bulacaklar, hem de girişimcilik 
eğitimi almaya hak kazanacaklar. 
Aslında bu yarışmaya kız meslek 
lisesi öğrencilerinin katılması bile 
bir girişimciliktir” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ender 
Duran ise, üniversite olarak 
mesleki ve teknik eğitime özel 
önem verdiklerini vurgulayarak 
20’ye yakın ilden yaklaşık 150 
öğrenciyi ağırlamaktan memnun 
olacaklarını dile getirdi.

Kız meslek liselilerin girişimcilik adımı:
İşte biz de varız…

Kimler sponsor oldu?

Yaşar Üniversitesi, 
Konak Belediye Başkanlığı, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Ege Bölgesi Sanayii Odası 
Vakfı, İzmir Üniversitesi, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, 
Seçsan Toplu Yemek Üretim 
Hizmetleri, Forum Bornova, 
Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Can Dijital Baskı Hizmetleri, 
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanlığı, BASİFED, 
İzmir Sekreterler Derneği, Efes 
Kuyumculuk.
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Ege Giyim Sanayicileri 
Derneği’nin yeni yönetimi, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki ile 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı makamlarında 
ayrı ayrı ziyaret ederek sektörel 
konuları ve çözüm önerilerini 
paylaştı.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
Başkanı Özcan Torun ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini konuk eden 
EBSO Meclis Başkanı Tiryaki, 
dünyadaki bütün ülkelerin ortak 
sorununun istihdam olduğuna 
dikkat çekerken, “Tekstil 
ve hazır giyim de istihdam 
öncelikli sektördür. İstihdama 
sağlanan katkı ülkemizin 
sosyal barışı için büyük önem 
taşıyor. Her yıl okullardan 
mezun olan öğrencilere tarım 
sektöründen de sanayiye geçen 
iş gücü eklendiğinde ortaya 

çıkan sosyoekonomik sorunun 
çözümlenmesi de başlı başına 
anlam kazanıyor. Gelişmiş ülkeler 
bile buna çare bulmak için 
uğraşıyor” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar da, tekstil 
sektörünün İzmir ve Ege’nin 
sanayi yapılanmasında önemli bir 
yer tuttuğunu söyledi. Üretimde 
yerli hammaddeleri kullanan, 
istihdam yaratan ve ihracatta 
ilk sıralarda yeralan sektörün 
EBSO çatısı altında da ağırlıklı 
olarak temsil edildiğini beliren 
Ender Yorgancılar, “Konularınızın 
çözüme kavuşturulması için 
yanınızdayız” diye konuştu

Konularını aktardılar
EGSD Başkanı Torun ise, geniş 

bir yelpaze içinde üretim ve 
istihdam dostu sektörün hakettiği 

Giyim sanayicilerinin EBSO ziyareti
payın alması gerektiğini dile 
getirdi. Ege’den 1 milyar doları 
aşkın tekstil ve konfeksiyon ürünü 
ihracatı yapıldığını vurgulayan 
Torun, “İstihdam dostu ve 
yüksek katma değer yaratan 
sektörümüz zamanında yapılan 
uygulamalarla desteklenmeli. 
Maliyet artışlarımız çok, sürekli 
değişken sorunlar çıkıyor. Tekstil 
ve konfeksiyona da büyük darbe 
vuran kayıtdışı ekonomiye 
dur denilmeli. Sektörümüz 
son yılların yükselen değeri 
kadın istihdamına önemli 
katkı sağlıyor. Kadınlarımızın 
ekonomik gelişimini sağlayıp 
toplumdaki statüsünü olumlu 
yönde değiştirmesiyle de dikkate 
alınmalı” dedi.

EGSD’nin yeni yönetim 
kurulunda EBSO eski Meclis 
Üyelerinden Atınç Abay ile İlhan 
Kuloğlu da yer alıyor.
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İzmir, 6 Mart’ta önemli 
günlerinden birini yaşadı. 
Demiryolunun Anadolu 
coğrafyasına bundan tam 155 
yıl önce ilk döşendiği yer olan 
İzmir, şimdi metro standardında 
banliyö ulaşımına sahip oldu. 
Alsancak Garı’nda Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile ana 
muhalefet partisi CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 
toplu ulaşım projesi olarak 
TCDD ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle hayata 
geçirilen Aliağa-Menderes 
Banliyö Sistemi’ni ulaşıma açtı. 
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun 
makinistlik de yaptığı İzmir’in 
Kuzeyi ile Güneyini birleştiren 
80 kilometrelik Aliağa-Menderes 
hattı, kent içi ulaşıma önemli 
bir soluk alma imkanı getirirken, 
İzmir’in önemli iş ve sanayi 
merkezlerinden Adnan Menderes 
Havalimanı’na kadar olan 
bölümde sağladığı rahatlıkla 
dikkati çekiyor.

Alsancak Garı’nda liderlerin 
yanısıra Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, Devlet 
Bakanı Mehmet Aydın, Çevre 
Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ’ın da 
katıldığı tören, demiryolunun 
Anadolu topraklarında ilk kez 
döşendiği yer olan İzmir’de 
155 yıl öncesinde yaşananların 
hatırlanmasına da vesile oldu.

Raylarda 
geçmişe yolculuk
Türkler, demiryolu ile İngilizler 

tarafından inşa edilen İzmir-
Aydın hattı ve başlangıç noktası 
olan Alsancak Garı ile tanıştı.

1850’lerden sonra Osmanlı 
İmparatorluğu’na giren yabancı 
sermaye, devlet borçları ile 
demiryolları gibi dış ticareti 
geliştirmeye yönelik alt yapı 
yatırımlarında yoğunlaşıyordu. .

James Watt’ın ilk buharlı 
lokomotifi icat etmesinden 72, 
Liverpool-Manchester arasında 

dünyanın ilk demiryolunun 
açılmasından 26 yıl sonra ailesi 
iki nesildir İzmir’de yaşayan 
tüccar ve aynı zamanda girişimci-
yatırımcı olan Robert Wilkin; 
11 Temmuz 1856 yılında, 
İngiltere’de yaşayan ortakları 
Joseph Paxton, George Whytes, 
Augustus William Rixon ve Avam 
Kamarası üyesi William Jackson 
adına hareket ettiğini belirterek, 
Osmanlı Hükümeti’ne imtiyaz 
başvurusunda bulundu.

İzmir’den İstanbul’a giden 
Robert Wilkin, dilekçesini Saray’a 
verirken yanında İngiltere’nin 

desteğinin olduğunu açıkça 
belirtiyordu. Girişimciler imtiyazı 
almak için çok beklemediler, bu 
başvuru Meclis-i Mahsûsa’da 
görüşüldü ve incelendi. 2 
Ağustos 1856 yılında şirket 
ile imzalanacak sözleşmenin 
taslağı hazırlandı. 23 Eylül 1856 
yılında Padişah Abdülmecit 
tuğrasını taşıyan ferman ile 
şirket oluşturma, İzmir ve Aydın 
arasında demiryolunu inşa edip 
işletme imtiyazı bu girişimci-
yatırımcı İngiliz grubuna verilmiş 
oldu.

Bu irade ve sözleşmede ilk 

Demiryolu ilk bu topraklara döşendi…
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dikkat çeken konular, imtiyazın 
50 yıllık, kurulacak şirketin de 
Osmanlı kanunlarına bağlı bir 
“Osmanlı Şirketi” olmasıydı. 
Sözleşmede, yer alan ayrıntılar 
şöyle sıralanıyordu: 
3. Madde: Şirket demiryolunun 
her iki tarafındaki 30’ar millik 
mesafede demir ve şose  yollar 
yapabilecektir. 
4-5-6-7’inci maddeler: 
Demiryoluna gerekli bina, iskele, 
gümrük binaları ve benzerleri 4 
yıl içerisinde inşa edilecektir. 
9. Madde: Şirket demiryolu 
boyunca telgraf hattı döşeyecek 
ve hattın birini de Osmanlı 
Devleti’ne tahsis edecektir. 
10. Madde: Demiryolu ve binalar 
için gerekli arazi, tasarrufu 
devlete ait olmak üzere şirkete 
ücretsiz olarak ödünç verilecektir. 
11. Madde: Yolun geçeceği 
yerlerdeki devlete ait araziler 
bedava, mülk olanlar ise kıymeti 
takdir edilerek şirkete verilecektir. 
12. Madde: Hattın her iki yanında 
30’ar mil mesafedeki devlete 
ait arazilerden çıkacak kömür 
madenleri ücretsiz verilecek, mülk 
olanlar ise şirkete satılacaktır. 
13. Madde: Hattın her iki yanında 
30’ar mil mesafede devlete ait 
orman ve taş ocakları ücretsiz 
olarak kullanılabilecektir. 
14. Madde: Şirket 1.200.000 
Pound tutarındaki  sermayesinin 
yüzde 2’si olan 24.000 Pound’u 
kefalet akçesi olarak gösterecek 
ve yolu 4 yılda tamamlayamadığı 
takdirde bu para Osmanlı 
Hazinesi’ne kalacaktır. 
16. Madde: Eğer şirket inşaatı 

durdurur ve üzerinden 6 aylık 
bir zaman geçirir ise, demiryolu 
bütün araç-gereçleri ile ve kömür 
madenleri ile birlikte Osmanlı 
Devleti’ne kalacak ve şirket 
tazminat talep etmeyecektir. 
Ancak yol güzergahında mevcut 
tünellerin delinmesinde güçlükler 
çıktığı takdirde şirkete ek inşaat 
süresi verilecektir.

Osmanlı Yönetimi, 
demiryolunun tamamlanıp 
işletmeye açılmasından 50 ve 
bundan sonra her 20 yılda, şirket 
ile anlaşarak demiryolunu satın 
almak hakkına sahip olacaktı. 
Bütün bunlardan başka, Osmanlı 
Yönetimi şirketin işlerine 
karışmamaya kesin olarak söz 
vermişti. Osmanlı Yönetimi 
ayrıca bu hatta rakip bir şirketin 
kurulmasına da izin vermeyecekti.

Bu antlaşmayı, Wilkin’in 
yanı sıra Joseph Paxton, George 
Whytes, Augustus William Rixon 
ve William Jackson imzaladı fakat 
imtiyaz bu kişilerde yalnızca bir 
yıl kalabildi. Bir yıl geçtikten kısa 
bir süre sonra da İngiltere’de 
bulunan başka bir gruba bu 
imtiyaz satıldı. Yeni grup, 1857 
Yılının Mayıs ayında yeni bir 
şirket kurarak adını da “İzmir’den 
Aydın’a Osmanlı Demiryolu 
Şirketi” olarak koydu.

İngiltere’nin başkenti 
Londra’dan üç yol mühendisi 
gelerek, demiryolu güzergahını 
belirleyecek plan çizimlerine 
başladı. Mühendislerden biri 
ilerleyen yıllarda çok önemli bir 
tarihi eser kaçakçısı olarak ortaya 
çıkacak olan James T. Wood’dur. 

Wood ve arkadaşlarının 
hazırladıkları plana göre İzmir-
Aydın arasındaki demiryolu üç 
bölümden oluşuyordu. Bu yollar 
sırası ile; 

1-İzmir-Selatin dağı arasındaki 
70 km.’lik kısım  
2-Selatin Dağı’nda açılacak tünel  
3-Tünelden sonra Aydın’a kadar 
olan kısım 
Bu mühendislerin hazırladıkları 
yol planı, bugün kullanılan 
İzmir-Aydın Otoyolu ile büyük 
benzerlik taşımakta. Üç İngiliz 
mühendisinin hazırladıkları 
planı, Osmanlı Hükümeti, 22 
Eylül 1857’de onaylayarak yapım 
işlerinin başlamasına izin verdi.

