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Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN

Artık hiçbir şeyin geçmişteki gibi olmadığını ve olamayacağını 
yaşadıklarımızdan çok net görmekteyiz. Yaz aylarında daha sakin ve 
daha az olan gündem yerini, hem dünyada hem de Türkiye’de takip 
edilmesi zor bir yoğunluğa bırakmıştır.

Böyle bir ay olan Ağustos’ta da, özellikle küresel krizin, borçlu 
ülkeler için henüz bitmediğini ve kolay kolay da bitmeyeceğini 
görmüş olduk. Bu sürecin sancılı bir süreç olacağını Merkez Bankası 
almış olduğu son kararlarla teyit etmiştir.

Evet kriz bizim krizimiz değil. Elbette ki direkt etkilemesi de söz 
konusu olmayacaktır. Ancak bir gerçek var ki, artılarımızın fazla 
olmasına rağmen; küresel ekonomiye entegre olmuş bir yapının 
içinde, ihracatının yaklaşık yarısını AB’ye yapan bir ülke olarak, AB 
ve ABD’deki borç krizinin sarsıntılarını bizler de hissedeceğiz. Bu 
kapsamda her şeyden önce sadece dolardaki artışın özellikle özel 
sektörümüzün borçlarını ve cari açığın GSYH’ya oranını durduğu 
yerde arttığını da göz ardı edemeyeceğimizin bilincindeyiz.

Dünya Bankası’nın “küresel ekonomi yeni bir tehlike bölgesinde” 
uyarısını ve ABD’nin resesyon tehlikesini göz ardı etmeden bu 
bilinçle; içeride yerli üretimi destekleyerek, üretime dayalı bir büyüme 
yapısını oluşturarak, reformlarımızda gecikmeyerek ve bundan 
sonra da ekonomi yönetiminin vereceği etkin kararlar ile minimum 
düzeyde zarar göreceğimiz inancındayım.

Bir yanda dünyanın en büyük ekonomileri kriz sarmalından 
kurtulmaya çalışırken, diğer yanda yürekleri burkan sahneler 
Afrika’dan gelmiştir. Açlık ve özellikle kuraklık nedeni ile Birleşmiş 
Milletler, Somali de kıtlık alarmı vermiştir. Son 60 yılın en büyük 
kuraklık seviyesinin ulaşıldığı bölgede, 10 milyonu aşan sayıda insan 
açlık tehlikesindedir.

Somali, 1991 yılından bu yana hükümeti olmayan, birliğini 
dirliğini sağlayamayan bir ülkedir. Sahip olduğu zengin yeraltı 
kaynaklarına rağmen, yıllardır açlık ve iç savaşın pençesinde 
kıvranmaktadır. Denizleri balıklarla çevrili olduğu halde, balık 
yemenin günah olduğu Somali, insanların açlıktan öldüğü bir 
ülkedir.

İlk etapta acil gıda yardımı çok önemli olmakla birlikte, ülkenin 
mevcut kaynaklarını kullanarak, kendi gelişiminin önünü açması 
şarttır.

Somali’nin kurtulması için yaklaşık 1.5 milyar dolardan 
bahsedilmektedir. 21. yüzyılda böyle bir drama kayıtsız kalamayız. 
Zor günlerde birlik olmayı, paylaşmayı en iyi bilen millet olarak, 
Türkiye’nin yardımları önemlidir. TOBB tarafından ülke genelinde 
başlatılan kampanyayı gönülden destekliyoruz.

Yürekleri burkan bu dramın, dünya ülkelerinin desteği ile son 
bulmasını umut ederek, Ramazan ayının birleştirici ve yardımı esas 
alan özelliği içerisinde katkılarınızı; Türkiye İş Bankası TOBB Şubesi 
TOBB – Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı: 4375 – 333,   TR88 0006 
4000 0014 3750 0003 33 IBAN numarasına yatırmanız hususunda 
gereken hassasiyeti göstereceğinize olan inancımı belirtirim.

Aylardır yeniden alevlenen ve Türkiye’yi yasa boğan terörü 
lanetle kınıyor, kararlı ve sonuç odaklı politikaların artık kaçınılmaz 
olduğunu ifade ederek, şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı diliyor, bu burukluk içerisinde Ramazan Bayramı’nı ve 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Dünya gündemi: Borç sarmalı, 
açlık ve kuraklık
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GÜNDEM

İzmirli sanayiciler Ankara yolcusu

İzmirli sanayiciler yeni 
kurulan hükümete sorunlarını 
anlatmak için Ankara’ya 
çıkarma yapacak. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile EBSO Yönetimi, 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik başta olmak üzere 
tüm bakanları ziyaret ederken, 

İzmir’in öncelikli konularını da 
aktaracak. 

Yararlı olacak
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
Ankara’ya yönetim 
kurulu olarak ziyaret 
gerçekleştireceklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı, Başbakan 
ve ilgili bakanlardan 
randevu talep ettiklerini, 
programlarının uygun olması 
halinde Ankara’da kendilerini 
ziyaret edeceklerini ifade 
eden Yorgancılar, “EBSO 
üyelerinden sorunlarını bize 
iletmelerini istedik. Sanayicilerin 
yaşadıkları sorunları bir 
dosya haline getiriyoruz. 
Ekonomiden çevreye, 
ulaşımdan kentsel dönüşüme 
kadar bir çok konumuz var. 
Cumhurbaşkanımıza ve yeni 
kurulan hükümetimize bunları 
ileteceğiz. Ayrıca İzmirli 
bakanlarımızla da görüşeceğiz. 

Kendilerinin de yakından bildiği 
konularımızı bir kez daha 
görüşerek öncelik sırasına göre 
çözülmesini isteyeceğiz. Ankara 
ziyaretinin çok yararlı olacağını 
düşünüyorum” dedi. 

Sıcak ilişkiler 
Bütün bakanlıklara 

sanayicinin ve İzmir’in 
sorunlarını dosya halinde 
sunacaklarını dile getiren 
Ender Yorgancılar, Ankara 
ile her zaman ilişkilerinin çok 
sıcak olduğunu, sanayicilerin 
sorunlarının çözümü 
noktasında Ankara’nın da 
her zaman büyük duyarlılık 
gösterdiğinin altını çizdi. 
Yorgancılar, “Bu ziyaretimizle 
de Ankara ile ilişkilerimizi 
daha da geliştireceğiz. İzmir’in 
Ankara’da daha çok gündemde 
kalmasını sağlayacağız. Bundan 
sonraki dönemde de bir 
ayağımız her zaman Ankara’da 
olacak” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası yönetimi, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan 
Erdoğan ve bakanlarla görüşerek İzmir’in öncelikli konularını aktaracak.
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Krize karşı yol haritası

GÜNDEM

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında toplanan 
ekonomi zirvesinden dünyaya 
sarsan yeni krize karşı 9 maddelik 
eylem planı çıktı. Ekonomi 
Değerlendirme Toplantısı 
sonrasında yapılan açıklamada 
krizin Türkiye üzerinde kalıcı etki 
bırakmayacağı vurgulandı.

Dünyada devam eden 
ekonomik gelişmelerin 
gölgesinde gerçekleştirilen 
toplantıdan sonra yapılan 
açıklamada, önümüzdeki 
dönemde cari işlemler açığına 
kalıcı olarak çözüm getirecek 
yapısal düzenlemelerin süratle 
uygulamaya konulmasına 
odaklanılacağı bildirildi. Ekonomi 
yönetimindeki tüm kurumların 
küresel ekonomideki gelişmeleri 
yakından takip ettiği, tüm 
senaryolara karşı hazırlıklı 
bulunduğu ve gerekli adımları 
zamanında uygulamaya koyduğu 
kaydedildi.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında AK 
Parti Genel Merkezi’nde 
yapılan, yaklaşık 3,5 saat süren 
ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile 
partinin ekonomi kurmaylarının 
katıldığı ekonomi değerlendirme 
toplantısı sonrasında bir yazılı 
açıklama yapıldı.

Başbakanlık Basın Merkezi 
internet sitesinde yer alan 
açıklamada, toplantıda, küresel 
finansal piyasalardaki son 
gelişmeler ve bu gelişmelerin 
Türkiye’ye yansımalarının 
değerlendirildiği belirtildi.

Gelişmiş ekonomilerde 
yaşanan olumsuz gelişmelerin 
özellikle beklentiler kanalıyla bir 
çok ülkeyi etkilediği kaydedilen 
açıklamada, şöyle denildi:

“Son bir haftalık dönemde 

birçok ülkede borsalar hızla 
değer kaybetmiş, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin paraları 
dolar karşısında değer yitirmiş 
ve risk primlerinde belirgin 
bir artış gözlenmiştir. Ticaret, 
yatırım ve finans alanlarında 
uluslararası sistem ile ileri 
düzeyde bir entegrasyona sahip 
olan ülkemiz de kısa vadede bu 
gelişmelerden etkilenmektedir. 
Bu çerçevede, son küresel 
gelişmelerin özellikle hisse 
senetleri ve döviz piyasalarında 
olumsuz yansımaları 
görülmektedir. Ülkemizin sahip 
olduğu güçlü siyasi istikrar 
ve sağlam makro ekonomik 
temeller dikkate alındığında 
yaşanan gelişmelerin Türkiye 
ekonomisi ve mali piyasalarımız 
üzerinde uzun dönemli ve kalıcı 
olumsuz bir etki bırakması 
beklenmemektedir.”

Açıklamada, önümüzdeki 
dönemde cari işlemler açığına 
kalıcı olarak çözüm getirecek 

yapısal düzenlemelerin süratle 
uygulamaya konulmasına 
odaklanılacağı kaydedildi.

“Küresel krizlere 
hazırlıklıyız”
Ekonomi yönetiminin 

katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantı sonrasında yapılan 
yazılı açıklamada ayrıca, AK 
Parti iktidarı döneminde kamu 
maliyesi, bankacılık sistemi, 
işgücü piyasaları, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi ile sosyal 
ve fiziki altyapının geliştirilmesi 
alanlarında gerçekleştirilen 
reformlarla Türkiye ekonomisinin 
bu ve benzeri dış şoklara karşı 
oldukça dayanıklı bir yapıya 
kavuşturulduğu kaydedildi.

Türkiye ekonomisinin 
dayanıklılığının 2008 yılı Eylül 
ayında ortaya çıkan küresel 
kriz döneminde net biçimde 
görüldüğü ve Türkiye’nin 
küresel krizin etkilerinden 

Başbakan Erdoğan başkanlığında 
gerçekleştirilen Ekonomi Değerlendirme 
Toplantısı’nda küresel dalgaya karşı alınacak 
önlemler belirlendi. Başbakanlık, ABD 
ve Avrupa’da yaşanan olumsuzlukların 
Türkiye ekonomisi üzerinde kalıcı bir etki 
bırakmayacağını bildirdi.
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en hızlı ve güçlü bir biçimde 
çıkan ülke olduğu belirtilen 
açıklamada, “Öte yandan, 
ekonomi yönetiminde yer alan 
tüm kurumlarımız gelişmeleri 
yakından takip etmekte, tüm 
senaryolara karşı hazırlıklı 
bulunmakta ve gerekli adımları 
zamanında uygulamaya 
koymaktadır” denildi.

Cari açığa karşı 
9 eylem
Küresel gelişmelerin 

Türkiye’ye yansımasında rol 
oynayan en önemli unsurlardan 
birinin son iki yıllık dönemde 
cari işlemler açığında yaşanan 
yükselme olduğuna dikkat 
çekilen açıklamada, cari işlemler 
açığındaki artışın konjonktürel 
ve yapısal nedenleri bulunduğu 
anlatıldı.