Şirket, aldığı izin 
doğrultusunda demiryolu yapım 
işini Avrupa’nın ünlü demiryolu 
müteahhitlerinden T. Jackson’na 
verdi. 1 milyon 30 bin Pound’luk 
antlaşmaya göre, müteahhit 
T. Jackson, hem İzmir-Aydın 
demiryolunu inşa edecek, hem de 
lokomotif ve vagonları gemilerle 
İzmir’e getirecek, istasyon 
binaları ve telgraf sistemini 
kuracaktı. Müteahhide ödenecek 
paranın yarısı peşin, yarısı 
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da şirketin pay senetlerinden 
karşılanacaktı.

İlk demiryolumuzun
temeli atılıyor
O yıllarda adı Punta olan 

bu günkü Alsancak Garı’nın 
önünde; 22 Eylül 1857’de ilk 
demiryolunun temeli büyük 
bir tören düzenlenerek atıldı. 
İngiltere Büyükelçisi Lord 
Stratford de Redeliffe’in 
temel atma anında yapmış 
olduğu konuşma, ünlü 
Time Dergisi’nde şöyle yer 
almıştı: “Bu demiryolunun, 
sanayi ürünlerimizin 
Osmanlı topraklarına girişini 
kolaylaştıracak faydalı bir 
sermaye yatırımı olacağı 
inancındayız. Hepimizin bildiği 
üzere Osmanlı’nın yeniden 
canlandırılmasında, Avrupa’nın 
her  zamankinden çok daha 
fazla çıkarı bulunmaktadır. Batı 
uygarlığı, Levant (Akdeniz’in 
doğu toprakları) kapılarına 
gelip dayanmıştır. Şu ana kadar 
geçmeyi başaramadığımız 
bu kapılar, artık ardına kadar 
açılacaktır. Eğer bu kapılar 
ardına kadar açılmaz ise kendi 
çıkarlarımız doğrultusunda, 
gerekirse zor kullanarak bu 
kapıları açacak ve isteklerimizi 

kabul ettirecek güce, hatta daha 
fazlasına sahip olduğumuzu 
herkesin bilmesini isterim. 
Anadolu’nun damarlarına yeni 
ve taze kan aşılayacak olan 
bu demiryolu gibi üretken 
girişimleri desteklemek, İngiltere 
Hükümeti’nin başta gelen 
görevidir.”

Temel atma töreni öncesi, 
sözleşmenin 25. maddesi 
gereği, şirketin düzenleyeceği 
ve hükümete sunacağı şirket 
iç yönetmeliği ve nakliye ücret 
tarifesi sunulmuş ve bir irade 
ile onaylanmıştı. Sözleşmenin 
11. maddesine göre de, yolun 
geçeceği arazilerin değerinin 
tespiti için bir komisyon kuruldu. 
Bu çalışmalar sürdüğü sırada 
yolun inşası için gerekli araçlar 
İzmir’e deniz yolu ile getirildi.

22 Eylül 1857’de, demiryolu 
temel atma töreninin üzerinden 
1 yıl geçtikten sonra demiryolu 
başlangıç noktasına bir istasyon 

yapımı çalışmaları başladı ve 30 
Ekim 1858 yılında o günkü adı 
Punta bu günlerde adı Alsancak 
Gar olan istasyon binasının 
temeli atıldı.

İzmir-Aydın Demiryolu 
Hattı,  o zamana kadar Osmanlı 
İmparatorluğu’nun görmediği 
ölçüde büyük bir yatırımı ve 
çağının en modern teknolojisini 
temsil ederken, İzmir’i Batı 
Anadolu’ya bağlamakla kalmıyor, 
halkın deyimiyle “şümendüfer” 
geçtiği topraklarda sosyal 
yaşamı değiştiriyor, ihraç edilen 
tarımsal ürünlerin değerini 
ve üretimini de arttırıyordu. 
Demiryolu hattı sayesinde tarım 
ürünleriyle bölgede yeni yeni 
işletilmeye başlanan madenler, 
İzmir Limanı’na yanaşmaya 
başlayan buharlı gemilere büyük 
miktarlarda ve daha çabuk 
yüklenerek ihraç ediliyordu. 
Hattın başlangıç noktası olarak 
Alsancak’ın seçilmesindeyse, 
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çıkıyordu. Bunun yanında 
Kırım’dan getirilen kullanılmış 
rayların da bedavaya yakın bütçe 
ile döşenmesi maliyeti düşüren 
bir başka etkendi.

İzmir-Aydın Demiryolu için 
çok sıcak bir günde 1 Ağustos 
1866 tarihinde Aydın’da bir 
tören düzenlendi. 10 yıl gibi 
uzun bir zamanda tamamlanan 
demiryolu bölgenin hayatında 
önemli değişiklikler yaratacak 
ve yolun daha da ileriye 
götürülmesi gündeme gelecekti. 
1 Ekim 1866 tarihinde yeni bir 
imtiyaz sözleşmesi imzalandı. Bu 
sözleşmeye göre şirketin 300 bin 
Pound tutarında imtiyazlı tahvil 
çıkarması hükümet tarafından 
kabul edildi.

Cumhuriyet dönemi
Cumhuriyet döneminin 

demiryollarına ilişkin ilk önemli 
gelişmesi, 1. İzmir İktisat 
Kongresi’nde demiryollarının 
millileştirilmesi kararı oldu. 
Bu doğrultuda bütün mali 
güçlüklerine rağmen yabancı 
şirketlerden 1928-1938 yılları 
arasında demiryolları satın 
alınarak millileştirildi. İzmir 
ve Batı Anadolu’nun sosyal 
ve ekonomik gelişmesinde 
önemli rol oynayan İzmir-
Aydın demiryolu işletmesinin 
millileştirilmesi ise 1935 yılında 
tamamlandı.

bu bölgenin düz arazi yapısı 
ve sanayileşmiş olmasının payı 
büyüktü.

Ege ekonomisi için milat 
niteliği taşıyan İzmir-Aydın 
Demiryolu’nda ilk tren 28 Aralık 
1860’ta çalışmaya başladı. Hat 
daha sonraki yıllarda Denizli 
ve Eğirdir’e kadar uzatıldı. 
Öte yandan, Basmane’den 
çıkıp Bornova ve Karşıyaka 
banliyölerini aşarak Manisa ve 
Salihli’ye kadar uzanan ikinci bir 
hat daha inşa edildi.

Aydın demiryolu ile
tanışıyor
İzmir’i Aydın’a bağlayan 

133 km.lik yol, 7 Haziran 
1866 tarihinde bitirildi. 
Şirket kayıtlarına göre, yol ve 
istasyonlar için tam 1 milyon 
350 bin Pound harcanmıştı. 
Onca olumsuz gelişmelere 
rağmen ucuz sayılabilecek bir 
maliyetti. İngiltere’de yapılan 
demiryolları mil başına 50 bin 
Pound’a malolurken, İzmir-Aydın 
Demiryolu hattında Osmanlı 
Hükümeti’nin de desteği alınarak 
buna tabiî ki ucuz iş gücü de 
eklendiğinde mil başına 16 bin 
Pound’luk bir maliyet ortaya 

Deve, trene karşı
İzmir-Aydın demiryolunun 

inşasından kısa bir süre sonra 
1867’de Deveci İsyanı’na 
tanık olundu. Aydın’dan 
İzmir’e mal götürüp getiren 
deveciler, “ray üzerinde 
giden hızlandırılmış develer”e 
karşı eylem başlattı. Çünkü 
demiryoluyla develerin 4 
günde taşıdığı mal 3 saatte, 
üstelik bozulmadan ve 
kantarı 20 değil 14 kuruşa 
taşınıyordu. Deveciler, 
demiryolu ilk etabının son 
noktası olan Kozpınar’da 
büyük gösteriler düzenledi. 
Eylemlerden kısa bir süre 
sonra Alsancak Garı yandı. 
Ancak “Deveci İsyanı” kısa 
sürede bastırıldı ve anlaşma 
sağlandı. Deveciler yükleri 
Kozpınar’a kadar getirecek 
ve bundan sonrası trenle 
taşınacaktı.
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Japonya’da meydana 
gelen deprem, ekonomiyi 
vurdu. Japonya’nın en 
büyük şirketlerinin bölgedeki 
fabrikalarında üretim durdu. 
Borsalar düşerken, sigorta 
devlerinin hisseleri tepetaklak 
oldu. Ülkede; GSYH’sinin yüzde 
9.1’ini bulan bütçe açığı, azalan 
ihracat ve durgun ekonomiye 
bir de 100 milyar doları bulacak 
deprem faturası eklenecek. 42 
yıllık koltuğunu Çin’e kaptıran 
Japonya, daralacak.

Japon hükümeti, 11 Mart’ta 
ülkede meydana gelen deprem 
ve tsunami felaketinin yol 
açtığı doğrudan zararın 15-25 
trilyon yen (185-309 milyar 
dolar/138-217 milyar euro) 
aralığında olacağını bildirdi. 
Hükümetin tahminlerine göre, 
bu rakam, Japonya’nın kuzey 
doğusundaki altyapı, konut ve 
fabrika gibi alanların yeniden 
yapılanmasının maliyetini 
kapsıyor.

Felaketten kaynaklanan 
zararın ülkenin gayri safi yurt 
içi hasılasındaki (GSYH) büyüme 
üzerinde ise 0,5 puanlık bir 
düşüşe neden olması bekleniyor. 
Nihai maliyetin ise çok daha 
yüksek olacağı konuşuluyor. 
Hükümetin öngördüğü rakam, 
1995 yılında yaşanan Kobe 
depreminde ortaya çıkan 10 
trilyon yen zararın çok üzerinde 
bulunuyor.

Japonya’da depremin
faturası ağır
Japonya’nın kuzeydoğusunu 

11 Mart’ta sadece birkaç dakika 
içerisinde yerle bir eden 8.9 
şiddetindeki deprem ve tsunami 
felaketinin ardından bölgenin 
yeniden inşası 10 yılı bulacak ve 
180 milyar dolara mal olacak 

Japonya’yı vuran tsunami ve 
deprem binlerce can kaybının 
yanı sıra kıyılardaki yerleşim 
yerlerini, karayollarını, limanları, 
petrol rafinerilerini, çelik 

fabrikalarını ve çeşitli üretim 
tesislerini harabeye çevirdi. 
Deprem ve tsunamiden en fazla 
etkilenen bölgeler, otomobil 
parçasından elektronik malzeme 
üretimine kadar birçok sektöre 
ev sahipliği yapan ve yapılan 
üretimin ülke ekonomisinin 
yüzde 6’sını oluşturduğu Ivate, 
Miyagi, Fukuşima ve Ibaraki oldu. 

Kuzeydoğu kıyılarının en 
büyük limanı Sendai, tamamen 
harap oldu. Bu limandan kauçuk 
ve deniz ürünleri, büro ve kağıt 
malzemeleri ile otomobil yedek 
parçaları gibi malların ihracatı 
yapılıyordu. Çok ciddi hasar 
gören Haçinohe, Işinomaki ve 
Onahama limanları ise aylarca 
devre dışı kalacak. 

Petrol rafinerileri de
etkilendi
Japonya’nın rafine 

kapasitesinin üçte birini oluşturan 
günlük 1.4 milyon varil petrolün 
işlendiği altı petrol rafinerisi, ikisi 

Felaketler ve bombalar 
ekonomiyi vuruyor
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yangından olmak üzere üretimini 
durdurdu. Deprem ve tsunami, 
çelik fabrikalarının üretimini de 
olumsuz etkiledi. Nippon Steel 
(Japon Çelik) şirketinin Ivate 
bölgesindeki Kamaişi’de bulunan 
fabrikasının bir kısmının sular 
altında kalması nedeniyle fabrika 
kapatıldı. 