Uygulanan para ve maliye 
politikaları ile makro ihtiyati 
düzenlemeler sonucunda cari 
işlemler açığının konjonktürel 
kaynakları önemli ölçüde 
dengelendiği belirtilen 
açıklamada, “Önümüzdeki 
dönemde cari işlemler açığına 
kalıcı olarak çözüm getirecek 
yapısal düzenlemelerin süratle 
uygulamaya konulmasına 
odaklanılacaktır” denildi.

Kriz psikolojisine 
teslim olmayacağız
Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, kriz psikolojisinin 
Türkiye’yi esir almasına izin 
vermeyeceklerini, Türkiye’nin en 
olumsuz küresel şartlara karşı 
büyüme istikrarını sürdüren 
bir ülke olduğunu ifade etti. 
Vatandaştan israf etmemesini 
isteyen Erdoğan, şimdiki krizin 
teğet bile geçmeyeceği iddiasını 
sürdürdü.

Dünyada yaşanan ekonomik 
dalgalanmalara ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Erdoğan, en sağlam ülkelerin 
bile çok ciddi depremler 
yaşadığını belirtti. En borçlu 
ülkelerin ABD, Japonya, İtalya 
olduğunu söyleyen Erdoğan, 
“Avrupa ülkelerinin nasıl iflasın 
eşiğine geldiğine dair haberlerin 

ardı arkası kesilmiyor. ABD’de 
büyük sıkıntılar yaşanıyor. 
Türkiye olumsuz şartlar içinde 
kalkınma ivmesini koruyor. 
Bu yaşananlar; ekonominin 
ne kadar dayanıklı hale 
geldiğinin, 9 yıl boyunca elde 
edilen kazanımların nasıl kalıcı 
hale geldiğinin göstergesidir. 
Dünyanın en saygın ekonomi 
otoriteleri de bunu söylüyor. 
Ekonomiye dair her türlü rakam 
da bunu gösteriyor” yorumunu 
yaptı. 

‘Teğet bile 
geçmeyecek’ 
2010 yılında yaşanan kısa 

durgunluğun ardından Türkiye 
ekonomisinin yüzde 8.9 
büyüdüğünü aktaran Başbakan 
Erdoğan “Dünyada iflaslar 
yaşanırken en yüksek büyüme 
hızına ulaşan Türkiye’den söz 
ediyorum. Enflasyonu tek haneye 
düşüren ihracatında 130 milyar 
dolarları aşmaya namzet ülkeden 
söz ediyorum” dedi.

Erdoğan, bütün gayretlerin 
dünyada yaşanan krizden halkın 
minimum etkilenmesi için 
olduğunu söyledi. “Bu kez teğet 
bile geçmeyecektir” dediğini 
aktaran Erdoğan “Hükümetimiz, 
önleyici bir yaklaşımla sorunlar 
kapımızı çalmadan bunları 
nasıl bertaraf edeceğimizin 
mücadelesini veriyor. Bu 

çerçevede önlemlerimizi alıyoruz. 
Küresel ekonomide yaşanan son 
gelişmeler orta ve uzun vadede 
Türkiye’yi bu kez inşallah teğet 
bile geçmeyecektir” dedi.

Başbakan Erdoğan bu 
noktada Türk milletinden tek 
ricasının israftan kaçınmak 
olduğuğunu söyledi.

Araba alma ev al,
lüks eve de girme
Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, vatandaşları tutumlu 
olmaları konusunda uyararak 
şunları kaydetti: “Benim bu 
noktada milletimden tek bir 
ricam var, Lütfen israftan 
kaçınalım. Birilerinin dediği gibi 
‘harcama yapmayalım’ falan 
demiyorum. Tabii ki harcama 
yapacaksınız, piyasada bu 
hareketlilikler olacak ama israf 
etmeyelim. Biz israf etmeyeceğiz. 
İsraf ekonomisinden yana 
olmayacağız, biz verim 
ekonomisinden yana olacağız. 
Bunu yaparken diyelim ki 
önünüze iki tercih çıktı; bir 
araba, bir de kirada otururken 
sahibi olmak istediğiniz bir ev. 
Size diyorum ki arabayı tercih 
etmeyeceksiniz. Çünkü o sizin 
için israf olur. Evi alacaksınız, 
kiradan kurtulasınız. Bir evde 
otururken lüks bir eve gireyim... 
Bence bu dönemde lüks bir evi 
daha buna ilave etme.”

İşte reçete

2012-2014 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programda 
detaylandırılacağı açıklanan öncelikli hususlar şöyle sıralandı:

Mali disiplin önümüzdeki dönemde güçlendirilerek devam 
ettirilecektir.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili eylem planı 
uygulamalarına devam edilecektir.

İstihdam artırıcı politikalar sürdürülecektir.
Kayıt dışılıkla mücadele kararlılıkla devam edecektir.
Özelleştirme Programı kararlılıkla uygulanacaktır.
İhracata Dönük Üretim Stratejisi, Girdi Tedarik Stratejisi 

ve İhracat Pazarlarının Çeşitlendirilmesi Stratejisi çalışmaları 
tamamlanacaktır.

İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi olması için yapılan 
çalışmalara hız verilecektir.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımlara devam edilecektir.
Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik programlar etkin 

bir biçimde uygulanacaktır.

GÜNDEM
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Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, finans piyasalarında 
dalgalanmanın yaşandığı 
Ağustos ayı başından bu yana 
Türkiye’den 1.5 milyar dolarlık 
çıkış yaşandığını bildirdi. 
Hisse senedinde yabancıların 
yabancılara satış yaptığını, 
bonoda ise giriş olduğunu 
belirten Babacan, “Güveni 
kaybettiğiniz zaman piyasa 
para peşin demeye başlıyor. 
Türkiye’ye güven kaybı yok” 
dedi.

Küresel krizde güven 
ortamı sağlanmasının önemini 
vurgulayan Babacan, döviz 
kurlarındaki artışın tedirginlik 
yaratıp yaratmadığını 
değerlendirirken, şunları söyledi:

“Biz öyle bir dönemdeyiz 
ki bu dönemde artık kur bir 
şeylerin iyi gittiğinin ya da bir 
şeylerin kötü gittiğinin işareti 
değil artık. Bunları geride 
bıraktık. Eskiden dolar arttığında 
işler kötü, düştüyse iyiydi. Bu 
gürültü, bütün bu patırtı, son 
bir hafta, 10 günde Türkiye’de 
ne olmuş? Para hareketlerinde 
döviz hareketlerinde, toplamda 
1.5-1.6 bir çıkış olmuş. Net 

anlamda çıkış çok az, 300 milyon 
dolar gibi.. Bu ne zamandan 
beri, Ağustos’un başından bu 
yana. Bakıyorsunuz Menkul 
Kıymetler Borsası’nda, hisse 
senedi tarafına bakıyorsunuz, 
hisse senedi tarafında 
yabancılar, yabancılara satıyor. 
Net anlamda çıkış çok az. Bono 
piyasasına yabancılar giriyor. 
Türkiye’ye karşı bir güven kaybı 
yok.”

Denge aranıyor
ABD’deki ve Avrupa’daki 

olaylar karşısından piyasaların 
yeniden bir denge bulmaya 
çalıştığını, piyasa göstergeleri 
ve fiyatların yeni ortama göre 
tekrar kurgulanmaya çalıştığını 
anlatan Babacan, bu denge 
arayışında bazı dengesizliklerin 
de oluştuğunu, kurda iniş 
çıkışların olabileceğini söyledi. 
Babacan, Türkiye’nin uzun vadeli 
istikrarı için çalışmanın önemli 
olduğunu vurguladı.

Borç oranı 
daha düşecek
Türkiye’nin maliye 

politikasının, kamu maliyesi 
yapısının şu anda Avrupa’nın en 
iyi bir kaç ekonomisinden biri 
olduğunu, bu kadar bütçe açığı 
düşük olan, borç stoku düşük 
olan başka ülke bulunmadığını 
kaydetti. Babacan, “İnşallah 
olağanüstü bir gelişme olmazsa, 
borcun milli gelire oranı yüzde 
40’ın da altına inebilir. Orta 
Vadeli Program’da bunun 
oldukça düşük, 30’lu rakamlara 
doğru da gittiğini göstereceğiz, 
ilan edeceğiz” dedi.

Cari açık 70 milyar 
doların üzerine çıkar
Ali Babacan, cari açığın 

yıl sonunda 70 milyar doların 
üzerinde olmasının beklendiğini 
ancak Ekim-Kasım aylarında 
cari açık trendinin daha makul 
noktaya ulaşacağının tahmin 
edildiğini söyledi. Bu konuda 
küresel konjonktürün önemine 
dikkat çekmekle birlikte OVP’de 
açıklanacak tedbirlerin de 
belirleyici olacağını söyleyen 
Babacan, “Cari açığın milli gelire 
oranının yüzde 10’u bulacağını 
tahmin etmiyorum” dedi. 

Türkiye güven kaybetmedi
Ağustos ayında 
ekonomide 
fırtınalı geçen 
10 günde 
Türkiye’den 
sadece 1.5 
milyar dolar 
çıktığı bildirildi. 
Başbakan 
Yardımcısı 
Babacan, “Net 
çıkış ise sadece 
300 milyon dolar. 
Türkiye’ye güven 
kaybı yok” dedi.

GÜNDEM
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Tedbirlerin etkili olma 
zamanı geldi
Türkiye’de alınan 

tedbirler, kendisini daha 
fazla hissettirecek, daha etkili 
olmaya başlayacak, tedbirlerin 
etkili olma zamanı geldi. Yine 
Amerika’daki, Avrupa’daki, 
Çin’deki büyüme eğilimlerine 
baktığımız zaman bütün 
tahminler aşağı doğru. Küresel 
konjonktürü düşündüğümüzde, 
geçen yıl Kasım ayında aldığımız 
tedbirlerle bundan sonraki 
dönemde cari açıktaki artış, 
makul olarak devam edecek. 
Hızlı artışın devam edeceğini 
düşünmüyorum. Özellikle son 
çeyrekte.

OVP en geç Ekim’de
Orta Vadeli Programı (OVP) 

Eylül sonu, Ekim başı gibi 
tamamlamayı düşünüyoruz. 
2011’in geri kalanındaki bütçe 
uygulamalarıyla, 2012 bütçesi 
de bu çalışmalar kapsamında 
bulunuyor. Sadece bütçe açığı ve 
borç stokunu değil, cari açığı da 
dikkate alan bir maliye politikası. 
İkinci çalışma hattı makro 
ihtiyati tedbirler dediğimiz hat, 
bankacılıkla ilgili. Bir de yapısal 
reformlar var.

Teşvik sistemi cari 
açığa göre revize 
ediliyor
Ali Babacan, teşvik sistemini 

cari açığı da gözönüne 
alarak revize edeceklerini 
açıkladı. Yatırımcıların yeni 
teşvik paketini bekleyip, 
yatırımlarını durdurmamasını 
isteyen Babacan, yeni yatırım 
teşviklerini 5-6 ay geriye dönük 
uygulayabileceklerini ifade 
etti. Babacan, “Yatırımcılarımız 
yatırımlarını rahat yapsınlar. 
‘Yeni teşvik paketi geliyor, 
yatırımımı durdurayım, sonra 
yapayım’ diye kimse beklemesin” 
diye konuştu.