Nükleer santrallerin gördüğü 
zarar nedeniyle yaygın elektrik 
kesintileri de birçok şirketi 
üretimini durdurmaya zorladı. 
Elektronik şirketi Sony biri Blu-
Ray disk üreticisi olmak üzere 
bazı fabrikalarında üretimine son 
verdi. 

Yeniden inşa 5-10 
yıl sürecek
Deprem ve tsunaminin 

maliyetinin 1995 yılındaki yıkıcı 
Kobe depreminin maliyetinden 
daha fazla olacağını söylemek 
için kahin olmak gerekmiyor. 
Kobe depreminin Japonya’ya 
maliyeti 100 milyar doları 

bulurken, bazı tahminlere göre 
şimdiki deprem ve tsunamiden 
sonra toparlanma ve yeniden 
inşanın maliyeti 180 milyar 
dolara çıkacak.

10.6 trilyon dolarla kamu 
borcu 5.3 trilyon dolarlık gayri 
safi yurtiçi hasılasının (GSYH) iki 
katına ulaşan dünyanın üçüncü 
büyük ekonomisi Japonya’nın, 
karayollarından demiryollarına, 
elektrik altyapısından limanlara 
kadar yeniden inşa çalışmalarının, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu 
yana görülmemiş ölçekte olacağı 
sanılıyor. 

Sigorta kaybıyla ilgili ilk 
tahminler de 60 milyar doları 
bulabiliyor.

250 milyar 
dolara çıkabilir
Bugüne kadar felaketin 

maliyetiyle ilgili kötümser 
tahminler de yapıldı. Mitsubishi 
UFJ Menkul Değerler, zararın 
250 milyar dolara kadar 

ulaşabileceğini açıkladı. 
Kuruluşa göre, bu tahmin, vergi 
gelirlerindeki azalma, etkilenen 
bölgelerdeki endüstrilere verilen 
teşvikler ve elektrik kesintisi 
nedeniyle üretimde yaşanan 
kaybı da dikkate alıyor.

Chatham House, felaket 
bölgesinin limandan konuta, 
fabrikadan nükleer santrale 
baştan aşağı yeniden inşasının 
maliyetinin 1 trilyon dolara 
çıkabileceğini belirtti.

Bu arada, depremin Japon 
ekonomisine dolaylı zararlarının 
olabileceği de kaydediliyor. 
Örneğin yenin değer kazanması, 
ihracata dayalı Japon ekonomisi 
için ciddi bir risk oluşturuyor. 
Ayrıca değerli yen, ihracatçı 
şirketlerin Japonya’daki üretimini 
pahalı hale getiriyor. 

Kobe depreminden sonra, 
Japon şirketlerin fonları kendi 
ülkelerine çekmesiyle, yen dolar 
karşısında tarihin en yüksek 
düzeyine çıkmıştı.

Japonya’da deprem ve tsunami felaketi, Libya’da BM’nin müdahale ettiği 
gergin ortam milyarlarca dolarlık zarara neden olurken, başta petrol olmak 
üzere emtia fiyatlarında ekonomideki hedefleri zorlayacak dalgalanmalar 
yaşanıyor.
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Küresel rantiyeler
rahat bırakmıyor
Küresel rantiyelerin 

‘büyük para vurgunu’ yapma 
arzularından ötürü Japon yeni 
ABD doları karşısında rekor 
seviyede yükseldi. ABD doları 
76.25 yene kadar çıkarken, 
yen, dolar karşısında 2. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana 
en güçlü seviyesine ulaşmış 
oldu. Uzmanlar, Yen’in değer 
kazanmasından Japon sigorta 
şirketlerinin döviz ve varlıklarını 
Japonya’ya aktarmasını sorumlu 
tutuyor. Japon yatırımcıların 
2008 yılındaki finansal kriz 
gibi piyasalarda kırılganlığın 
arttığı olağanüstü dönemlerde 
varlıklarını ülkeye getirmesi 
Yen’in değerinin artmasına 
yol açmıştı. Japonya Ekonomi 
Bakanı Kaoru Yosano ve Maliye 
Bakanı Yoşihiko Noda, yendeki 
yükselişten Japon yatırımcıları 
varlıklarını ülkeye getirmesinin 
değil spekülatörlerin sorumlu 
olduğunu söyledi. Yosano, 
“Borsa ve döviz piyasalarında 
bir çalkantı durumu olduğunu 
düşünmüyorum. G-7’den 
psikolojik destek almayı istiyoruz” 
dedi.

Yosano, hükümetin borsadaki 
satışları durdurmak için henüz 
hisse satın alma niyetinde 
olmadığını ifade etti. Maliye 
Bakanı Noda da “Spekülasyonlar 
ortasında piyasa hareketleri 
gergin, ticaret zayıf. Bugün 
piyasa hareketlerini yakından 
izleyeceğim” diye konuştu.

327 milyar 
dolarlık nefes
Deprem ve tsunamiden sonra 

nükleer santraldeki patlamayla 
sarsılan Japon finansal 
piyasalarının imdadına Japonya 
Merkez Bankası (BOJ) yetişti. 15 
Mart Pazartesi ve 16 Mart Salı 
günü piyasalara 284 milyar dolar 
likidite veren BOJ, deprem ve 
tsunaminin ekonomiye etkisini 
hafifletmek için 17 Mart’ta 
piyasalara 43 milyar dolar daha 
likidite sağladı. Böylece likidite 
miktarı 327 milyar doları buldu. 
Türkiye’nin 2010 sonu itibarıyla 
632 milyar dolarlık milli gelirinin 
yarısı kadar kaynağın aktarılması, 
Japon borsasındaki olumsuz 
rüzgârı tersine çevirdi. İki günde 
yüzde 19,5 oranında değer 
kaybına uğrayan Nikkei 225 
endeksi yüzde 5,68 prim yaptı. 
Tokyo Borsası’ndaki toparlanma 

bütün dünya borsalarında 
tansiyonu düşürdü. Tüketici 
güvenini desteklemek ve likiditeyi 
sürdürmek amacıyla bankacılık 
sektörüne likidite veren BOJ 
ayrıca, varlık alım programının 
büyüklüğünü 486,4 milyar dolara 
çıkarmıştı.

Deprem faturasıyla
Japonya küçülecek
Dünyanın en büyük ikinci 

ekonomisi unvanını geçen yıl 

Hazine, Samuray 
ihracını ucuz atlattı

Hazine, samuray tahvil 
ihracı ile 180 milyar yen 
(yaklaşık 2.17 milyar 
dolar) borçlandığını teyit 
ederek, ihraca ilişkin 
tutarın 18 Mart’ta Hazine 
hesaplarına gireceğini 
açıkladı. Hazine tarafından 
yapılan açıklamada, 10 yıllık 
samuray tahvil ihracında 
kupon oranının yüzde 
1.87 (10 yıl vadeli Yen 
swap oranı+48 bp), fiyatın 
100 olarak gerçekleştiği 
belirtildi. Bu ihraç ile 
birlikte Türkiye’nin 2000 
yılında gerçekleştirilen son 
ihracın ardından ilk kez yen 
piyasasından borçlandığının 
hatırlatıldığı açıklamada, 
“Japon yatırımcılar tahvile 
yoğun ilgi göstermiş olup, 
ihraç miktarını aşan bir talep 
oluşmuştur” denildi.
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Çin’e kaptıran Japonya’yla ilgili 
en dramatik yorum ‘kriz kahin’i 
lakabını alan Nouriel Roubin’den 
geldi. Roubini, bütçe açığını 
azaltmaya çalışan Japonya’nın 
en kötü zamanında deprem 
yaşadığını belirtti. Roubini, “Bu 
kesinlikle Japonya’nın en kötü 
zamanında başına gelebileceği en 
kötü şey” dedi.

Japonya’nın yıllık bütçe açığı/
GSYH oranı 2010’da yüzde 9.1 
seviyesinde. Ekonomide sıkıntılı 
günler geçiren Japonya, geçen yıl 
5 çeyrek sonra ilk kez küçülmeyle 
tanıştı. Ülke ekonomisi son 
çeyrekte yüzde 1.1 daralırken, 
GSYH büyüklüğü 5.4 trilyon 
dolar olarak gerçekleşti. Japonya 
böylece 5.8 trilyon dolarlık 
ekonomik büyüklüğe ulaşan 
Çin’in arkasında kaldı ve 42 yıllık 
unvanını kaptırdı. Japonya’ya 
son darbe kredi derecelendirme 
kuruluşlarından geldi. S&P, 
Japonya’nın ‘AA’ olan notunu 
‘AA-’ye indirirken, Fitch ile 
Moody’s bütçe açığı uyarısı yaptı. 
Japon Yeni, dolar karşısında son 
15 yılın en yüksek seviyesine 
kadar çıktı. Yen’deki güçlenme, 
Japon mallarına olan dış talebe 
büyük zarar verdi. Ülkede iç 
talep ve ihracat azalırken, Japon 
tüketicilerin talebi gelişmekte 
olan ülkelerin daha ucuz 
ürünlerine kaydı.

Libya’daki gelişmeler
petrolde kaygı
yaratıyor
Libya’da Birleşmiş Milletler’in 

müdahale etmesine neden 
olan olayların, bu ülkenin 
petrol arzını tehlikeye atacağı 
ve benzer bir durumun 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 
önemli petrol üreticilerinde de 
ortaya çıkabileceği endişeleri, 
uluslararası piyasalarda petrol 
fiyatlarına rekor kırdırıyor.

Asya’daki işlemlerde, ABD 
ham petrolünün varil fiyatı, 
Mart ayı teslimi 94,49 dolara 
kadar çıkarak Ekim 2008′den 
bu yanaki en yüksek seviyesini 
gördü. ABD ham petrolünün varil 
fiyatı, daha sonraki işlemlerde 
3 dolardan fazla artışla 94,26 
dolardan işlem görmeye başladı. 

ABD ham petrolünün varil fiyatı 
Nisan ayı teslimi ise 7,81 dolar 
artışla (yüzde 8,4) 97,52 doları 
gördü. Şubat ayı ortasını 86,20 
dolardan kapatan ABD ham 
petrolünün Mart ayı teslimi varil 
fiyatı, şu ana kadar 8,06 dolar 
değer kazandı.

Londra Brent tipi ham 
petrolün varil fiyatı, Nisan ayı 
teslimi de 2,19 dolar artışla 
107,93 dolardan işlem görüyor. 
Londra Brent tipi ham petrolün 
varil fiyatı Nisan ayı teslimi 
108,70 dolarla son 2,5 yılın en 
yüksek seviyesini görmüştü. 
Londra Brent tipi ham petrolü 
yılbaşından bu yana yüzde 
13′den fazla değer kazandı. 
ABD ham petrolünün varil fiyatı 
Temmuz 2008′de 147,27 dolar, 
Brent tipi ham petrolün varil 
fiyatı da 147,50 dolarla tüm 
zamanların en yüksek değerini 
almıştı.

Petrol fiyatları 
risk oluşturuyor
Bu endişeler Uluslararası 

Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Nobuo 
Tanaka ve IEA Baş Ekonomisti 
Fatih Birol’un açıklamalarında 
kendini gösterdi. IEA Başkanı 
Tanaka, petrol fiyatlarının bu 
yılın tamamında 100 dolar 
seviyesinde hareket etmesinin 
2008 yılındaki küresel ekonomik 
krizin tekrarına yol açabileceği 

uyarısında bulunurken, IEA Baş 
Ekonomisti Birol da aynı konuyla 
ilgili, “Petrol fiyatları küresel 
ekonomik toparlanma için ciddi 
risk oluşturuyor” dedi.