Herkes başını iki elinin 
arasına alıp düşünsün
Ali Babacan, küresel 

ekonomiyle ilgili olarak da şu 

değerlendirmeleri yaptı:
“Ülkenin bekası, hatta dünya 

ekonomisinin riskli boyutlara 
ulaşması durumu nedeniyle 
herkesin iki elini başının arasına 
alıp düşünmesi gerekir. Avrupa 
ve ABD için söylüyorum, siyasi 
liderler kendilerini yakma 
pahasına ekonomi açısından 
doğru kararlar almalı. Böyle bir 

‘Hanehalkı ve şirketler borcuna dikkat etsin’

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın, Merkez Bankası’nın aldığı kararların 
eskiye nispetle farklı ve sıra dışı olduğunu kabul ettiklerini 
belirterek, “Alınan bu önlemlerin bugünkü konjonktüre uygun 
olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Aydın, Türk bankacılık sektörünün Nisan-Haziran 2011 
gelişmelerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 
kredilerin büyüme hızındaki yavaşlamanın daha bariz olmasının 
beklendiğini, getirilen sınırlama dikkate alındığında ikinci yarı 
için büyüme marjının yüzde 7 düzeyinde gözüktüğünü, maliyet 
artışı ve küresel riskler nedeniyle kredi faizlerinde yukarı yönlü 
baskının beklendiğini söyledi.

Bankaların kredilendirmede daha seçici davranılacağını 
vurgulayan Aydın, “Büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak 
kredi talebi daha yavaş artacaktır. Kar hacmindeki düşüş, 
TL’nin değer kaybı ve BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu) düzenlemeleri dikkate alındığından sermaye 
yeterliliğindeki düşüşün de kredi büyümesini sınırlandırması 
beklenmektedir. Hane halkı ve finansal olmayan kuruluşlar 
açısından borçlanırken ve borçların çevrilmesinde daha dikkatli 
olunmalıdır” şeklinde konuştu.

‘Kötümser olacak neden yok’
Kurdaki oynaklığı değerlendiren Aydın, “Cari açık yapısal 

bir sorundur. Uzun bir süredir vardır. Yetkililer, otorite, cari 
açığın sebep olacağı sorunları biliyor ve gerekli önlemleri alıyor. 
Yapısal bir sorunun kısa vadede çözümünün mümkün olmadığı 
hepimizin malumudur. Kurun etkisi, kredilerdeki yavaşlama cari 
açığa olumlu katkı yapacaktır. Ancak bütçe açığı borç stoku gibi 
makroekonomik verilerin olumlu oluşu cari açığın kırılganlığını 
bertaraf etmektedir. TL istikrarlı bir para birimidir. İstikrarlı 
yapının devam edeceği düşüncesindeyiz” yorumunu yaptı.

Aydın, iyimser yorumlarının nedenini de şöyle açıkladı: 
“Ülkedeki bütün makro veriler olumlu seyrediyorsa, siyasi 
ve ekonomik istikrar varsa, dünyadaki gelişmelere önceden 
önlemler alınabiliyorsa, bankacılık sektörü verimli çalışmaya 
devam ediyorsa, sektör 2008-2009’daki krizi son derece pozitif 
atlatabiliyorsa, devletin gözetim ve denetimi altına alınmış, 
sermaye yardımı yaptığı banka yoksa niçin negatif olalım?”

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, ekonomi 
yönetiminden gelen açıklamalara benzer 
bir uyarıda bulunarak halkın ve şirketlerin 
borçlarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

ortamda piyasa oyuncuları fluluk 
istemiyor. Ne yapacaksan yap, 
çabuk yap. FED’in (Amerikan 
Merkez Bankası) son açıklamaları 
net değil. Piyasa net açıklamalar 
bekliyor. Avrupa tarafına bakacak 
olursak orada durum daha farklı. 
Suni bir refahı uzun süre devam 
ettirmek gerçekçi değil, eninde 
sonunda duvara çarpıyor.”

GÜNDEM
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Merkez durgunluğa karşı
faiz-döviz silahına davrandı

Bazı Avrupa ülkelerindeki 
kamu borcu sorununu ve küresel 
büyümeye ilişkin endişelerin 
değerlendirilmesi amacıyla 
toplanan Merkez Bankası Para 
Politikaları Kurulu, bu kez 
durgunluk riskine karşı faiz ve 
döviz silahını kullandı. PPK, 
gösterge olan bir hafta vadeli 
repo faizini yüzde 6.25’ten yüzde 
5.75’e düşürdü. Bankanın son 
enflasyon raporunda yıl sonuna 
kadar faiz artışı öngörülmezken, 
Başkan Erdem Başçı da, artış 
ihtimalinin azaldığını açıklamıştı.

PPK’nın olağanüstü 
toplantısında olağan bulunan 
tek karar faiz koridorunu 
daraltacak düzenleme oldu. 
Bunun için borçlanma faiz 
oranı yüzde 1.5’tan yüzde 5’e 
yükseltildi. Buradaki 3.5 puanlık 
artırım ise Merkez’in ‘Gecelik 
repo piyasasında ben de varım’ 
mesajı olarak yorumlandı. Kurul, 

HAMLE 1 Politika faizinde ‘ölçülü’ indirim
Merkez Bankası Para Politikası (PPK) toplantı sonrasında yaptığı 

açıklamada, piyasanın ‘sürpriz’ olarak nitelendirdiği polotika 
faiz indirimini ‘ölçülü bir indirim’ olarak nitelendirdi. PPK, faizin 
yüzde 6.25’ten yüzde 5.75’e çekilmesindeki amacı şöyle ifade 
etti: “Bazı Avrupa ülkelerindeki kamu borcu sorununa ve küresel 
büyümeye ilişkin endişeler giderek güçlenmiş ve Temmuz ayı 
kurul toplantısında işaret edilen riskler belirginleşmiştir. Küresel 
ekonomiye dair giderek artan sorunların yurtiçi iktisadi faaliyet 
üzerinde durgunluğa yol açma riskini azaltmak amacıyla yapıldı.”

Likidite sağlanacak
PPK’nın, önümüzdeki dönemde gelişmelerin yakından 

izlenmesi ve gerek duyulması halinde uygun görülecek araç 
ve yöntemlerle piyasaya döviz likiditesi sağlanması konusunda 
mutabık kaldığı belirtilirken, şu vurgu da yapıldı: “Açıklanacak her 
türlü yeni verinin ve haberin, kurulun geleceğe yönelik politika 
duruşunu değiştirmesine neden olabilecek.”

En son 6 ay önce indi
Son 6 aydır yüzde 6.25 olarak uygulanan politika faiz 

oranında, en son indirim 20 Ocak 2011 tarihinde yapılmıştı. O 
tarihte yüzde 6.50’dan faizde 0.25 puan düşürülmüştü. 

Merkez Bankası Para 
Politikası Kurulu’nun 
(PPK) olağanüstü 
toplantısından sürpriz 
kararlar çıktı.

GÜNDEM
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HAMLE 2 Gecelik faiz arttı, koridor daraldı
PPK, yüzde 1.50 olan borçlanma faiz oranını 3.50 puan artışla 

yüzde 5’e yükseltirken, yüzde 9 olan borç verme faiz oranını 
değiştirmedi. PPK’nın bu faiz düzenlemesiyle gecelik borç alma ve 
borç verme oranları arasındaki makas 7.5 puandan 4’e geriledi. 
Merkez Bankası’nın dünkü hamleleri arasında tek beklenen de 
buydu. PPK ayrıca, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa 
yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı 
faiz oranı ise yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu. 

Makastaki daralma kurulun açıklamasında, şöyle anlatıldı: “Bu 
çerçevede kısa vadeli faizlerde oluşabilecek aşağı yönlü oynaklığı 
azaltmak amacıyla, gecelik borçlanma faizini önemli ölçüde 
artırarak faiz koridorunu daraltmaya karar verildi.”

8 ay sonra artış geldi
Yüzde 5’e yükseltilen gecelik borçlanma faiz oranına, 8 aydır 

dokunulmuyordu. 2010 yılı boyunca yüzde 6.50 olan gecelik 
borçlanma faizi Eylül 2010’da yüzde 6.25’e, Ekim 2010’da yüzde 
5,75’e, Kasım 2010’da ise 4 puanlık indirimle yüzde 1.75’e 
indirilmişti. Aralık 2010’da yüzde 1.50’ye düşürülen faiz, o 
tarihten sonraki 7 PPK toplantısında da sabit tutulmuştu. 

faizin yanı sıra bir karar da döviz 
piyasasına yönelik olarak aldı. 5 
Ağustos’tan itibaren döviz satım 
ihalelerine başlama kararı alan 
Merkez Bankası, bir alt ya da bir 
üst sınır açıklamadı. Bu durum 
da ‘Merkez, piyasaya doğrudan 
müdahale sayılacak döviz 
satışları yapabilecek’ şeklinde 
yorumlandı.

‘Zorunlu’da artış 
TL piyasasını daralttı
Merkez Bankası’nın repo 

ihalelerine ilişkin açıklamasında, 
zorunlu karşılık oranlarında 
yapılan artışın TL piyasasında 
daralmaya neden olduğuna 
vurgu yapılarak, bu durum 
şöyle açıklandı: “Zorunlu karşılık 
oranlarının artırılması 2011’de TL 
piyasasındaki likidite koşullarının 
belirgin bir şekilde daralmasına 
neden oldu. Repo ihalelerinde, 
kuruluşların zaman zaman 
ihtiyaçlarının üzerinde teklif 
vermeye başladıkları gözlendi. 
Örneğin miktar ihalesine geçilen 
20 Mayıs 2010’dan itibaren yıl 
sonuna kadar geçen dönemde 
toplam teklif miktarının ihalede 
verilen miktara oranı ortalama 
3.3 iken, 2011 yılında bugüne 
kadar gerçekleşen işlemler 
için söz konusu oran 7.5 oldu. 
Buna karşın zorunlu karşılık 
oranlarındaki artış nedeniyle 
piyasadaki likidite miktarının 
önemli ölçüde daraldığı 15 Nisan 
2011’den bu yana yaşanan 
dönemde repo ihalelerinde 
herhangi bir kuruluşun 
borçlanma tutarı ihale tutarının 
yüzde 17’sini geçmedi.” 

Dövizde korkulan 
olmaz
Sürpriz bir şekilde faiz 

indirimine giden Merkez 
Bankası’dan faiz indirimlerine 
devam mesajı geldi. Merkez 
Bankası’nın krizin başlangıcı 
sayılan Lehman iflasında hızlı 
faiz indirimine gidemediklerini 
ancak bugün bankanın olası 
gelişmelere karşı hızlı hareket 
ettiği değerlendirmesinde 
bulunan Merkez Bankası Başkanı 
Erdem Başçı “Bundan sonra 

faiz indirimi sürpriz olmaz, faiz 
indirim seçeneğimiz açık. Bunun 
da döviz kurları üzerinde öyle 
korkulan etkisi olmaz” dedi. 

Gelişmekte olan ülkelerin 
kamu borcu deneyimleri 
nedeniyle çözüm geliştirmekte 
daha hızlı davranabildiklerini 
dile getiren Başçı, gelişen 
ülkelerin başlarına ilk kez gelen 
kamu borcu sorunu nedeniyle 
deneyimsiz olduklarını söyledi.

İki senaryo
Başçı şöyle konuştu: “Sorun 

çözümsüz kalmayacaktır. 
Merkez Bankası olarak AB’deki 
borç krizinin erken ya da geç 
çözüleceğine dair iki senaryo 
oluşturduk. Daha Nisan ayında 
gelişmelerle ilgili PPK’nın bir ara 
toplantı yapacağı uyarısında 
bulunduk. Ekonomistlerle 
yaptığımız toplantıda bunu 
söyledik. AB’nin yeni bir adım 
atması gecikince PPK’yı toplama 
gereği oldu. Avrupa’daki 
durum oldukça enteresan. AB’yi 
ve AMD’yi izlemeye devam 
edeceğiz. ABD’de ise sorunun 
çözümü daha kolay görünüyor.” 

İlk senaryonun küresel 
sorunlara erken çözüm 
bulunduğu bir senaryo olduğunu 
ikincisinin de küresel ekonominin 
resesyona daha yakın olma 

olasılığı senaryosu olduğunu 
belirten Başçı “Dolayısıyla A 
senaryosunda da B senaryosunda 
da faizin biraz daha düşük 
olması gerekiyor” dedi.

Ekonomiyi 
desteklemek için
Başçı, iki senaryoya göre 

yapılacakları şöyle anlattı:
“TL zorunlu karşılıklardan 

adım atmadık, bunu şöyle 
okumak gerekir. Önümüzde 2 
senaryo var. A senaryosu erken 
çözüm. Tüm gelişmekte olan 
ülke para birimleri hızlı değer 
kazanacak dolayısıyla TL de 
hızlı değer kazanacak, döviz 
kurları hızla düşecek. Böyle bir 
ortamda emtia fiyatlarında da 
artış olabilir. Dünyada kısa vadeli 
getiri arayan bir likidite var 
demek. Bu birinci erken çözüm 
senaryosu. İkinci ise geç çözüm 
veya tatminkar olmayan çözüm 
senaryosunda satış eğilimi biraz 
daha dalgalı sürebilir. O zaman 
gelişmekte olan ülkelerde olduğu 
gibi TL de değer kaybedebilir. 
Bunların hepsinde de yapılacak 
ortak bir şey var o da faizde 
ölçülü indirim. Dolayısıyla faiz 
indirimlerinin önü açık. A’da da, 
B’de de faizin biraz daha düşük 
olması gerekiyor.”
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HAMLE 4 Repo için ‘teknik’ düzenleme
Merkez Bankası, açık piyasa repo işlemleri için repo ihalelerine 

ilişkin bir takım değişikliklere de gitti. Merkez Bankası Para 
Politikası Kurulu’nun toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 
bunun teknik bir düzenleme olduğu belirtilirken, amacı şöyle 
anlatıldı:

“Türk Lirası piyasalarındaki likidite yönetiminin etkinliğini 
artırmak ve Merkez Bankası’nca sağlanan likiditenin sistem içinde 
daha dengeli dağılmasına katkıda bulunmak.”

Yüzde 20 sınırlaması
Toplantı sonrasında yapılan açıklamalara ek olarak bir duyuru 

daha yapılarak, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Açık 
piyasa işlemleri repo ihalelerinde yapılan değişikliklere göre, repo 
ihalelerinde her kuruluşun vereceği teklif tutarı ilan edilen tutarın 
yüzde 20’si ile sınırlandırılacak. Yani ihale tutarının 10 milyar lira 
olarak ilan edildiği bir günde her kuruluş en fazla 2 milyar lira 
teklif edebilecek. Buna göre, ihaleye gelen toplam teklif tutarının 
16 milyar lira olduğu varsayılırsa, kuruluşun kazandığı tutar 1.25 
milyar lira olacak.

Geçerli olmayabilir
Ancak açıklamada, likidite öngörülemeyen nedenlerle sıkışıklık 

ortaya çıkması halinde açılabilecek olan bir hafta vadeli gün için 
repo ihalelerinde, bu yüzde 20’lik sınırlama geçerli olmayacağı 
bilgisine de yer verildi. Kuruluşların gönderebilecekleri teklif 
miktarı ise ilan edilen ihale miktarı ile sınırlı olmaya devam 
edecek.

HAMLE 3 27 ay sonra döviz satışı
Politika faiz oranında yapılan sürpriz indirime giden PPK, 

bunun kura baskısını azaltmak için de döviz satış ihalesine 
yeniden başlama kararı aldı. Merkez Bankası en son 2 Nisan 
2009 tarihinde döviz satım ihalesi yapmış ve 3 Nisan 2009 tarihi 
itibarıyla ihaleleri durdurmuştu. 

Tutar belirtilmedi
Yapılan PPK açıklamasında, “Belirlenen strateji kapsamında 

Merkez Bankası’nın bugünden itibaren gerek gördüğü günlerde 
döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamasına 
karar verildi” denilirken, tutardan söz edilmeyişi dikkat çekti. 
Açıklamada, Merkez Bankası’nın, önümüzdeki dönemde küresel 
risk iştahına ilişkin göstergelerin yakından izlemeye devam 
edeceği, döviz piyasası gelişmelerine bağlı olarak önceden 
duyurularak ihalelerde değişiklik yapacağı bilgileri yer aldı. Banka, 
10 Mart-2 Nisan 2009 arasında günlüğü 50 milyon dolardan 
toplam 18 ihalede 900 milyon dolar döviz satmıştı. 

Alımı durmuştu
Öte yandan döviz arzının döviz talebine kıyasla arttığı 

dönemlerde döviz alım ihaleleri düzenleyen Merkez Bankası, 25 
Temmuz’da ise döviz alım ihalelerini durdurmuştu.

AB’deki borç krizine karşı iki senaryoları olduğunu kaydeden 
Merkez Bankası Başkanı Başçı, iki senaryoda da faiz indiriminin 
olduğunu söyledi. Başçı “Bunun kurlarda korkulan etkisi 
olmaz” dedi.
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Gayrimenkul satışlarının 
vergisel boyutu

Uygulamada pek çok 
firma veya şahıs taşınmazları 
(gayrimenkulleri) alım satıma 
konu etmekte, çoğu zamanda 
bu tür alım satımların vergisel 
boyutları tartışmalara neden 
olabilmektedir. Özellikle 
gerçek kişiler ile şirketlerin 
gayrimenkul satışlarında yapılan 
yasal değişiklikler, pek çok 
kesimde kafaların karışmasına 
neden olmuş gözükmektedir. 
Bu nedenle bu yazımızda 
gayrimenkul satışlarının 
Gelir, Kurumlar Vergisi, KDV 
ile Damga Vergisi açısından 
durumu değerlendirilip net bir 
bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Aşağıda yer alan tüm 
şartların sağlanması koşuluyla, 
kurumların en az iki tam yıl 
süreyle aktiflerinde yer alan 
taşınmazların satışından doğan 
kazançların yüzde 75’lik kısmı 
Kurumlar Vergisi’nden istisna 
edilmektedir. Yani, 200.000 
TL’ye 01.09.2009 tarihinde 
alınmış bir gayrimenkul 
02.09.2011 tarihinde 500.000 
TL’ye satılmış ise elde edilen 
300.000 TL kazancın 225.000 
TL’si istisna olacak sadece 
75.000 TL üzerinden yüzde 20 
kurumlar vergisi ödenecektir.

Bu istisnadan, dar mükellef 
kurumlar da dahil olmak 
üzere, tüm kurumlar vergisi 
mükellefleri yararlanabilecektir. 

Gelir Vergisi Mükelleflerinin 
gayrimenkul satışında bir istisna 
yoktur. Yani, Gelir Vergisi 
mükellefi bir şahıs yukarıdaki 
örnekteki gayrimenkulu 
sattığında 300.000 TL’nin 
tamamı üzerinden Gelir Vergisi 
ödeyecektir. 

Gayrimenkul ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan 
kurumların bu amaçla ellerinde 
bulundurdukları değerlerin 
satışından elde ettikleri 

kazançlar istisna kapsamı 
dışındadır. Bu konu özel bir 
önem taşımaktadır. Şöyle ki, 
bir gayrimenkulun ticari amaçla 
elde tutulup tutulmadığı 
denetim elemanları tarafından 
farklı yorumlanabilmektedir. 
Zira, daha önceki yıllarda yapılan 
incelemelerde bazı denetim 
elemanları, sahip olduğu arsayı 
müteahhitte vererek işyeri alan 
işletmeye, gayrimenkul ticareti 
yaptığı iddiasıyla bu istisnayı 
uygulattırmamışlardır. 

Bu istisna, satışın yapıldığı 
dönemde uygulanır ve satış 
kazancının istisnadan yararlanan 
kısmı satışın yapıldığı yılı 
izleyen beşinci yılın sonuna 
kadar pasifte özel bir fon 
hesabında tutulur. Kurumlar 
için getirilen bu istisnanın 
amacı şirketlerin mali yapılarının 
güçlendirilmesidir. Bu nedenle 
yasa koyucu elde edilen ve 
istisna edilen kazancın öz 
sermaye hesapları içinde 
tutulmasını istemektedir.

İstisna edilen kazançtan 
beş yıl içinde sermayeye ilave 
dışında herhangi bir şekilde 
başka bir hesaba nakledilen 
veya işletmeden çekilen ya 
da dar mükellef kurumlarca 
ana merkeze aktarılan 
kısım için uygulanan istisna 
dolayısıyla zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler cezalı 
olarak talep edilecektir.

Satışın yapıldığı yılı izleyen 
5 yıl içinde işletmenin tasfiye 
edilmesi halinde de  (devir ve 
bölünmeler hariç) istisna şartları 
ihlal edilmiş kabul edilecek 
ve cezalı olarak vergi talep 
edilecektir. 

Satış bedelinin, satışın 
yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim 
yılının sonuna kadar tahsil 
edilmesi şarttır. Yani Eylül 2011 
içinde bir gayrimenkul satışı 

İstisna 
uygulamasında, 
her şeyden önce 
satış bedelinin nakit 
olarak tahsil edilmesi 
gerekmektedir. Nakit 
olarak tahsil edilmese 
de her an nakde 
dönüştürülmesi kolay 
altın, Devlet tahvili, 
Hazine bonosu, TOKİ 
tarafından çıkarılan 
veya İMKB’de işlem 
gören hisse senetleri, 
tahvil ve bonolar ile 
de tahsil edilebilmesi 
de mümkündür.
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yapılmış ise, satış bedelinin 
31.12.2013 tarihine kadar tahsil 
edilmesi gerekecektir. 

Bu istisnanın uygulamasında, 
gayrimenkul veya taşınmaz 
ibaresi Tapuya tescil edilmiş 
Arazi, Tapu siciline ayrı sayfaya 
kaydedilen bağımsız ve 
sürekli haklar ile Kat mülkiyeti 
kütüğüne kayıtlı bağımsız 
bölümleri ifade etmektedir. 

İlgili kurum adına tapuya 
tescili yapılmamış bir binanın 
satışından doğan kazanca bu 
istisna uygulanmayacaktır. 
Özellikle, organize sanayi 
bölgelerinde sahip 
olunan arsaların yatırım 
tamamlanıncaya kadar 
tapuya tescili yapılmadığı 
için, satışlarında bu istisnanın 
uygulanmayacağına dikkat 
edilmesi gerekecektir. 

İstisna uygulanabilmesi için 
gayrimenkullerin satılması ve 
bu işlemden bir kazanç elde 
edilerek, satan kurumun mali 
yapısında bir iyileşmenin olması 
gerekmektedir. Bu nedenle, 
söz konusu aktif kalemlerin 
para karşılığı olmaksızın devir 
ve temliki, trampası gibi 
işlemler istisna kapsamına 
girmemektedir

Gayrimenkullerin mevcut 
borçlar karşılığında rızaen 
veya icra yoluyla devredilmesi 
işlemleri ile kamulaştırma 
işlemleri ise kurumların 
finansman olanaklarını 
artıracağından istisna 
uygulaması kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

İstisna uygulamasında, her 
şeyden önce satış bedelinin 
nakit olarak tahsil edilmesi 
gerekmektedir. Nakit olarak 
tahsil edilmese de her an nakde 
dönüştürülmesi kolay altın, 
Devlet tahvili, Hazine bonosu, 
Toplu Konut İdaresi’nce çıkarılan 
veya İMKB’de işlem gören hisse 
senetleri, tahvil ve bonolar 
ile de tahsil edilebilmesi de 
mümkündür.