Japon Nomura Bank da 
yaptığı değerlendirmede, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 

Libya’da Türk
yatırımları

Dışişleri Bakanlığı verilerine 
göre 2009 yılı itibariyle Türk 
firmalarının Libya’da inşaat, 
tarım, madencilik, imalat ve 
hizmet sektörlerinde yaklaşık 
60 milyon dolar tutarında 
yatırımı bulunuyor. Libya’da 
Türk müteahhitleri tarafından 
üstlenilen projelerin toplam 
değeri 20,5 milyar dolar 
seviyesinde bulunuyor. 
Libya, müteahhitlerimizin 
yurt dışında üstlendikleri iş 
hacmi bakımından Rusya’nın 
ardından 2. sırada yer alıyor. 
Libya’da kayıtlı olarak

faaliyet gösteren 
firmalarımızın sayısı 2009 
yılı sonunda 115’e ulaştı. Bu 
şirketler liman, yol sulama, 
bina yapımı/restorasyonu gibi 
alanlarda projeler üstleniyor. 
Libya’da olaylar öncesinde 
yaklaşık 25 bin Türk vatandaşı 
çalışıyordu.
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şiddet olaylarının yayılması 
sonucu “Libya ve Cezayir’in 
birlikte petrol üretimini 
durdurması halinde petrolün varil 
fiyatının 220 doları aşabileceği” 
tahmininde bulundu.

Fransa Enerji Bakanı Eric 
Besson ise sektördeki reel 
durum dikkate alındığında 
petrol piyasasındaki yukarı yönlü 
beklentinin mantıklı olmadığını 
belirtti. Besson, petrol piyasasının 
Libya’da meydana gelen olayların 
küresel petrol arzını etkileyeceği 
riskine karşı aşırı tepki 
gösterdiğine dikkati çekerek, 
petrol üretim kapasitesinin fazla 
olduğunu ve gelişmiş ülkelerde 
önemli oranda bir petrol stoku 
bulunduğunu vurguladı.

Petrol arzı yeterli
Libya’daki olayların petrol 

piyasasında yarattığı gerginlikle 
fiyatların aşırı yükselmesi 
üzerine Suudi Arabistan’a petrol 
üretimini artırması yönünde 
yapılan baskılar sonucu Suudi 
Arabistan, günlük petrol 
üretimini 9 milyon varilin üzerine 
çıkardığını açıkladı.

Yüksek fiyatlara ve Libya’daki 
üretimin tehdit altına olmasına 
rağmen Suudi Arabistan, petrol 
piyasalarında petrol arzının 
yeterli olduğunu bildirdi. Suudi 
Arabistan’ın başkenti Riyad’da 
düzenlenen Uluslararası 
Enerji Forumu’nda konuşan 
Suudi Arabistan Petrol Bakanı 
Yardımcısı Prens Abdülaziz 
Bin Salman El Suud, petrol 
piyasasında petrol arzının 
”fazlasıyla” mevcut olduğunu 
söyleyerek, ”Bu yüzden durum 

herhangi bir müdahaleyi haklı 
gösteriyor mu? Sanmıyorum” 
dedi. Prens Abdülaziz Bin Salman 
El Suud, Suudi Arabistan’ın 
petrolde 70-80 doları ”adil 
fiyat” olarak gördüğü yönündeki 
görüşünü yineledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
Petrol Bakanı Muhammed Bin 
Dain El Hamlı da petrol arzının 
iyi seviyede olduğunu, gerekli 
olursa tepki vereceklerini söyledi. 
El Hamlı, ”Ortadoğu’da olanlar, 
bizim piyasalara zamanında 
petrol vermemizi durdurmadı. 
Piyasa daha fazla petrole ihtiyaç 
duyarsa karşılık veririz, ancak şu 
anda petrol arzı iyi durumda. 
Libya’yı izliyoruz, fiyatların 
mevcut durumu yansıttığını 
düşünüyorum” diye konuştu.

Dünyadaki petrol üretiminin 
yüzde 2’sini karşılayan ve günde 
1,6 milyon varil petrol üreten 
Libya, günlük 1,1 milyon varil 
petrol ihracatı yapıyor. Dünyada 
petrol üreticileri arasında 17’inci 
sırada bulunan ve kanıtlanmış 
petrol rezervleri bakımından 
Afrika’da ilk sırada yer alan 
Libya’nın, Avrupa’da petrol 
piyasasındaki payının yüzde 10 
olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa piyasasının önemli 
petrol ve doğalgaz üreticilerinden 
Libya için petrol üretimi, 
ekonomisinde önemli bir yer 
tutuyor. Petrol üretimi, Libya’nın 
ihracatının yüzde 95’ini ve 
ekonomisinin genel üretiminin 
de yüzde 25’ini oluşturuyor. 

Dünyanın en büyük petrol 
tüketicisi ABD, bu ülkeden petrol 
ithalatı yapmıyor.

Öte yandan, Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’daki ayaklanmalar, 
başta altın olmak üzere diğer 
değerli metallerin de fiyatlarını 
artırdı.

Enflasyon riski artıyor
Petrol fiyatlarındaki artışın 

yanısıra gıda fiyatlarının da 
yükseliş trendini sürdürmesi 
bölge ülkelerinin yanısıra diğer 
gelişmekte olan ülkelerde de 
enflasyonda yukarı yönlü riskleri 
arttırıyor. Başta Çin, Brezilya, 
Hindistan ve Polonya gibi 
birçok önemli gelişen ülke artan 
enflasyon baskıları karşısında son 
haftalarda faiz arttırımı poltitikası 
izlemeye başladı. 

Türkiye bu ülkelerden farklı 
olarak faiz arttırma yoluna 
gitmedi. Bunun nedenleri 
arasında Türkiye’nin bu 
ülkelerden farklı olarak önemli 
boyutta cari açık vermesi, net 
doğrudan yatırımların cari 
açığın daha azını karşılaması 
ve döviz rezervlerinin daha 
düşük olması yer alıyor. Ancak 
petrol fiyatlarının yükselmesi de 
enflasyon beklentilerinin artması 
olasılığını yükseltirken, halen 
yüksek olan cari açığı daha da 
arttırması riski bulunuyor. Merkez 
Bankası da yükselen emtia 
fiyatlarına bağlı olarak küresel 
enflasyon riskine dikkat çekiyor.
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EBSO Yönetiminde görev değişimi

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu’nda görev 
değişimi yaşandı. Sayman Üyelik 
görevine Hüseyin Vatansever’in 
yerine Kamil Porsuk getirildi. 
Socar Turcas CEO’su Kenan 
Yavuz’un işlerinin yoğunluğu 
ve şirket merkezinin İstanbul’a 
taşınması gerekçesiyle EBSO 
Meclisi ve Yönetim Kurulu’ndan 
istifası üzerine boşalan üyeliğe de 
Yıldıray Yalınız geldi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, işlerinin yoğunluğu 
nedeniyle Meclis ve Yönetim 
Kurulu üyeliğinden istifa eden 
Kenan Yavuz’a Oda’ya yaptığı 
katkılardan dolayı teşekkür 
plaketi verdi.

Yorgancılar, EBSO Meclis 
ve Yönetim Kurulu eski üyesi, 
Socar-Turcas CEO’su Kenan 
Yavuz’un EBSO Yönetiminde 
aldığı görevlerde tecrübesi ve 

bilgi birikimiyle önemli katkıları 
olduğunu söyledi.

Yavuz’un özellikle Petkim 
yatırımlarında bölge sanayisine 
olan desteğinin ve bundan sonra 
da bu yatırımların devamı için 
hazırladığı ortamın sanayici 
için önemine değinen Ender 
Yorgancılar, “Sayın Yavuz 
işlerinin yoğunluğu nedeniyle 
EBSO Meclis Üyeliğinden ve 
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa 
etti. Bizlerle yaptığı paylaşımda 
da siyasete gireceğini ifade 
etti. Kendisi her zaman bizim 
yanımızdaydı ve bundan sonra da 
yanımızda olacağına inanıyoruz. 
Seçildiği takdirde TBMM 
çatısı altında da başarılarını 
sürdüreceğine inancımız tamdır. 
İzmir sanayisine ve EBSO’ya 
yaptığı katkılardan dolayı 
kendisine teşekkür ediyoruz” dedi

EBSO Meclis ve Yönetim 
Kurulu eski Üyesi Yavuz da, EBSO 

Meclis Üyeliği ve Yönetim Kurulu 
Üyeliğinin kendisine çok şey 
kattığına dikkat çekerek İzmir’i 
daha iyi tanıma ve farklı boyutta 
inceleme fırsatı bulduğunu 
söyledi. EBSO Yönetiminin son 
derece demokratik, uyumlu ve 
iş bitirici yapısıyla örnek bir sivil 
toplum örgütü olduğunun altını 
çizen Kenan Yavuz “Bu dönemde 
EBSO’nun dile getirdiği İzmir ile 
ilgili bütün problemlerin çözüme 
kavuştuğunu gözlemledim. Güzel 
bir iş birlikteliğimiz oldu. İnşallah 
bundan sonra da devam edecek. 
Seçilsem de seçilmesem de 
ben EBSO’nun bir üyesi olmaya 
devam edeceğim” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu’nun 
Sayman Üyeliği görevine de 
Hüseyin Vatansever’in yerine 
Kamil Porsuk getirildi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Vatansever’e görev 
dönemi anısına plaket verdi.

HABER
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, açılış ve 
başkanlık sunuşlarında, ülkemiz 
siyasetinin önemli isimlerinden 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
vefat ettiğini belirterek, merhuma 
Allah’tan rahmet, ailesine, 
yakınlarına ve ülkemize başsağlığı 
diledi.

Tiryaki, bilindiği üzere İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu seçimlerinin 
gerçekleştirildiğini, Meclis 
Üyemiz Hilmi Uğurtaş’ın tekrar 
İAOSB’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçildiğini ifadeyle, 
Uğurtaş nezdinde yönetim kurulu 
üyelerini tebrik ederek, başarılı 
çalışmalarının devamını diledi.

Meclis Üyesi Şükrü Eroğlu’nun, 
Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı’na, Atınç Abay’ın 
ise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 

Meclis Üyesi Hakkı Attaroğlu’nun 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kurulu (OSBÜK) Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Erdoğan Çiçekçi’nin 
TOBB Yatırım Ortamı İyileştirme 
Kurulu Sektörel Lisanslar Çalışma 
Grubu Başkanlığı’na, Meclis Üyesi 
Işın Yılmaz ile Bülent Akgerman’ın 
İzmir İtalyan Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne seçildiğini 
belirten Tiryaki, tebriklerini 
ileterek, görevlerinde başarılar 
diledi.

27. Grup Kimya Sanayi Meslek 
Komitesi’nden Meclis Üyesi 
Hasan Garipler’in görevinden 
istifa ettiğini, yerine 1. Yedek 
üye Mesut Kürüm’ün Meclis 
üyeliğine getirildiğini söyleyen 
Tiryaki, Garipler’e yapmış olduğu 
çalışmalar için teşekkür ederek, 
Kürüm’e yeni görevinde başarılar 
diledi. Tiryaki, Meclis Üyemiz 

Mehmet Attila’nın oğlunun Şubat 
ayında evlendiğini belirterek, genç 
çifti ve Attila ailesini tebrik etti.

Ankara OSTİM’de meydana 
gelen patlamalarda hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına baş sağlığı dileyen 
Tiryaki, benzer olayların tekrar 
yaşanmaması için gerekli 
önlemlerin en kısa sürede 
alınmasını temenni etti.

Birbirimize 
destek olalım
Tiryaki, öğrencilere burs 

sağlamak amacıyla işletilen 
Odamız’daki Sanayiciler 
Kulübü’nün sadece EBSO üyelerine 
değil halka da açık olduğunu bir 
kez daha hatırlatarak, daha sık 
kullanılmasını hususunu Meclis 
Üyelerinden rica etti.

Orta Doğu’da ve Kuzey 

Meclis Başkanı Tiryaki: Kuzey Afrika’daki 
kaos Türkiye’yi öne çıkarıyor
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Afrika’da son günlerde yaşanan 
toplumsal çalkalanmaların, bu 
ülkelerle iş ilişkileri bulunan 
iş adamlarına zor bir dönem 
yaşamalarına neden olacağını, 
ancak geçici olan bu süreçte 
işadamlarımızca bu bölgedeki 
müşterilerine destek olmalarını 
ve “yanınızdayız” mesajını 
göndermelerini önerdi. Tiryaki, 
aynı destek ve anlayışı, bu 
ülkelerle olan iş ilişkileri nedeniyle 
olaylardan zarar gören Türk 
firmalarına karşı bankalarımızdan 
da beklediklerini, bu bağlamda 
konuyla ilgili Devlet Bakanı 
Çağlayan’ın bankalara yaptığı “et 
ve tırnak gibi davranın” çağrısını 
desteklediğini belirterek, yaşanan 
olayların bir an evvel son bulmasını 
ve petrol fiyatlarının tekrar eski 
seviyelerine gelmesini ümit 
ettiklerini dile getirdi.

Tiryaki, Libya’daki 
vatandaşlarımızın acilen 
tahliyesinde gösterilen başarı 
için Başbakanımız’a, Dışişleri 
Bakanımıza ve tüm devlet 
yönetimine teşekkür ederek, 
yaşanan kaosun en kısa sürede 
son bulmasını ve vatandaşlarımızın 
tekrar Libya’daki işlerinin başına 
dönmelerini temenni etti.

Günlük 1,6 milyon varil ile 
dünya petrol üretiminin yüzde 
2’sini, Avrupa petrol ve doğalgaz 

ihtiyacının yüzde 10’unu üreten 
Libya’da yaşanan toplumsal 
olayların, her ne kadar beraberinde 
yaşanan kaosları ortaya çıkarsa 
da bu ülkedeki ortamın ileride 
güvene kavuşmasının, ülkemiz için 
yeni fırsatların ortaya çıkmasına 
vesile olabileceğini dile getiren 
Tiryaki, kısa vadede söz konusu 
gelişmelerin özellikle turizm 
sektöründe ülkemize ve İzmir’imize 
önemli fırsatlar yaratabileceğini, 
zira bilindiği üzere Mısır’da 
yaşanan olaylar sebebiyle 
rotasını değiştiren dünyanın en 
büyük kurvaziyer gemilerinden 
bir tanesinin 3300 yolcusuyla 
Alsancak Limanı’na gelerek, ilk kez 
şehrimizde gecelediğini belirtti.

Tiryaki, 27 Şubat 2011 Pazar 
günü temel atma törenine 
katıldığı İzmir -İstanbul otoyol 
projesi için Başbakanın müteahhit 
firmalardan, “yapım süresinin 7 
yıldan 5 yıla indirilmesini” talep 
ettiğini, söz konusu talebin 
gerçekleşmesi durumunda 2016 
yılında İzmir’den İstanbul’a 
otomobil ile 3,5 – 4 saatlik bir 
sürede gidebileceklerini ifadeyle, 
proje için başta Ulaştırma Bakanı 
olmak üzere emeği geçenlere bir 
kez daha teşekkür etti.

Merkez Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz’ın görev süresinin 
2011 Nisan ayında dolacağını, 
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kendisinin dünya finans krizinin 
en çalkantılı dönemlerinde 
başarılı bankacılık çalışmaları ve 
uyguladığı politikalarla ülkemizin 
bu dönemi en az hasarla atlatması 
yolunda Merkez Bankasını başarı 
ile yönettiğini söyleyen Tiryaki, 
yapmış olduğu başarılı çalışmalar 
için kendisine teşekkür ederek, 
yeni yaşamında sağlık ve esenlikler 
diledi.

Yönetim Kurulumuz’un 
düzenlemiş olduğu kamu 
alacaklarının yapılandırılmasını 
içeren Torba Yasa ile ilgili 
toplantıya katılımın fevkalade 
yüksek olduğunu belirterek, 
toplantıya katılan konuşmacılara, 
Yönetim Kurulumuza ve Yönetim 
Kurulu Başkanı’na Meclis adına 
teşekkür etti.

Tiryaki, seçimlerin, mevcut 
yapısal sorunların çözümü için 
tüm siyasi partiler tarafından yeni 
politikaların üretildiği, verimli bir 
süreç olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini, bu sürecin geçmişte 
yaşanan kısır söz düellolarının 
olduğu bir dönem değil, gelişmiş 
demokrasilerde olduğu gibi 
siyasi partilerin ekonomi, sağlık, 
eğitim, güvenlik ve siyaset 
gibi konulardaki programlarını 
halkımıza açıkça anlatacakları bir 
dönem olmasını temenni ettiklerini 
söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, sözlerine Türk 
siyasi tarihine adını yazdırmış 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
vefatı dolayısıyla Allah’tan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine 
bir kez daha sabır dileyerek 
başladı. İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
seçimlerinde kendisine Genel 
Kurul’u yönetme şerefinin 
verilmesinden büyük onur 
duyduğunu söyleyen Yorgancılar, 
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen 
Hilmi Uğurtaş’ı bir kez daha 
tebrik ederek, görevlerinde 
başarılar diledi ve EBSO olarak 
her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını belirtti.

2011 Şubat ayı itibariyle 
görevlerinde ikinci yılı 
doldurduklarını ifade eden 
Yorgancılar, bugüne kadar keyifli 

işler yaptıklarını, bu nedenle 
Yönetim Kurulu’na verdikleri 
destek için meclis üyelerine 
teşekkür ettiklerini, bundan 
sonraki süreci de uyumlu ve birlik 
içinde tamamlayabilmeyi temenni 
ettiklerini dile getirdi. Ayrıca 
gerçekleştirdikleri çalışmalar 
ile takım olarak başarılı işler 
yapmalarına katkı sağlayan 
Genel Sekreter nezdinde tüm 
EBSO çalışanlarına ve EBSO’nun 
haberlerini doğru şekilde 
doğru zamanda kamuoyu 
ile paylaşmada kendilerine 
gösterdikleri katkı için basın 
mensuplarına teşekkür etti.

Yorgancılar, iki yıllık görev 
süresinde gerçekleştirilen 
faaliyetlere bakıldığında 
EBSO için son derece önemli 
olan ve kangren haline gelen 
EBSO Vakfı’na vergi muafiyeti 
kazandırılması ile ilgili 

çalışmaların tamamlanarak, 
belgenin alındığını, artık 
Vakfın kendi ayakları üzerinde 
durduğunu ifade ile bu vesileyle 
daha fazla öğrenciye burs imkanı 
sağlanması için Meclis Başkanı 
Tiryaki’nin de bahsetmiş olduğu, 
Sanayiciler Kulübü’nün daha 
fazla kullanılması gerektiğini 
belirtti.

Oda web sayfasında, 
online üye, aidat ekranı ve 
EBSO ajandası bölümlerinin 
oluşturulduğunu, EBSO 
tarihinde ilk defa çocuk 
meclisinin gerçekleştirildiğini, 
Odamız tanıtım filminin 
yenilendiğini, sanayici ve İzmir 
bölge yöneticilerinin katılımı 
ile 1. Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini, 
EBSO’nun ESTİM sanayi siteleri 
ile ilişkilerini arttırmak için 
toplantılar yapıldığını, bunların 

Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar:
Krizi fırsata dönüştürme zamanı
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devam edeceğini, stratejik 
planın tamamlanması ile ilgili 
çalışmaların bitirildiğini, TSE 
9001 belgesinin yenilendiğini, 
toplam kalite çalışmalarının 
devam ettirildiğini ifadeyle, 
girişte yer alan balmumu Atatürk 
Heykeli’ni Oda’ya kazandırmanın 
da kendileri için ayrı bir onur 
olduğunu söyledi.

Ankara ile temasların 
oldukça yoğun bir şekilde 
devam ettirildiğini, sanayicilerin 
sıkıntılarını doğru kişilere 
aktararak, en kısa sürede 
çözümünü sağlamak açısından 
bunu son derece önemsediklerini 
dile getiren Yorgancılar, İzmir’in 
kadın girişimciler projesinin 
bayanların iş hayatına girmesi 
adına son derece ehemmiyet 
taşıdığını, KOSGEB ortaklığı ile 
yürütülen projeye 170’e yakın 
bayanın müracaat ettiğini, 
seçilen 30 bayana 1 ay boyunca 
eğitimler verildiğini, aldıkları 
sertifikalar ile iş hayatında 
başarılı olmalarını ümit ettiklerini 
belirtti. KOSGEB’in uygulamalı 
girişimcilik eğitimlerinden, 
BECERİ 10 projesinin tanıtılması 
ve bunun yaygınlaştırılması için, 
gerek televizyon programlarına 
katılarak, gerekse web sitemizde 
yer vererek, tanıtımını yapmaya 
çalıştıklarını, zira vasıfsız 
gençlerimizin meslek sahibi 
olarak işletmelerde çalışmalarının 
ortak hedefleri olduğunu dile 
getirdi.

Yorgancılar, Suriye ve Kuzey 
Irak olmak üzere iki seyahat 
düzenlediklerini, üçüncü 
olarak Kuzey Afrika ülkelerine 
yapmayı planladıkları seyahati 
ise maalesef olumsuz şartlar 
nedeniyle ertelemek zorunda 
kaldıklarını belirterek, yaşanan 
kaosun en kısa sürede sona 
ermesini ümit ettiklerini söyledi.

Sanayicilerden gelen talepler 
doğrultusunda, görev süreleri 
içerisinde 113 adet girişim 
gerçekleştirdiklerini, güncel ve 
teknik konuları içeren 57 eğitim 
ve toplantı yaptıklarını, Odamızı 
210 ayrı kurumda en iyi şekilde 
temsil etme imkanı bulduklarını, 
Meclis olarak 71 karara, Yönetim 
Kurulu olarak 565 karara, meslek 
komiteleri olarak 2868 karara 

imza atıldığını belirtti.

Riskler ve fırsatlar
Türkiye ekonomisine bakılacak 

olursa, “işsizlik” konusunun 
yine birinci sırada yer aldığının 
görüleceğini, 2010 Kasım ayında 
yüzde 11’e gerileyen işsizlik 
oranının, bir önceki yılın aynı 
ayına göre daha iyi seviyelerde 
olmasına rağmen, uzun vadede 
çözüldü mü sorusunun cevabının 
halen soru işareti olduğunu, 
dolayısıyla Türkiye’nin çözmesi 
gereken yapısal, köklü reformları 
bulunduğunu bir kez daha 
paylaşmak istediğini söyledi.