Taşınmazlarda, mülkiyetin 
devri tapuya tescil ile 

gerçekleşeceğinden satış vaadi 
sözleşmeleri ile tahsil olunan 
bedeller dolayısıyla istisnanın 
uygulanması mümkün değildir.

Bağlı ortaklığın yapacağı 
sermaye artırımı sonucu 
doğacak sermaye taahhüdüne 
karşılık olmak üzere 
taşınmazların ayni sermaye 
olarak bağlı ortaklığa 
devredilmesi halinde, bağlı 
değer başka bir bağlı değere 
(iştirak hissesine) dönüşmüş 
olacağından söz konusu 
istisnadan yararlanılamayacaktır.

İstisna kapsamındaki 
değerlerin satışından 
kaynaklanan alacaklar için 
alınan faiz, kur farkı, komisyon 
ve benzeri gelirler, istisna 
kazancın tespitinde dikkate 
alınmayacaktır. 

Tasfiye halindeki şirketlerin 
taşınmaz satışında bu istisna 
uygulanmayacaktır 

Taşınmaz satışında oluşan 
giderlerin istisnaya isabet eden 
kısmı KKEG olarak dikkate 
alınacaktır

Kurumların aktifinde en az 
iki tam yıl süreyle bulunan 
taşınmazların satışı suretiyle 
gerçekleşen devir ve teslimler 
ile bankalara borçlu olanların 
ve kefillerinin borçlarına karşılık 
taşınmazın bankalara devir ve 
teslimleri KDV’den istisnadır.

İstisna kapsamındaki 
taşınmazın ticaretini yapan 
kurumların, bu amaçla 
aktiflerinde bulundurdukları 
taşınmaz teslimleri istisna 
kapsamı dışındadır.

Bu istisna kısmi istisna olduğu 
için, istisna kapsamında teslim 
edilen kıymetlerin alımında 
yüklenilen ve teslimin yapıldığı 
döneme kadar indirim yoluyla 
giderilemeyen Katma Değer 
Vergisi, teslimin yapıldığı hesap 
dönemine ilişkin gelir veya 
Kurumlar Vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak 
dikkate alınır. Yani, önceki 
örnekte 200.000 TL’ye alınan 
gayrimenkul için alımda ödenen 
36.000 TL tutarındaki KDV, 
bu gayrimenkulun satıldığı 
aydaki KDV beyannamesinde 
hesaplanan KDV toplamına 
ilave edilecek, ancak aynı tutar 
kurumlar vergisi açısından gider 
olacaktır. 

Gelir Vergisi mükelleflerinin 
iki yıl süreyle aktiflerinde 
bulunan gayrimenkullerinin 
satışında KDV hesaplanması 
gerektiği yönünde mukteza 
bulunmaktadır. 

Şirketlerin iki yıl aktiflerinde 
bulunan gayrimenkullerinin 
yukarıdaki şartlarla satışlarında 
düzenlenen sözleşmeler, damga 
vergisinden istisna edilmiştir. 
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Ekonomiyi soğutma 
önlemlerinin ard arda 
uygulamaya konulduğu yılın 
ilk yarısında Türkiye 45 milyar 
doların üzerinde cari açık verdi. 
Haziran sonu itibariyle 12 aylık 
cari açık ise 72.5 milyar dolarla 
yeni bir rekor kırdı.

Özellikle geçen yılın son 
çeyreğinden itibaren ekonomide 
devam eden ısınma nedeniyle 
risk sınırını çoktan aşan 
cari açık, hızlı büyümesini 
Haziran ayında da sürdürdü. 
Merkez Bankası’nın açıkladığı 
verilere göre cari işlemler açığı 
Haziran’da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 121.4 artışla 
7 milyar 548 milyon dolar 
oldu. Ocak-Haziran dönemini 
kapsayan 6 aylık rakam geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 122.3’lük büyümeyle 45 
milyar 8 milyon dolara ulaştı. 
Yıllık bazda ise Haziran sonu 
itibariyle 72 milyar 500 milyon 
dolarla tarihindeki en yüksek 
değere ulaşarak yeni bir rekor 
kırdı. Yıllık cari açık, geçen 
yılın Haziran ayında 26 milyar 
919 milyon dolar düzeyinde 
bulunuyordu. İzleyen dönemde 
hızla büyüyen cari açık bu 
yılın başında 50 milyar doları, 
Mart ayında 60 milyar doları 
aşmıştı. Cari açığın Temmuz 
ayından itibaren hızlanan kur 
artışlarının baskılamasıyla yılın 
ikinci yarısında hız kesmesi 
bekleniyor. Ancak ikinci 
yarıdaki yavaşlamaya rağmen 
2011’in tümündeki açığın 70 
milyar doların üzerinde kalarak 
tarihindeki en yüksek düzeyde 
gerçekleşeceği bekleniyor.

Hızlı ithalat artışı
Ocak-Haziran döneminde 

cari açıkta yaşanan hızlı 
büyümede dış ticaret açığının 
geçen yıla göre yüzde 121.2 
oranında 25 milyar 436 milyon 
dolar artarak 46 milyar 431 
milyon dolara ulaşması etkili 
oldu. Bu dönemde ithalatın 
ihracata göre çok hızlı artması 
yüksek boyutlarda bir dış ticaret 
açığı ortaya çıkardı. Ödemeler 
dengesindeki tanımıyla toplam 

mal ihracatı 6 ayda yüzde 
18.1’lik artışla 68 milyar 968 
milyon dolar olurken, ithalat 
yüzde 45.3 artışla 115 milyar 
399 milyon dolara ulaştı.

6 ayda 5.2 milyar 
dolar hizmet geliri

Ödemler dengesi 
kapsamında “hizmetler” 
alanındaki toplam net gelir 
ilk 6 ayda yüzde 39.1 artışla 5 
milyar 183 milyon dolar oldu. 

Cari açıkta yeni rekor
Kaynağı meçhul 9.8 milyar dolarlık giriş

Bazı bölge ülkelerinde siyasi ve sosyal çalkantıların arttığı yılın 
ilk yarısında, Türkiye ekonomisine kaynağı bilinmeyen toplam net 
9 milyar 772 milyon dolarlık bir sermaye girişi yaşandı. Ödemeler 
dengesinin “net hata ve noksan” kaleminde izlenebilen 
sözkonusu sermaye girişinde geçen yılın aynı dönemine göre 
rekor bir artış gerçekleşti. Anılan dönemde sermaye ve finans 
hesaplarındaki net 35 milyar dolayındaki girişin yanında, 
kaynağı belirsiz 10 milyar  dolara yakın sermaye de cari açığın 
finansmanına önemli katkı yaptı.

Geçen yılın ilk yarısında sadece 56 milyon dolar düzeyinde 
olan net hata noksan kaleminde bu yılın Haziran ayında 2.2 
milyar dolarlık rakam izlenirken, yine 2011’in ilk yarısındaki 
toplam 9.8 milyar doların tarihi bir rekor olduğu belirtiliyor.

Kaynağı bilinmeyen girişler için iki görüş ortaya atılıyor. 
Bunlardan ilki varlık barışı kapsamında sisteme giren dövizler 
olduğu iddiası. Sözkonusu düzenlemenin başvuru süresi 30 
Mayıs’a, ödeme süresi de 30 Haziran’a kadar uzatılmıştı. 
Ödemeler dengesi rakamlarında Mayıs ve Haziran’daki yüklü 
girişler, bu görüşü destekliyor.

İkinci görüşe göre; Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da “Arap 
Baharı”ndan kaçan sermayenin yoğun şekilde Türkiye’ye girdiği 
tahmini yapılıyor.

HABER
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Bu kapsamda net turizm geliri 
de yüzde 23.6 artışla 5 milyar 
950 milyon dolara ulaştı. 
Taşımacılıkta geçen yılın aynı 
döneminde sadece 29 milyon 
dolar olan net giriş, bu yılın 
aynı döneminde 579 milyon 
dolara fırladı. Yerli inşaat 
şirketlerinin yurt dışındaki 
işlerinden kaynaklanan net 
döviz girdisi ise 6 ayda yüzde 
33.1 azalarak 281 milyon 
dolara geriledi. Yurt dışında 
yerleşik kişilerle gerçekleştirilen 
sigorta ve reasürans işlemlerine 
ilişkin verilerden oluşan sigorta 
hizmetleri kalemindeki net çıkış 
ise yüzde 22 artarak 276 milyon 
dolar oldu.

Ocak-Haziran döneminde 
finansal hizmetlerde 378 milyon 
dolar, diğer ticari hizmetlerde 
594 milyon dolar, resmi 
hizmetlerde 530 milyon dolarlık 
çıkış, diğer hizmetlerde ise 151 
milyon dolarlık net giriş yaşandı.

Ücret ödemeleri ve yatırım 
gelirlerinden oluşan gelir 
dengesi kaleminde yaşanan 
net çıkış yüzde 26.6 büyüyerek 
4 milyar 453 milyon dolara 

Cari işlemler açığı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121.4 artışla 7 milyar 
548 milyon dolar, yılın ilk yarısında ise yüzde 122.3’lük artışla 45 milyar 8 milyon dolar 
oldu. 12 aylık rakam ise 72 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

yükseldi. Cari transfer girişleri 
ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 29 artarak 693 
milyon dolar oldu.

Net 4.9 milyar dolarlık 
doğrudan sermaye
Ocak-Haziran döneminde 

Türkiye’ye yönelik doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının 
neti yüzde 208 artışla 4 milyar 
988 milyon dolara ulaştı. 
Türkiye’deki yabancı sermayeli 
şirketler geçen yılın ilk 6 ayında 
yurtdışı ortaklarından net 185 
milyon dolar kredi kullanırken, 
bu yıl aynı dönemde net 42 
milyon dolar geri ödeme 
gerçekleştirdi. Yabancıların 
Türkiye’deki gayrimenkul 
alımlarının net tutarı da 6 
ayda net yüzde 12.7 azalarak 
1 milyar 242 milyon dolara 
geriledi. Böylece, yabancıların 
getirdiği toplam sermayenin 
net tutarı önceki yıla göre 91.8 
artışla 6 milyar 188 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleşti.

Türk vatandaşlarının yurt 
dışında yaptıkları yatırımların 
net tutarı ise yüzde 41 artarak 

1 milyar 335 milyon dolara 
yükseldi. Bu gelişmeler 
sonucunda doğrudan yatırımlar 
cephesinde 6 aydaki net giriş 
4 milyar 853 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleşti.

16.9 milyar dolarlık 
sıcak para girişi
Sıcak para olarak 

adlandırılan yabancıların portföy 
yatırımlarında geçen yılın Ocak-
Haziran döneminde 6 milyar 
836 milyon dolarlık net giriş, bu 
yıl aynı dönemde yüzde 146.8 
artışla 16 milyar 869 milyon 
dolara fırladı.

Ticari ve nakit krediler ile 
mevduatlardan oluşan diğer 
yatırımlar kaleminde de 6 ayda 
23 milyar 270 milyon dolarla 
geçen yıla göre yüzde 35.4 daha 
fazla net giriş yaşandı. Resmi 
rezervlerde de Ocak-Haziran 
döneminde 9 milyar 756 milyon 
dolarlık bir artış yaşandı. Bu 
gelişmelerle sermaye ve finans 
hesaplarında 6 aydaki toplam 
net sermaye girişi yüzde 75.4 
artışla 35 milyar 236 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Cari açığın Temmuz 
ayından itibaren 
hızlanan kur artışlarının 
baskılamasıyla yılın 
ikinci yarısında hız 
kesmesi bekleniyor. 
Ancak ikinci yarıdaki 
yavaşlamaya rağmen 
2011’in tümündeki 
açığın 70 milyar doların 
üzerinde kalarak 
tarihindeki en yüksek 
düzeyde gerçekleşeceği 
bekleniyor.