Büyümenin lokomotifinin 
sanayi, sanayideki en önemli 
öncü göstergelerden birinin de 
sanayi üretim endeksi ve kapasite 
kullanım oranları olduğunu 
belirten Yorgancılar, 2008 
yılında yüzde 17,5 azalan, 2009 
yılında yüzde 24, 2010 yılında 
yüzde 17 oranında artan sanayi 
kullanım alanımıza genel olarak 
bakıldığında, işlerin iyiye doğru 
gittiğinin görüldüğünü ama 
bunun geçici talep ile olduğunu 
ifade eden Yorgancılar, euro 
bölgesindeki gelişimin yüzde 
58.5, Türkiye’deki gelişimin 
yüzde 57.2 ile birbirine paralel 
gittiğini, bunun da Türkiye’nin 
ihracatındaki yükseliş anlamına 
geldiğini, fakat esas olarak yurt 
içindeki pazar faaliyetlerinin, 
dinamiklerinin harekete 
geçirilmesi, yurt içindeki 
alışverişin hızlanması anlamına 
geldiğini ki bunun da Türkiye’nin 
dinamiklerini ayakta tutacak, 
üretimini arttıracak sistem 
olduğunu dile getirdi.

Yorgancılar, ekonomide 
yaşanan olumlu gelişmelerin 
yanında bazı risklerde 
bulunduğunu ki, yıllık ithalatın 
yüzde 31 artması ve dış ticaret 
açığının maalesef rekor kırması, 
ithalatın yüzde 71’ini oluşturan 
ara malları ithalatındaki 
artışın yüzde 32 civarında 
gerçekleşmesi, enerji ithalatının 
ara malı ithalatındaki payının 
yüzde 30 olması ve enerjinin 
maalesef çeşitlendirilememesi, 
sürekli olarak doğalgaza bağlı 
bir enerji sisteminin ülkemizde 
yaygınlaştırılması, işsiz sayısı 

azalsa da hala yüksek seviyelerde 
olması, yurtdışı kaynaklı özellikle 
Kuzey Afrika’da oluşan kaos 
ortamı nedeniyle rejim değişikliği 
ihtiyacının ülkemiz ihracatına 
yapacağı olumsuz etkiler gibi 
konuların bu riskler arasında yer 
aldığını dile getirdi.

En büyük mali barış
Kendilerine iletilen talepler 

ile Odamız’da Torba Yasa ile 
ilgili bir bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirdiklerini, Gelir İdaresi 
Daire Başkanı Ömer Ergenç, 
Gelir İdaresi Grup Başkanı 
İsmail Tekkoyun, İzmir Vergi 
Dairesi Başkanı Mustafa Acar 
ve AK Parti Manisa Milletvekili 
TBMM Plan Bütçe Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Recai Berber 
ve Gelir İdaresi eski Başkanı 
Osman Arıoğlu’nun iştirak ettiği 
toplantıya çok yoğun bir katılım 
olduğunu söyledi. Yorgancılar, 
özellikle kesinleşmiş alacakların 
yeniden yapılandırılması, 
itilaflı alacaklara son verilerek 
tahsilatların hızlandırılması, 
matrah artırımı, yasayla birlikte 
vergi, sigorta, prim borçlarının 
kredi kartıyla da ödenebilme 
imkanının sağlanması, Varlık 
Barışı Kanunu kapsamında 
ilave bir hak daha sağlanması, 
süresinde ödenmeyen taksitlerin 
belirli şartlarda ödenmesine 
izin verilmesi, stok beyanı ve 
kayıpların düzeltilmesi imkanının 
sağlanması gibi konuları içeren 
yasanın, sanayici ve tüccarların 
devlet ile barış yapabilmek adına 
yeni bir sayfa açabilmeleri için 
son derece olumlu olduğunu 
ifadeyle, geçmişten beri dile 
getirilen bir çok konuyu bu kadar 
geniş kapsamlı yapılandırmanın 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
olduğunu, bundan son derece 
memnuniyet duyduklarını 
belirterek, emeği geçenlere bir 
kez daha teşekkür etti.

Yorgancılar, Meclis 
üyelerinden gelen talep üzerine 
Türk Ticaret Kanunu’nda 
yapılan değişiklikleri içeren 
bilgilendirme toplantısının 12 
Mart 2011 Cumartesi günü 
gerçekleştirilecek, Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı ile 
birlikte yapılacağını, detaylı 
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bilginin bilahare iletileceğini 
söyledi.

Türkiye dünyaya örnek
TOBB nezdinde yapılacak 

organizasyon ile özellikle Libya 
ile iş yapan firmaların karşılaşmış 
olduğu sorunları, çözümü için Dış 
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan’a aktaracaklarını, 
bu nedenle yaşanan sıkıntılar 
varsa kendisine aktarılmasını 
isteyen Yorgancılar, ayrıca 
Libya’daki vatandaşlarımızın 
Türkiye’ye ulaştırılması 
konusunda gerçekleştirilen 
çalışmaların son derece önemli 
ve başarılı olduğunu, devletin 
iki bakanının Libya’dan gelenleri 
Marmaris’te karşılamasının 
Türk vatandaşı olarak kendisini 
gururlandırdığını ifadeyle, emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Yaşanan olumsuz olayların 
Ulu Önder Atatürk’ün silah 
arkadaşları ile birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurarken 
göstermiş oldukları mücadelenin, 
kaybedilenlerin değerini bir kez 
daha ortaya çıkardığını, yani 
bizim yıllar önce yaşadıklarımızı 
onların bugün yaşadığını, ancak 
o günkü koşullar göz önüne 
alındığında ne kadar önemli 
bir eserin bizlere bırakıldığını 
anımsadıklarını, onun için bir kez 
daha ulu önderin önünde şükran 
ve minnetle eğildiğini vurguladı.

Bolu ve Gölcük’te 
yaşanan depremde binlerce 
vatandaşımızın hayatını 
kaybetmesinden sonra depreme 
verilmesi gereken önemin 
bir kez daha ortaya çıktığını, 
şu anda İstanbul’da yapılan 
uygulamada yıkılması öngörülen 
binaların yıkılarak yerine yeni 
binaların yapıldığını, İnşaat 
Amaçlı Beton Ürünleri Sanayi 
Meslek Komitesi’nden gelen 
öneri ile bu uygulamanın Türkiye 
genelinde yapılması için Komite 
ile çalışmalarda bulunmak üzere 
Yönetim Kurulu Üyemiz Muhsin 
Dönmez’in görevlendirildiğini 
belirtti.

Yorgancılar üyeleri
cevaplandırdı
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, her ülkede 
belli konularda bazı illerin öne 
çıktığını, ülkemizde de sanayisi 
ve ticareti ile öne çıkan ilin 
İstanbul olduğunu, dolayısıyla 
İzmir’in İstanbul’la yarış içerisinde 
bulunduğunu, bunun elbette 
kolay bir mücadele olmayacağını, 
hedefe ulaşmak için çok çalışmak 
gerektiğini söyledi.

Hüseyin Arıcı’nın tekstil 
sektörünün yaşamış olduğu 
sıkıntıları kendileri ile paylaşması 
sonucunda yapmış oldukları 
girişimler sonucunda, pamuğun 
stratejik ürün haline getirildiğini, 
artık hak etmiş olduğu değeri 
bulduğunu, ilerleyen süreçte 
pamuğun fiyatının 7 liradan 17 
liraya bile çıkabileceğini ifade 
etti. 

Yorgancılar, Yönetim Kurulu 
olarak mermer sektörüne ve 
mermer fuarına her zaman için 
gereken desteği verdiklerini, 
vermeye de devam edeceklerini, 
ancak Mevlüt Kaya’nın da 
bahsettiği üzere sektörün en 
büyük eksikliğinin marka ve 
tanıtım olduğunu ifadeyle, 
fuar alanının yetersizliği 
ile ilgili olarak Büyükşehir 
Belediye Başkanı’na konuyu 
aktardıklarını, Gaziemir’deki yeni 
fuar alanıyla ilgili çalışmalarının 
sonuçlanmasının akabinde bu 
sorunun da ortadan kalkacağını 
vurguladı.

Kadına uygulanan şiddetin 
Türk Toplumunun kanayan 
yarası olması nedeniyle Işın 
Yılmaz’ın bahsettiği projenin 
gerçekten önem arz ettiğini, 
sosyal sorumluluk çerçevesinde 
herkesin bu projeye destek 
vermesi gerektiğini dile getiren 
Yorgancılar, 2 yıllık süreç 
içerisinde Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Çalışma Grubu olarak 
yapmış oldukları çalışmalar 
için Amirak’a teşekkür ederek, 
öncesinde olduğu gibi bundan 
sonraki süreçte de destekçileri 
olmaya devam edeceklerini 
belirtti.

Yorgancılar, Yönetim Kurulu 
olarak, her şeyin en iyisini 
yapacağız diye bir iddiaları 
bulunmadığını, her konuda 
başarılı olduklarını da iddia 
etmediklerini ama ellerinden 

gelen gayreti gösterdiklerini, 
kişisel olmadığı sürece her türlü 
eleştiriye açık olduklarını ifadeyle, 
meclis ve komite üyelerinden, 
çözüme ulaştırılması istenen 
sorunları net olarak kendilerine 
iletmelerini istedi. 

Önceki senelerde Odamız 
bünyesinde faaliyetlerini yürüten 
Genç Sanayiciler Birliği’nin, artık 
resmen İzmir Genç Sanayiciler 
Derneği olarak faaliyetlerini 
yürüttüğünü, EBSO olarak gerekli 
desteği verdiklerini dile getirdi.

Yorgancılar, üniversite 
kurulması konusunda daha önce 
geçmiş dönem başkanları ile bir 
toplantı gerçekleştirdiklerini, 
değişik fikir ve görüşlerin ortaya 
çıktığını, bir takım araştırmaların 
yapıldığını, eğer üniversite 
kurulması konusunda net bir 
karar alınırsa zaten OSB’leri 
bunun dışında tutma gibi bir 
düşünceleri bulunmadığını, 
EBSO’nun, OSB’lerin ve 
Vakfımızın içinde bulunacağı 
ortak hareketle bir çalışma 
yapmayı düşündüklerini belirtti.

Yorgancılar, Şubat ayı 
içerisinde yap işlet devret modeli 
ile yenilenecek olan Nusaybin 
sınır kapısının temel atma 
törenine katıldığını, akabinde 
Kuzey Irak’a geçerek, oradaki 
kapıları gördüklerini ifadeyle, 
üzülerek bir konudan bahsetmek 
istediğini söyledi. Bir önceki 
dönemde TOBB tarafından 
Türkiye’deki bütün odalara yazı 
göndererek, “gümrük kapılarının 
özelleştirilecek olması nedeniyle 
bir şirket kurulacağının ve isteyen 
odaların ortak olabileceğinin 
ifade edildiğini, ancak Odamız 
Yönetim Kurulu’nun konuyu ne 
yazık ki sadece “bilgi edinildi” 
şeklinde karara bağladığını, oysa 
ortak olunsaydı bugün EBSO’nun 
güzel bir gelire sahip olacağını 
dile getirdi. 

Bahsettiği açılışta birkaç oda 
başkanı ile yaptıkları toplantıda 
“100 bin lira ile ortak olduk, 
bu sene dağıtılan kardan 50 
bin lira pay aldık” şeklinde 
ifadeleri duyduğunda daha da 
üzüldüğünü, zira sözünü ettiği 
şirketin sadece 3 yıllık bir geçmişe 
sahip olduğunu söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Üyesi sanayiciler, Haziran 
ayında yapılacak milletvekili 
genel seçimleri nedeniyle 
ülke gündeminin politikaya 
endekslenmeye başladığı 
ortamda ekonomi ve sektörel 
önceliklere ağırlık verdi. Üretim 
ve ihracatın gururu mermer 
sektöründe MARBLE fuarının 
adını dünyaya duyurduğuna 
dikkat çeken sanayiciler, 
ekonominin lokomotifi 
konumundaki tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün ülke için 
öneminin hükümet tarafından 
da kabul edildiğini vurguladı. 
EBSO Meclis Üyesi sanayiciler 
ayrıca, şiddet mağduru kadınların 
üreteceği oyuncak bez bebeklerle 
kendilerine hayatlarını devam 
ettirme yolunda bir meslek 
edindirilerek ekonomik destek 
kazandırılması için anlamlı 
projeye de imza attı. Hükümetin 
uygulamaya başladığı son teşvik 
politikası ile İzmir’e yapılan 
haksızlığın giderilmesini isteyen 
sanayiciler, uluslararası ilişkilere 
ağırlık kazandıran projeleri de 
gündeme getirdi.

Hilmi Uğurtaş
İzmir’in gücüne
inanalım
EBSO Meclis Üyesi Hilmi 

Uğurtaş, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
seçim sürecinde kendilerine verilen 
destek için herkese teşekkür 
ederken, seçim yarışını seviyeli 
bir şekilde beraber sürdürdüğü 
Bayram Talay ve ekibine de ayrıca 
teşekkür etti.

Uğurtaş, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nin hem enerji 
tüketiminde, hem de çalışan 
sayısında 2008 yılındaki verilerin 
üzerine çıktığını, kriz sürecinde 
25 binlerde olan çalışan sayısının 
bugün 35 binleri bulduğunu, 
elektrik ve gaz tüketiminde 
Türkiye’nin sanayi ortalamasının 

çok üzerinde büyüme gösterdiğini, 
OSB’deki arsa fiyatlarının 
yükselmeye devam ettiğini, 
ancak ne yazık ki organize sanayi 
bölgesi olarak genişlemek için 
arsa sağlayamamaları nedeniyle 
sanayicilerin taleplerini yeterince 
karşılayamadıklarını, bugüne kadar 
bu sebeple sadece üç tane firmanın 
OSB’yi terk ettiğini söyledi.

İzmir’in gücüne herkesin 
inanmasını isteyen Uğurtaş, 
İzmir’in vergisini verip, üretim 
yapmasına rağmen ne yazık 
ki teşviklerden yeterince pay 
alamadığını, oysa en yakımızdaki 
Manisa’nın teşvik verilen iller 
arasında üçüncü sırada yer aldığını, 
bunda en büyük zararı Aliağa, Tire 
gibi organize sanayi bölgelerin 
gördüğünü, onun için teşvikler 
konusundaki mücadelelerini 
bıkmadan sürdürmeleri gerektiğini 
belirtti. 

Uğurtaş, basında da yer aldığı 
üzere, İzmir Atatürk OSB’nin yeni 
imar planının onaylandığını, buna 
göre tabanda 55, toplamda yüzde 
70 yapılanmaya kavuştuğunu, 
233 bin metrekare araziyi eğitim, 
sağlık, tamir, ticaret amacıyla 
kullanma şansı doğduğunu, yani 
İAOSB’nin 150 ile 230 milyon TL 

Sanayicinin gündemi sektörler ve ekonomi
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arasında yeni yapılaşma alanına 
kavuştuğunu dile getirerek, OSB’ye 
gelecek bu kaynağın yanı sıra 
hem santrali olan, hem de kendi 
nakit parası olan İzmir Atatürk 
OSB’nin çok güçlü bir bölge haline 
geldiğini, önünün açık olduğunu, 
sanayicisine en ucuz enerjiyi veren, 
bunun bayraktarlığını yapan bir 
bölge olması nedeniyle İzmirli’lerin 
her zaman iftihar edebileceklerini 
söyledi.

Mevlüt Kaya
Mermerciler 
dünya liginde
EBSO Meclis Üyesi Mevlüt Kaya, 

MARBLE Uluslararası Doğal Taş 
ve Teknolojileri Fuarı’nın 23-26 
Mart 2011 tarihleri arasında 17. 
kez kapılarını açacağını, hem ham 
madde, hem de işlenmiş ürünlerin 
sergileneceği fuarın dünyada 
birinci olabilecek konumda 
bulunduğunu ifade etti. Kaya, 
her ne kadar ülkemizde mermer 
sektörü mensupları sanayici 
sıfatından uzak, ekmeğini taştan 
çıkaran, amatör kümede oynayan 
sektör olarak görülse de aslında 
dünya liginde mücadele ettiklerini, 
onun için artık doğaya zarar veren 
kişiler olarak değil, 200 kişiyi 
istihdam eden sanayiciler olarak 
adlandırılmak istediklerini dile 
getirdi.

Kaya, mermer sektöründe 
Türkiye’nin marka yaratma 
gücünün çok yüksek olduğunu, 
zira çok yüksek rezervlerinin 
bulunduğunu, dünyada yükselen 
iki sektörden birinin doğal taş 
sektörü olduğunu ifadeyle, 
meclis üyelerinden mermer 
sektörüne sahip çıkmalarını 
talep etti. Mermerciler olarak 
dünya liginde oynarken kendi 
ülkelerinde maalesef lobi 
şansları bulunmadığını, oysa 
bugün İzmir genelinde doğal taş 

sektörünün 1.3 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdiğini, üstelik bunun 
yüzde 98.2’sinin de hiçbir ithal 
girdisi olmayan yerli kaynaklarla 
yapıldığını, dünya genelindeki 
yükseliş göz önüne alındığında 
sektör olarak 5 yıl içerisinde 5-6 
milyar dolar ihracat rakamını 
yakalamalarının hiç de zor 
olmadığını belirtti.

MARBLE Uluslararası Doğal Taş 
ve Teknolojileri Fuarı’nda 1146’sı 
yerli, 262’si yabancı olmak üzere 
1408 firmanın yer alacağını, 267 
firmanın yer olmadığı gerekçesiyle 
fuara katılamadığını, 54 binin 
üzerinde ziyaretçi gelmesi beklenen 
fuarın İzmir’e katkısının 70 milyon 
doların üzerinde olacağının tahmin 
edildiğini söyleyen Kaya, tüm 
meclis üyelerini fuara davet etti.

Kani Aydoğdu
Seçim ekonomisine
dikkat
EBSO Meclis Üyesi Kani 

Aydoğdu, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın iki yıllık görev 
sürelerinde yapılan çalışmaları 
izah ettiğini, ancak başarıyla 
gerçekleştirilen konuların dışında 
başarı sağlanamayan konuların 
da bulunduğunu dile getirdi. 
Aydoğdu, EBSO Yönetimi’nin 
hükümeti takip ederek, ekonomik 
konular ile ilgili net tavrını ortaya 
koyamadığını, gayet güzel geçen 
iki seneden sonraki dönemde 
meclisin daha çetin geçeceğini 
düşündüğünü söyleyerek, 
onun için Yönetim Kurulu’nun 
çalışmalarını bu doğrultuda 
planlamasını tavsiye etti.

Aydoğdu, seçim sürecine girilen 
bu dönemde hükümet yetkililerinin 
sert şekilde uyarılması gerektiğini, 
zira “seçim ekonomisine 
geçmeyeceğiz” denmesine 
rağmen yapılan icraatlarda bol 

keseden atıldığını, bunun seçim 
ekonomisinin önünün açık olup, 
harcamaları daha fazla yapacaklar 
anlamına geldiğini ifade etti.

İAOSB kazandı
İzmir Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi’nin seçimlerinde yarışan 
iki adayı da tebrik ettiğini, 
bölgeleri ile ilgili yapmış oldukları 
programın mükemmel olduğunu, 
hükümete örnek olacak kapasitede 
program sunduklarını, onun için 
hükümetten yetkililerin seçimlerde 
bulunmamasının üzücü olduğunu 
ifade eden Aydoğdu, bu güzel 
yarışta kazananın İAOSB ve 
bölgedeki sanayiciler olduğunu, 
nitekim Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
konulara vakıf sanayiciler 
olduklarını belirtti. Seçim yarışında 
her iki adayın da İzmir Atatürk 
OSB’nde üniversite kurulması 
konusunu dile getirdiklerini, 
EBSO’nun da bu konuda çalışması 
bulunduğunu, eğer birlikte 
hareket edilirse hem kurulacak yer, 
hem kalite, hem de hükümetle 
olan ilişkilerde mesafe alınması 
anlamında fayda sağlanacağını 
söyledi.

Aydoğdu, önceki senelerde 
Genç Sanayiciler Birliği adı 
altında gençlerin aktif çalışmaları 
bulunduğunu, şu anda niçin bu 
çalışmaların devam ettirilmediğini 
bilmediğini, ancak tekrar işlerlik 
kazandırılmasını istediğini ifadeyle, 
Yorgancılar’ın yapmış olduğu 
sunumlarında rakamları çok güzel 
kullandığını, bunun bir meziyet 
olduğunu, herkes tarafından 
yapılamayacağını belirterek, 
beraber çalışmaktan çok mutlu 
olduğunu ifade etti.

Hüseyin Arıcı
Tekstil Türkiye için
önemli
EBSO Meclis Üyesi Hüseyin 

Arıcı, 2010 Eylül ayında Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımı 
ile gerçekleştirilen Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı’ndan 
bir hafta önce Yönetim Kurulu 
Başkanı ile görüşerek, tekstil 
sektörü ve sektörün temel girdisi 
olan pamukta yaşanan sıkıntıları 
dile getirdiklerini, Yorgancılar’ın 
konuyla ilgili hazırlanacak dosyayı 
Babacan’a ileteceğini, hatta 
toplantıda sözlü olarak dile 

MECLİS



71

getirme fırsatı da doğabileceğini 
söylediğini, nitekim tekstil sektörü 
mensupları olarak hazırladıkları 
dosyanın Babacan’a iletildiğini, 
ancak toplantıda söz alanlara 
5 dakikalık zaman verilmesi, bu 
sürenin de sorunların anlatılmasına 
yetmeyeceği için, Babacan’a sadece 
sektör hakkındaki düşüncelerini 
sorabildiklerini belirtti.

Arıcı, Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı’nın akabinde Ankara’da 
gerçekleştirilen Sanayi Konseyi 
Toplantısı’nda da aynı sorunları 
aktardıklarını ve Başbakan’a 
verilmek üzere sektörlere ilişkin 
hazırlanan dosyada yaşadıkları 
sorunlara yer verildiğini belirtti. 
Yapılan girişimler neticesinde 
hükümet nezdinde “pamuk, tekstil 
önemliymiş” intibasının uyandığını 
zira 2.5 lira olan pamuğun 
fiyatının, mıntıka pamukta 7lira 
10 kuruş, standart pamukta 7 
lira, standart-2 pamukta 6 lira 80 
kuruşa çıktığını, iplik ve dokuma 
yatırımlarının teşvik belgesi 
kapsamına alındığını, verilen 
teşvikler neticesinde şu anda çok 
büyük yatırımlar yapıldığını ifade 
etti.

Her ne kadar aynı maliyette 
iş yapılıyor olsa da verilen 
teşviklerden daha fazla 
faydalanmaları nedeniyle 
yatırımların daha ziyade Maraş, 
Antep, Adana gibi şehirlerde 
gerçekleştiğini, İzmir’de ise 
teşviklerden makine alımı için 
faydalanıldığını söyleyen Arıcı, 
Başbakan Yardımcısı Babacan ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün’ün 
“2011 senesinin 2. veya 3. 
aylarında çok değerli bir emtia olan 
pamuğu stratejik ürün yapacağız 
ve destekleyeceğiz” beyanında 
bulunduğunu, dolayısıyla İzmir 
açısından yaşanan kaybın, 
pamuğun stratejik ürün kapsamına 
alınmasıyla bir nebze azalacağını, 
böylece Türkiye’de pamuk 

ekileceğini ve destekleneceğini, 
zaten gayelerinin de bu olduğunu 
belirtti.