HABER
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Hammadde ithalatında 
yükseliş devam ediyor

Son dönemde cari açık ve 
kriz tartışmaları sürerken, dış 
ticaretteki açık da büyümeye 
devam ediyor. Altı aylı ithalat 
faturasında ara malları 
(hammadde) en büyük kalemi 
oluşturmaya devam etti. Ancak 
yıllardır yaşanan sürecin aksine 
en hızlı ithalat artışı yatırım 
mallarında görüldü. İlk yarıda, 
tüketim malı ithalatı da artış 
oranında hammaddeyi solladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden derlenen 
bilgilere göre, Ocak-Haziran 
döneminde yatırım malları 
ithalatı, geçen yılın aynı 
dönemine göre “kaydedilen 
artış oranında” diğer mal 
gruplarını açık farkla geride 
bıraktı. Özellikle Mart ayından 
itibaren hızlanan yatırım malı 
ithalatında altı aylık tutar geçen 
yılın eş dönemine göre yüzde 
58’lik bir artışla 18 milyar 822,5 
milyon dolara ulaştı. Ocak-
Haziran döneminde yatırım 
malları kapsamında özellikle 
sanayiye ilgili taşımacılık araç 
gereçleri ithalatı yüzde 169,9’luk 
rekor artışla 4 milyar 112,9 
milyon dolar oldu. Diğer yatırım 
mallarının toplam ithalat tutarı 
ise yüzde 41,6 artarak 14 milyar 
709,6 milyon dolara ulaştı.

İthal hammaddeye 6 
ayda 85 milyar dolar
Sanayideki ithal girdi 

bağımlılığının bir sonucu 
olarak Türkiye’nin yaptığı 
tüm ihracat dahi hammadde 
ithalatını karşılamaya yetmiyor. 
Hammadde de dış alımı, bu 
yılın ilk altı ayında da toplam 
ithalat faturasında en büyük 
kalemi oluşturmaya devam etti. 
Toplam hammadde ithalatı 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 40,7 oranında 24 milyar 
598 milyon dolar artarak 84 
milyar 976 milyon dolar oldu. 

Bunun da en büyük bölümünü, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 39,3 artışla 37 milyar 675 
milyon dolara ulaşan “Sanayi için 
işlem görmüş hammaddeler” 
ithalatı oluşturdu. “Gizli veri” 
kapsamındaki hammadde 
ithalatı yüzde 50,2 artışla 16 
milyar 25 milyon dolar olurken, 
işlem görmemiş hammaddeler 
ithalatı yüzde 44,4 artışla 8 
milyar 164 milyon, işlem görmüş 
diğer yakıt ve yağların ithalatı 
ise yüzde 29 artışla 7 milyar 359 
milyon dolara çıktı. Taşımacılık 
araçlarının aksam ve parçaları 
yüzde 31,3 artışla 5 milyar 
372 milyon dolar oldu. Esası 
yiyecek içecek olan işlenmemiş 
hammaddeler ithalatı yüzde 80,9 
artışla 2 milyar 592 milyon dolar, 
bunların işlenmiş olanlarının 
ithalatı da yüze 71,7 artışla 891 
milyon dolara ulaştı.

Tüketim malı ithalatı 
da hızlandı
Tüketim malı ithalatı da 

artış hızında hammaddenin 
önüne geçti. Ocak-Haziran 
döneminde tüketim malları 
ithalatı geçen yıla göre yüzde 
41,4 artışla 15 milyar 352,7 
milyon dolara yükseldi. Bunun 
da 4 milyar 352 milyon dolarla 
en büyük bölümünü geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 82 
artış gösteren binek otomobil 
ithalatı oluşturdu. İthalat tutarı 
dayanıklı tüketim mallarında 
yüzde 39 artışla 2 milyar 341 
milyon, yarı dayanıklı tüketim 
mallarında yüzde 37,5 artışla 3 
milyar 201 milyon, dayanıksız 
tüketim mallarında yüzde 14,9 
artışla 3 milyar 89 milyon dolar 
oldu. 2011’in ilk yarısında 1 
milyar 20,4 milyon dolara ulaşan 
esası yiyecek olan işlenmiş 
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tüketim malları ile birlikte 119 
milyar 610 milyon dolara ulaşan 
toplam ithalatın ise sadece yüzde 
54,9’unu karşılayabildi. Bu oran 
geçen yıl aynı dönemde yüzde 
65,6 olmuştu. Diğer bir deyişle 
geçen yıl yüzde 152,4 olan 
ithalatın ihracata oranı bu yıl 
182,2’ye çıktı.

tüketim mallarında da geçen yıla 
göre yüzde 81,3 rekor bir artış 
yaşandı. Bunların işlenmemiş 
olanında ise ithalat yüzde 7,1 
artışla 437 milyon dolar oldu. 
Tüketim malı kategorisinde yer 
alan motor benzini ve diğer hafif 
yağlar ithalatı yüzde 15 
artışla 774 milyon, 
sanayi ile ilgili 
olmayan 
taşıma 
araç ve 

gereçleri ithalatı yüzde 21,3 
artışla 166 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemleri 
itibariyle toplam ithalat 
sepetinde ara mallarının payı 

yüzde 72,4’ten yüzde 71’e, 
tüketim mallarının payı 
da yüzde 13’ten yüzde 
12,8 gerilirken, yatırım 
mallarının payı yüzde 

14,3’ten yüzde 15,7’ye 
yükseldi. Başka bir deyişle 

sepette hammaddenin payı 
1,4 puan, tüketim mallarının 

payı da 0,2 puan düşerken, 
yatırım mallarının payı 1,4 puan 
arttı.

İhracatın iki katı 
ithalat
Toplam ihracatın hammadde 

ithalatını karşılama oranı geçen 
yıla göre 13,4 puan dolayında 
geriledi. İl altı ayda ithalatta 
sadece hammaddeye ödenen 
faturanın 85 milyar dolara 
yaklaştığı ilk altı ayda, yapılan 
toplam ihracattan elde edilen 
döviz ise 65 milyar 632 milyon 
dolarda kaldı. Geçen yıl ilk aynı 
dönemde yüzde 77,2’ye indi. 
Başka bir deyişle Türkiye’nin 
hammadde ithalatı, toplam 
ihracatının yüzde 129,5’i 
düzeyine ulaştı.

Altı aylık ihracat; 
yatırım ve 
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Türkiye’nin dış ticaret dengesindeki açık büyüme sürdürüyor. 
TÜİK’ in verilerine göre, yılın ilk yarısında 119,6 milyar dolarlık 
ithalat yapıldı. 85 milyar dolara hammadde, ithalatta en büyük 
payı aldı. En hızlı artış ise yatırım mallarında yaşandı.

Enerjiye 6 ayda 
25 milyar dolar

Türkiye’nin enerji 
ithalatına aktardığı kaynak 
2011 yılının ilk 6 ayında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 41 artışla 17 
milyar 604 milyon dolardan 
24 milyar 827 milyon dolara 
yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden yapılan 
değerlendirmeye göre, 
ihracatın yüzde 19.9 artışla 
65 milyar 632 milyon doları 
aştığı, ithalatın ise yüzde 
43.4 artarak 119 milyar 
610 milyon dolara ulaştığı 
2011 yılının ilk 6 ayında 
yatırım malları ithalatı yüzde 
58 oranında artışla 18 
milyar 822.6 milyon dolara, 
hammadde ithalatı yüzde 
40.7 artışla 84 milyar 976.2 
milyon dolara yükseldi. 
Tüketim malları ithalatı ise 
bu dönemde yüzde 41.4 
artışla 15 milyar 352.7 
milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 
6 ayında Türkiye’nin petrol ve 
petrol ürünleri, doğalgaz ve 
mamul gaz, elektrik enerjisi, 
bitümenli taşkömürü ile taş 
kömürü, kok kömürü, briket 
kömürü ithalatından oluşan 
enerji faturası geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 41 
artarak 17 milyar 604 milyon 
dolardan 24 milyar 827 
milyon dolara yükseldi.
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Yeni bir kriz en çok 
özel sektörü vuracak 

İflasın eşiğine gelen 
Yunanistan ve diğer bazı 
Avrupa ülkelerindeki sorunlar ile 
ABD’de yaşanan borç krizi gibi 
nedenlerle küresel ekonomide 
kırılganlık giderek artarken, 
içeride hızlı yükselişe geçen 
kurlar, kısa vadeli dış borçları 70 
milyar doları aşan özel sektörü 
ciddi bir kur riski ile kaşı karşıya 
getirdi. Söz konusu kısa süreli 
dış borcun büyük bölümü 
bankalara ait olmakla birlikte, 
şirketlerin de yüksek borç 
düzeyiyle önemli bir kur riski 
aldığı belirlendi.

Hazine ve Merkez 
Bankası verilerinden yapılan 
değerlendirmelere göre, 
Türkiye’nin bu yılın mart sonu 
itibariyle 77 milyar 208 milyon 
dolar olan toplam kısa vadeli 
dış borcunun yüzde 91,4’ünü 
oluşturan 70 milyar 596 milyon 
dolarlık bölümü, özel sektöre 
ait bulunuyor. Bunun da 45 
milyar 271 milyon dolarlı büyük 
bölümünün bankalara,1 milyar 
229 milyon dolarının banka dışı 
finans kuruluşlarına, 25 milyar 
96 milyon dolarının da şirketlere 
ait olduğu dikkati çekiyor.

Sekiz yılda beşe 
katlandı
Türkiye’nin küresel finans 

sistemine eklemlendiği 
2002’den bu yana geçen sürede 
Türk özel sektörünün kısa vadeli 
dış borçlanmasında rekor bir 
artış yaşandı. Özel sektörün, 
2002 sonu itibariyle 13 milyar 
854 milyon dolar olan kısa 
vadeli dış borcu, Türkiye’ye 
yönelik hem sıcak para hem 
doğrudan yabancı sermaye 
girişlerinin yoğunlaştığı, kurların 
yatay seyrini bozmadığı izleyen 
döneme hızla artarak 2008 sonu 
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ilk çeyreğinde yaklaşık 6 
milyar dolar daha büyüyerek 
122 milyar 428 milyon dolara 
yükseldi. Böylece özel sektörün 
toplam dış borcu 193 milyar 
78 milyon dolara ulaştı. Uzun 

vadeli dış borcun da büyük 
bölümünün özel sektöre ait 
olduğu belirlendi. Aynı tarih 
itibariyle kamuya ait 10 milyar 
633 milyon dolarla birlikte 
Türkiye’nin toplam uzun vadeli 
dış borç stoku 221 milyar 610 
milyon dolar, toplamda dış borç 
stoku ise 298 milyar 818 milyon 
dolar oldu.

Türkiye’nin toplam kısa 
vadeli dış borç stokunun yüzde 
91,4’ünü oluşturan özel sektöre 
ait kısa vadeli dış borcun 
toplam dış borç stokundaki 
payı da yüzde 23,6 düzeyinde 
bulunuyor. Özel sektöre ait 
uzun vadeli borçların toplam 
uzun vadeli dış borçlardaki payı 
yüzde 55,3, toplam dış borç 
stokundaki payı yüzde 41’lik bir 
ağırlığa sahip. Özel sektörün 
toplam borcunun toplam dış 
borç stokundaki payı ise yüzde 
64,6’ya ulaşıyor.

itibariyle 47 milyar 982 milyon 
dolara yükseldi. Küresel kriz yılı 
olan 2009’da özel sektör kısa 
vadeli dış borcunu küçülterek 44 
milyar 337 milyon dolara çekti. 
Ancak, krizden çıkışla birlikte 
özellikle bankaların yeniden kısa 
vadeli dış kaynaklara hücumuyla 
söz konusu stok, 2010 sonunda 
72 milyar 257 milyon dolara 
fırladı. Özel sektörün kısa 
vadeli dış borç stoku bu yılın 
ilk çeyreğinde ise bir miktar 
küçülerek 70 milyar 596 milyon 
dolar oldu. Böylece 2002 
sonundan bu tarihe kadar geçen 
sürede özel sektörün kısa vadeli 
dış borç stokunda yüzde 409,6 
oranında (4,1 kat ) net 56 milyar 
742 milyon dolar artış yaşandı.

Bu yıl Mart sonu itibariyle 77 
milyar 208 milyon dolar olan 
Türkiye’nin toplam kısa vadeli 
dış borç stokunun 70 milyar 
dolardan fazlası özel sektöre ait 
olurken, kamuya ait 4 milyar 
977 milyon dolar ve Merkez 
Bankası’na 1 milyar 635 milyon 
dolarlık kısa vadeli dış borç 
bulunduğu belirlendi.

Özel sektörün dış 
borcu 193 milyar dolar
Özel sektörün orta-uzun 

vadeli dış borç stoku ise yılın 

Kurun seyri ne olur?

İçeride cari açık kaygısı ve küresel ekonomide artan 
olumsuzlukların etkisiyle yükselişe geçerek kısa sürede 1,60’lı 
düzeylerden 1,73’e çıkan dolar kuru, Merkez Bankası’nın 30 
milyon dolara kadar indirilmiş olan döviz alım ihalelerinin iptal 
etmesi ve döviz zorunlu karşılık oranlarının indirilmesi şeklindeki 
çifte müdahalesine rağmen 1,70’in üzerinde seyretti. Kurların 
izleyen dönemdeki seyri konusunda farklı tahminler yapılıyor. 
Merkez Bankası kararlarının etkisinin sınırlı kalacağı, asıl seyri 
ABD’deki gelişmelerin belirleyeceği tahmin ediliyor. ABD’de 
yaşanan borçlanma limiti sorunun çözülmesi durumunda TL/
Dolar kurunun 1,70’in biraz altına inse bile 1,60’ların altının 
imkansız olduğu görülüyor.

Cari açığı küçültür

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş, yüklü miktardaki kısa 
vadeli dış borcu nedeniyle özel sektör için kur riski yaratırken, 
ekonominin başlıca yumuşak karnı olan cari açığın kapatılmasına 
ise önemli katkı yapabileceği belirtiliyor. Yoğun sıcak para 
girişleri nedeniyle TL’nin değerli kalması sonucu yaşanan ithalat 
patlaması Türkiye’yi görülmemiş bir cari açık hacmiyle karşı 
karşıya bırakmıştı. Cari açıktaki hızlı büyüme, önemli bir risk 
oluşturuyor ve ileriye yönelik kaygıları arttırıyordu.

Hızlı yükselişe geçen kurlar, kısa vadeli dış borçlar 70,6 
milyar dolara ulaşan özel sektörü ciddi bir kur riski ile karşı 
karşıya getirdi ve borç son 8.5 yılda 5’e katlandı.
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Maliye, forward 
döviz ve swap 
işlemlerine vergi 
koymak için tebliğ 
hazırladı. Bankaların 
şirketlerle yaptığı 
döviz-faiz değiş 
tokuşunda (swap) 
oluşan getiriye % 5, 
bankaların TL satıp 
dövize dönerken 
elde ettiği sıcak para 
kazancına % 1 BSMV 
isteniyor.

Maliye Bakanlığı, bankaların 
kendi aralarında ve özellikle 
şirketlerle yaptığı vadeli döviz 
alım-satımları, döviz ve faiz 
swaplarından (değiş-tokuş) elde 
edilen getiriye Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi (BSMV) 
koymak için bir tebliğ taslağı 
hazırladı. 

Bankalar Birliği’nin konuyla 
ilgili hazırlıklarını sürdürdüğü, 
diğer kurumların da görüşlerini 
birer ikişer Maliye’ye ve Gelir 
İdaresi’ne ilettiği yönünde 
haberler geliyor.

Bankalar Birliği Genel 
Sekreteri Ekrem Keskin 
konuyla ilgili bir çalışma grubu 
oluşturduklarını belirterek 
yakın zamanda görüşlerini 
ileteceklerini söyledi. 7 sayfalık 
taslakta; döviz ve faiz swapları, 
forward döviz işlemleri, opsiyon, 
altın satışı gibi konulara vergi 
planlanıyor. Her bir işlemin 
gelirinden yüzde 5 BSMV 
isteniyor.

BSMV’nin yüzde 1 olduğu 
tek işlem TL ile döviz arasında 
yapılan para swapları. Swap; 
tarafların önceden anlaştığı faiz 
ve koşullarda belirli miktardaki 
para birimlerini değiştirilmesine 
deniyor. 

Burada vergi konulması 
istenen işlemleri bankabanka 
ve banka-şirket olarak ayırmak 
gerekiyor. 

TL’den dövize geçene 
yüzde 1 BSMV 
Maliye, banka-şirket 

arasındaki para değiş tokuşunda 
“Bu bir borç verme işlemidir” 
diyor ve getiriden yüzde 5 
BSMV istiyor. Oysa şirketlerin 
forward işleminde vergiden 
bahsedilmiyor. Maliye, böylelikle 
şirketlerin riskten korunma 
(hedge) değil de spekülatif 
kazanç amacıyla yaptıkları 
işlemlere vergi koyarak 
caydırmak istiyor. Asıl konu sıcak 
paraya vergi. Taslakta bankaların 
birbiri arasında yaptıkları döviz/
TL swaplarında Maliye oluşan 
gelire yüzde 1 BSMV koymak 
istiyor. Örnek şöyle: X bankası Y 
bankasıyla 1 ay vadeli dolar/TL (1 
dolar= 1.5 TL) swap sözleşmesi 
yapıyor. X bankası 4 milyon 
dolar alıp Y’ye 6 milyon TL 
veriyor. Vade sonu dolar 1.5051 
TL olunca X bankası 6 milyon 20 
bin 560 TL alıp Y bankasına 4 
milyon dolar ödüyor. Sonuçta X 
bankası 20 bin 560 lira gelir elde 
ediyor. Maliye de bu gelirin 
yüzde 1’ini BSMV 
olarak istiyor.

Özetle; Maliye 
“Eğer dolar 
bozdurup TL 
yaratırsan vergi 
almam” derken 
dolarını alıp çıkmak 
isteyene “Yüzde 1 vergi 

koyarım” diyor. Bu ‘sıcak 
para’nın çıkışta vergilendirilmesi 
anlamına geliyor.

Vadeli alım-satıma 
vergi
Taslakta, iki banka arasındaki 

vadeli döviz alım-satımlarında 
yüzde 5 BSMV getirilmesi 
öneriliyor. Örneğin A bankası 
B bankasından kur 1 TL =1.56 
dolar iken 1 Temmuz’da 1 
milyon dolar alıyor. A bankası 
karşılığında B bankasına 1 
milyon 560 bin TL satma 
taahhüdü veriyor. Dolar 1 
Temmuz’da 1.60 TL olursa A 
bankası’nın elindeki 1 milyon 
dolar 1.6 milyon TL olacak. Bu 
da A bankası için 40 bin lira (1.6 
milyon TL ile 1 milyon 560 bin 
TL arasındaki fark) kar demek. 
Maliye bu işlemde elde edilen 
40 bin liralık gelir için yüzde 5 
BSMV alınmasını istiyor. Taslakta 
Bakanlar Kurulu kararıyla döviz 
satımlarında BSMV’nin sıfır 
uygulandığı hatırlatılarak B 

bankasının döviz satarken bir 
vergi ödemeyeceğine 

dikkat çekiliyor. 

Sıcak paraya vergi hazır
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Yatırım liginde 3 basamak çıktık
Uluslararası Yatırımcılar 

Derneği (YASED), Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Örgütü (UNCTAD) tarafından 
hazırlanan ve tüm dünyada 
eşzamanlı olarak duyurulan 
2011 Dünya Yatırım Raporu’na 
(World Investment Report) 
göre, 2010 yılında Türkiye’ye 
uluslararası doğrudan yatırım 
girişleri bir önceki yıla göre 
yüzde 8 artarak, 9,1 milyar 
dolara yükseldi. Türkiye ayrıca 
dünya genelinde en fazla 
uluslararası doğrudan yatırım 
çeken 27’inci ülke olurken, 
gelişmekte olan ülkeler arasında 
14’üncü sırada yerini aldı.

UNCTAD’ın 2011 Dünya 
Yatırım Raporu, UNCTAD 
Temsilcisi Kalman Kalotay 
ve YASED Genel Sekreteri 
Özlem Özyiğit tarafından 
açıklandı. Bu yılki alt başlığı 
“uluslararası üretimin sermaye 
temelli olmayan modelleri 
ve kalkınma” olan raporda, 
uluslararası yatırımların 
dünyada geldiği nokta ortaya 
konulurken, uluslararası 
doğrudan yatırımcıların 
hangi ülkeleri tercih ettikleri, 
Türkiye’nin dünya liginde 
ve gelişmekte olan ülkeler 
arasındaki sıralaması ve yatırım 
trendleri analiz edildi.

En fazla yatırımı ABD, 
Çin, Belçika ve 
Brezilya çekti
YASED Genel Sekreteri 

Özlem Özyiğit, 2010 yılında 
en fazla uluslararası doğrudan 
yatırım (UDY) çeken ilk beş 
ülkenin sırasıyla ABD, Çin, 
Hong Kong (Çin), Belçika ve 
Brezilya olduğunu açıkladı. 
Özyiğit raporda, ABD’nin 
228,3 milyar dolar ve Çin’in 
105,7 milyar dolar ile ilk iki 
sıradaki yerlerini korurken, bir 
önceki yıla göre Belçika’nın 16, 
Brezilya’nın 14’üncü sıradan ilk 
beşe yükselmesine dikkat çekti. 
2009 yılında en çok yatırım 

çeken ülkeler sıralamasında 
30’uncu olan Türkiye’nin, 
2010 yılında yüzde 8’lik artış 
ve 9,1 milyar dolar uluslararası 
doğrudan yatırım ile 27’inci 
sıraya yükseldiğine işaret 
eden Özyiğit, gelişmekte olan 
ülkeler arasında Türkiye’nin, 
2010 yılında 13’üncülükten 
14’ncülüğe gerilediğini 
kaydetti.

İmalat, ana sanayi ve 
hizmet yatırım lideri
Özyiğit, 2010 yılında, 

gelişmekte olan ülkelerin global 
yatırımların yüzde 50’sinden 
fazlasını çekmiş olmasının bir ilk 
olduğunun ve krizin de etkisiyle 
eksenin, gelişen ekonomilere 
kaydığının göstergesi 
olduğunun altını çizdi. 

Dünyada uluslararası 
birleşme ve satın alma 
işlemlerinin toplam değerinin, 
2010 yılında bir önceki yıla 
oranla yüzde 36 artarak 339 
milyar dolara yükseldiğini 
belirten Özyiğit, uluslararası 
doğrudan yatırım projelerine 
bakıldığında imalat sanayi 

sektörünün yüzde 48 ile ilk 
sırada, ana sanayi sektörünün 
yüzde 30 ile ikinci, hizmet 
sektörünün ise yüzde 22’lik 
payla üçüncü sırada yer aldığını 
söyledi.