Türkiye’de 1 milyon 300 bin 
ton pamuk üretildiği dönemde Ege 
Bölgesi’nin payının 700-750 bin 
ton olduğunu, ancak son dönemde 
pamuk fiyatının çok düşmesi ile 
pamuk ekiminin azalması sonucu 
ihraç etmek yerine ithal eder 
hale gelen ülkemizde, pamuğun 
fiyatının değerini bulmasıyla 
emek verenine kazanç sağlaması 
nedeniyle yine ekilen ürün 
haline geleceğini ifade etti. Arıcı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz’un, 
“pamuğun ekimindeki azalmanın 
bölünen arazilerden kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı”na ilişkin 
sorusu için yaptığı araştırmada, 
bu durumun pamuk üretiminin 
azalmasına sadece yüzde 1 
oranında neden olabileceği 
sonucuna ulaştığını, dolayısıyla 
pamuk fiyatının düşüklüğünün, 
en büyük ekimden vazgeçme 
sebebi olduğunun bir kez daha 
kanıtlandığını dile getirdi.

Hüseyin Arıcı, Türkiye’deki 
tüm çiftçilere pamuk ekmeleri 
için seslendiğini, pamuğun 
en az 5 sene bütün dünyada 
büyük paralar kazandıracağını, 
beyaz altın ifadesinin gerçek 
olacağını belirterek, pamukta 
atılım sağlanmasına vesile olan 
herkese teşekkür etti. Pamuk 
tohumu ve çekirdeğini bulmakta 
zorlanılabilineceği hususunda 
yöneltilen soruya yanıt veren 
Arıcı, Türkiye’nin büyük bir 
ülke olduğunu, ziraat odası 
başkanlarının ortak çalışmasıyla 
istenirse bir hafta içerisinde 
ihtiyaç duyulan tohumların elde 
edilebileceğini söyledi.

Işın Yılmaz
Şiddet mağduru kadına
bez bebek projesiyle
destek
EBSO Meclis Üyesi Işın Yılmaz, 

sosyal sorumluluk çerçevesinde 
kadınlara uygulanan şiddetle ilgili 
olarak oluşturdukları projeden 
söz etmek ve sanayiciler olarak 
bu projeye destek verilmesi 
gerektiğini düşünerek söz aldığını 
belirtti. Yılmaz, son sekiz yılda 
kadına uygulanan şiddetin yüzde 
1400 arttığını, eşi tarafından 
şiddet gören ve ayrılmak isteyen 

kadınların ne yazık ki ülkemizde 
korunamadığını, “Eşidir, döver 
de sever de” mantığıyla şiddet 
gösteren ve tehdit eden kocanın 
affedildiğini ve korkan kadının 
eşi ile barıştırılması  yoluna 
gidildiğini dile getirdi. İşlediği 
suçun bedelini ödemeyen kocanın, 
yaptığının yanına kâr kaldığı gibi, 
caydırıcı ve ibret verici biçimde 
cezalandırılmadıkları için, benzeri 
davranışta bulunmaya meyilli 
erkeklerin cesaretlendiğini, 
uygulanan vahşet sayısının gün 
geçtikçe arttığını ifade ile yapılan 
çirkinliğe acil önlem alınması 
gerektiğini vurguladı.

Kadına uygulanan şiddetin 
dışında yaşanan diğer vahşetin de 
tecavüz olduğunu, 1,5 yaşındaki 
bebekten başlayarak, her yaş 
grubundaki çocuklarımız, kızlarımız 
ve kadınlarımızın sayıları artan 
bir şekilde tecavüze uğradığını 
ifadeyle, yine suçlu kişilerin gerekli 
cezaları almamaları sebebiyle 
yaşanan olayların gün geçtikçe 
arttığını dile getirdi. Yılmaz, 
kadınların giyim tarzının tecavüze 
davetiye olarak gösterildiğini, 
12-13 yaşındaki kız çocuğunun 
tehditle susturularak, olayı 
kendi isteğiyle yaptığının 
öngörüldüğünü, dolayısıyla 
tecavüz sonucu alınması gereken 
10 yıllık hapis cezalarının yarıya 
indirildiğini ve iyi halden cezaların 
4 yılda tamamlandığını belirtti. 
Ayrıca, toplumun baskısından 
korkularak birçok tecavüz vakasının 
üstünün örtülerek, devletin gerekli 
makamlarına bildirilmediğini, 
neticede tecavüzcülerin ellerini, 
kollarını sallayarak gezdiklerini, 
ancak bu arada tecavüze maruz 
kalanların ağır psikolojik travmalar 
geçirdiğini söyledi.

Ülkemizde 81 ilde 56 adet 
kadın sığınma evi bulunduğunu, 
şiddet gören kadınlarımızın 3 ile 6 
ay kalabildikleri sığınma evlerinde 
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iki şansları bulunduğunu, ya şiddet 
gördüğü yere geri döneceklerini, 
ya da çocuklarını Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na bırakarak, bir iş 
bulacaklarını söyleyen Yılmaz, 
yaşanan durumdan hareketle, 8 
Mart 2010 tarihinde Kadından 
Sorumlu Bakanımız Aliye 
Kavaf’ın katılımıyla Odamız’da 
gerçekleştirilen toplantıda valiliğe 
bağlı sığınma evindeki kadınlara 
istihdam sağlayabilmek adına 
bir karar aldıklarını ve Ege İş 
Kadınları Derneği, İzmir İl Valiliği, 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nun ortak çalışmasıyla 
“Sevgi, umut, emek, bez bebek” 
adında bir protokol imzaladıklarını 
dile getirdi.

Hem Ege İş Kadınları Derneği 
Başkanı olarak üstlendiği sosyal 
sorumluluk hem de daha çok 
kadınları istihdam eden tekstil 
sektörü mensubu olması 
nedeniyle, iş yerindeki üç adet 
dikiş makinasını söz konusu proje 
kapsamında hibe ettiğini, ayrıca 
hiçbir destek talepleri olmadan 
diğer duyarlı tekstilcilerin de 
tamamen kendi istekleriyle vermiş 
olduğu malzemeler ile şu anda 
şiddet gören kadınların simgesi 
olan bez bebeklerin üretildiğini, 
D&R mağazalarında sürekli olarak, 
Kipa ve Özdilek mağazalarında ise 
kermes olarak 20 lira karşılığında 
satışa sunulduğunu söyledi. Yılmaz, 
bez bebek yapımında kullanılan 
bütün malzemelerin tekstilciler 
tarafından karşılandığını, elde 
edilecek gelirin bir kuruşuna 
dahi dokunulmadan tamamının 
bez bebeği yapan şiddet gören 
kadınlara ulaştığını ifadeyle, ayrıca 
5 lira karşılığında bez çantaların 
da satışa sunulduğunu, tek 
beklentilerinin duyarlı davranılarak 
destek verilmesi olduğunu, zira 
şiddet gören kadınların eve 
dönmeden, istihdam edebilmeleri, 
şiddete karşı koyabilmeleri ve bu 
şiddetin azalması için desteğe 
ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

EBSO Meclis Üyesi Atilla 
Üner de, Yılmaz’ın bir kadın 
olarak şiddet gören bayanların 
yaşadıklarına karşı çok daha 
fazla duyarlı davrandığını ancak 
kendisinin de yaşan durumdan 
bilgisi olduğunu ve bir kadın 

sığınma evi yaptırarak, sosyal 
hizmetler il müdürlüğüne 
bağışladığını söyleyen Üner, 
sığınma evlerinin yetersiz olduğunu 
çok iyi bildiğini, bu konuda yatırım 
yapılmasına katkı sağlamak 
isteyenlere Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü ile irtibata geçip, kadın 
sığınma evlerine destek vermelerini 
önerdi.

Arzu Amirak
Uluslararası ilişkilere
ağırlık verelim
EBSO Meclis Üyesi Arzu Amirak, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu 
olarak 2010 yılında yaptıkları 
çalışmaları paylaşmak için söz 
aldığını, ancak öncelikle 2011 
ve 2012 yılı planlarını Meclis 
üyelerinin desteği olmadan 
başaramayacaklarını belirtmek 
istediği söyledi.

2010 yılındaki çalışmalara 
ABİGEM ve EBİLTEM ile Ar-Ge, 
inovasyon ve teknoloji transferleri 
konusunda bir toplantı yaparak 
başladıklarını, 3 meclis üyesini yurt 
dışından gelen ekipler ile bir araya 
getirerek, bu konu da bir girişimin 
öncüsü olduklarını dile getirdi. 
Amirak, daha sonra dış ticaret 
semineri gerçekleştirdiklerini, 
güzelde bir katılım elde ettiklerini, 
2011 Ocak ayında bir önceki 
dönem Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Düsseldorf eski Ticaret Müşaviri 
Recep Aslan’ın katılımı ile 
gerçekleştirdikleri Almanya ve dış 
ticaret konulu toplantının da çok 
iyi geçtiğini, katılımın nispeten iyi 
olduğunu söyledi. Ocak ayında 
gerçekleştirdikleri toplantıya Metro 
firmasının kurucularından Reiner 
Holseiker’in de iştirak ettiğini, 
yaptığı konuşmada; Hannover ve 

Bremen Ticaret Odaları iş birliği 
ile Türkiye’de iletişim ofisi açma 
düşüncesi nedeniyle EBSO’yu 
ziyarete geldiğini belirttiğini ifade 
eden Amirak, dünyada EBSO’nun 
itibarını takip eden, EBSO meclis 
üyeleri ile bir araya gelmek isteyen 
yatırımcılar olduğunun altını 
çizmek istediğini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın da bahsettiği üzere, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 2011 
stratejisi içinde de Uzak Doğu, Çin, 
Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 
yer aldığını, ancak gözlemledikleri 
üzere Kuzey Afrika ülkeleri için 
şu anda beklemenin daha doğru 
olacağı sonucuna ulaştıklarını ki 
bunun sadece Türkiye açısından 
değil, çok net alınmış kararlar 
olmasa bile Amerika ve batılı 
ülkeler için de böyle olduğunu, 
zira ortada bir belirsizliğin 
bulunduğunu ifade etti. 

Amirak, Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Çalışma Grubu olarak, 
düşüncelerini EBSO Genel 
Sekreterliği ile paylaşarak, ortak 
hareketle ileriki süreçte daha önce 
düzenledikleri toplantılara eşdeğer 
toplantılar yapmayı planladıklarını, 
tabii ki yine ticaret müsteşarları 
ile bu seri toplantıları devam 
ettirmek istediklerini belirterek, 
meclis üyelerinden kendilerini 
yalnız bırakmayarak toplantılara 
iştirak etmelerini istediğini, 
çünkü gerek toplantıya katılan 
konuşmacılara, gerekse dışarıdan 
gelen yatırımcılara karşı Oda olarak 
dik bir duruş sergilenmesinin 
gerçekten çok önemli olduğunu, 
ayrıca ciddi bir emek ve araştırma 
sergilendiğini dile getirdi.

Arzu Amirak, eğer yapılması 
istenen toplantılar varsa 
kendileri ile paylaşılmasını, zira 
görev sürelerinin sonunda “ne 
yaptınız?” sorusuna ölçümleyerek 
cevap vermek istediklerini 
vurgulayarak, gerek Avrupa 
Birliği, gerek dış ticaret, gerekse 
dış ilişkiler konusunda Odamız’da 
oluşturulacak her türlü stratejik 
çalışmada gönüllü olarak yer 
almaya hazır olduklarını da 
belirtmek istediğini ifadeyle, meclis 
üyelerinin desteğine ihtiyaçları 
olduğunu bir kez daha yineledi.
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