Türkiye bölgesinde en 
çok yatırım çeken 
ikinci ülke
Özyiğit’in verdiği bilgilere 

göre, 2010 yılında Türkiye’nin 
dünya genelindeki uluslararası 
doğrudan yatırımlardan 
aldığı pay binde 7 olurken, 
173 gelişmekte olan ülke 
toplamındaki payı ise yüzde 1,4 
olarak gerçekleşti. 

2010 yılı itibari ile Türkiye’de 
uluslararası doğrudan yatırım 
stoku, gayrisafi yurtiçi 
hasılanın (GSYİH) yüzde 
24,5’ini kapsarken, uluslararası 
doğrudan yatırımın toplam 
sabit sermaye yatırımlarındaki 
payı ise yüzde 6,5 olarak 
gerçekleşti. 

Türkiye, içinde bulunduğu 
Batı Asya bölgesinde ise en çok 
yatırım çeken ülkeler arasında 
2’inci sırada yer aldı.
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ULUSLARARASI

ABD ekonomisinin durumu 
ve Avrupa’nın borç sorununa 
ilişkin kaygılar büyürken, 
birçok ülke olası bir krize karşı 
önlemlerini devreye alıyor. 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 
dün krize karşı en güçlü iki 
önlemini tekrar hayata geçirdi.

ECB Başkanı Jean-Claude 
Trichet, devlet tahvili alımlarının 
yeniden başlatılacağı sinyalini 
verirken, bankalara 6 ay 
vadeli likidite sağlanmaya 
başlanacağını da açıkladı. Son 
günlerde Euro Bölgesi’nde 
borç krizi hakkındaki endişeler 
güçlenmiş ve bankaların ECB’de 
tuttuğu rezervler sert artış 
kaydetmişti. Gösterge faiz 
değişmese de Trichet’den yeni 
faiz artırımlarının işareti de 
geldi.   

Temmuz’da artan enflasyonla 
mücadele için gösterge faiz 
oranını 25 baz puan yükselterek 
yüzde 1.25’ten yüzde 1.50’ye 
çıkaran ECB dün gösterge faiz 
oranında değişikliğe gitmedi.

Trichet, ECB’nin faiz 
kararının ardından düzenlediği 
basın toplantısında, finansal 
zorluklarla karşı karşıya bulunan 
Euro Bölgesi’ne üye ülkelerine 
yönelik geçen yıl başlatılan 
ancak 5 aydır ara verilen tahvil 
alım programının sürdüğüne 
dikkati çekerek, “Hiçbir zaman 
tahvil alım programının 
durdurulduğunu söylemedim” 
dedi.

‘Belirsizlik yüksek...’
Euro Bölgesi’nde borç 

krizinin yayılma riskinin artması 
nedeniyle piyasalara likidite 
sağlayacaklarını ifade eden 
Trichet, 6 ay vadeli yeni bir 
krediyle piyasalara likidite 
sağlanacağını ve yıl sonuna 

kadar genişlemeci para 
politikasını sürdüreceklerini 
vurguladı.

Ekonomik belirsizliğin 
oldukça yüksek olduğunu 
belirten Trichet, Euro 
Bölgesi’nde enflasyon riski 
bulunduğunu dile getirdi. 
Trichet, orta vadeli enflasyon 
hedeflerinin yüzde 2’nin altına 
inmek olduğunu ifade ederek, 
son 7 aydır emtia ve enerji 
fiyatlarındaki artış nedeniyle 
bunun mümkün olmadığını 
kaydetti. Trichet, faiz kararı 
konusunda ECB’nin herhangi bir 
taahhüdü olmadığını da söyledi.

Japonya yene 
müdahale etti
Japonya, 11 Mart’ta 

meydana gelen deprem ve 
tsunami felaketinden sonra 
ekonominin toparlanmasına 
zarar verebileceği gerekçesiyle 
yene müdahale etti. ABD’nin 
kötüleşen ekonomik 
görünümünün zayıflattığı 

doların pazartesi günü 76.29 
yene kadar düşmesi dün Tokyo 
yönetiminin müdahalesini 
getirdi. Japon yetkililerin dolar 
alması ve yen satmasıyla dolar 
önce 78 yene, daha sonra 79 
yene yükseldi. Müdahalenin 
büyüklüğünün 800-900 
milyar yen (11.7 milyar dolar) 
olduğunu belirtildi.

Japon Maliye Bakanı 
Yoshihiko Noda, “Güçlü yen 
ekonomiye zarar verebileceği  
için müdahale edildi” dedi.

İsviçre Merkez Bankası da 
İsviçre frankının aşırı değerli 
olduğu ve ekonomiye zarar 
verdiği gerekçesiyle franka 
müdahale etmişti.

Barroso‘dan ‘kriz 
çevreye yayılıyor’ 
uyarısı
Avrupa Komisyonu Başkanı 

Jose Manuel Barroso, Euro 
Bölgesi’nin borç krizinin 
bölgedeki çevre ülkelerin 
dışındaki ülkelere de yayıldığı 
uyarısında bulundu. Barroso, 
Avrupa Birliği (AB) liderlerine 
yazdığı mektupta, liderlere Euro 
Bölgesi’ne “tam destek” vermesi 
çağrısında bulundu.

Euro Bölgesi’nin borç krizine 
karşılık verebilme konusunda 

Herkes ‘krize’ oynuyor

Avrupa Merkez Bankası, krize karşı en güçlü iki 
silahını tekrar çekti: Tahvil alımları ve bankalara 
likidite sağlanması. İsviçre’nin ardından Japonya da 
aşırı değerlenen parasına müdahale etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Jean-Claude Trichet
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piyasaları ikna etmek için 
şu anda ve gelecekteki 
kurtarma fonlarının miktarı 
dahil tüm unsurlarını yeniden 
değerlendirmesini talep eden 
Barroso, “Avrupa Finansal 
İstikrar Olanağı (EFSF) ve 
beraberinde Avrupa İstikrar 
Mekanizması’nın (ESM) krizin 
yayılma riskiyle uğraşmak için 
gerekli araçlarla donatıldığını 
garanti etmek için EFSF ve ESM 
ile ilgili tüm unsurların hızla 
yeniden değerlendirilmesi çağrısı 
yapıyorum” dedi.

İtalya ve İspanya 
faizleri yükseldi
Euro Bölgesi’nin 21 

Temmuz’da Yunanistan için 
ikinci paketi kabul etmesine 
rağmen İspanya ve İtalya 
tahvillerinde faiz oranları artıyor. 
İspanya 2014 ve 2015 vadeli 
tahvil ihracıyla 3.31 milyar euro 
borçlandı.

İspanya’nın 2014 vadeli 
tahvil ihracında ortalama getiri 
2 Haziran’daki ihalede oluşan 
yüzde 4.037 düzeyinden yüzde 
4.813’e yükseldi.

İtalya’nın 10 yıl vadeli devlet 
tahvillerinin faizi, Avrupa 
Merkez Bankası’nın kararı ve 
Japonya’nın yene müdahalesinin 
ardından tekrar tahvil alımına 
geçebileceğine dair beklentilerle 
yüzde 6’nın altına geriledi.

İtalya’nın 10 yıllık 
tahvillerinin faizi 13 baz 
puan gerileyerek yüzde 5.97 
düzeyindeydi.

EFSF’nin mevcut 440 milyar 
euro’luk kapasitesinin Euro 
Bölgesi’nin üçüncü büyük 
ülkesi İtalya ve dördüncü 
büyük ülkesi İspanya’ya fon 
sağlamak için çok küçük olduğu 
kaydediliyor. Ekonomistler, 
EFSF’nin kapasitesinin 
mevcut büyüklüğünün iki 
katına çıkarılması gerektiğini 
düşünüyor.

Euro Bölgesi ülkelerinden 
Yunanistan, İrlanda ve Portekiz 
halihazırda Euro Bölgesi ve 
Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) kurtarma paketlerinden 
yararlanıyor.

‘İspanya’nın şansı var, 
İtalya’nın ise işi zor’
İngiliz düşünce kuruluşu 

‘Ekonomi ve İş Dünyası 
Araştırmaları Merkezi’ (CEBR), 
“İtalya’nın muhtemelen 
temerrüte düşebileceğini, 
İspanya’nın ise güçlükle bu 
durumdan kurtulabileceği” 
yorumunda bulundu.

CEBR CEO’su Doug 
McWilliams, İtalya ve 
İspanya’daki durumun farklı 
dinamiklere sahip olduğunu, 
İtalya’nın, ekonomik 
büyümesinde mümkün 
görünmeyen büyük bir sıçrama 
olmazsa temerrüte düşmekten 
kaçınamayacağını, İspanya’nın 
ise temerrütten kurtulabilme 

şansı bulunduğunu kaydetti. 
McWilliams, İspanya’da borcun 
GSYH’ye oranının düşük olması 
nedeniyle koşulların daha iyi 
olduğunu belirtti.

İngiltere 29 aydır 
faizi değiştirmiyor
İngiltere Merkez Bankası, 

gösterge faiz oranını yüzde 
0.5’te bıraktı. İngiltere Merkez 
Bankası Para Politikası Kurulu, 
artan enflasyon kaygılarına 
rağmen piyasaların beklentileri 
doğrultusunda yüzde 0.5 
olan gösterge faiz oranında 
değişikliğe gitmedi. Ayrıca 
banka, 200 milyar sterlinlik 
varlık satın alma programının 
büyüklüğünü de sabit tuttu.

Merkez Bankası, ekonomik 
kriz sırasında ekonomiyi 
resesyondan çıkarmayı 
desteklemek amacıyla Mart 
2009’da yüzde 0.5’e indirdiği 
gösterge faizi 29 aydır 
değiştirmiyor. Öte yandan  
Rusya Merkez Bankası da 
politika faizini art arda ikinci 
ayda da değiştirmeyip yüzde 
8.25’te tuttu.

ABD yüzde 100 borçlu!

ABD’nin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 
oranı yüzde 100’ü geçti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, geçen salı 
günü ABD Kongresi tarafından federal hükümetin borçlanma 
limitinin yükseltilmesinin ardından borcu bir günde 238 milyar 
dolar artarak 14 trilyon 580.7 milyar dolara ulaştı ve geçen 
yılın sonunda 14 trilyon 526.5 milyar dolar olan ülkenin toplam 
GSYH’sini de geçmiş oldu. Hükümetin son tahminlerine göre 
dünyanın en büyük ekonomisinin büyüklüğü bu yılın ikinci 
çeyreğinde 15 trilyon 3.8 milyar dolara ulaştı.

ABD’nin en son 1947 yılında kamu borcu gayri safi yurtiçi 
hasılasının üzerine çıkmış, 1981 yılına kadar bu oran GSYH’nin 
yüzde 32.5’i seviyesine kadar gerilemişti. Küresel ekonomik 
krizden önce 2007 yılında ise ülkenin kamu borcunun GSYH’ye 
oranı yüzde 64.4 seviyesinde bulunuyordu. 

İşsizlik tesellisi...
Öte yandan, ABD’de işsizlik maaş başvuruları 30 Temmuz’da 

sona eren haftada 400 bin ile beklentilerin altında açıklandı. 
Analistler, işsizlik maaş başvurularının 405 bin civarında 
açıklanmasını bekliyorlardı. Önceki hafta için 398 bin olarak 
açıklanan veri ise daha sonra 401 bine revize edildi. Verinin 
açıklanmasının ardından ABD borsa endeksi vadeli işlemleri 
kayıplarını hafif azalttı.

Avrupa Komisyonu 
Başkanı Barroso, 
Euro Bölgesi’nin borç 
krizinin bölgedeki 
çevre ülkelerin 
dışındaki ülkelere de 
yayıldığı uyarısında 
bulundu.
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Almanya Başbakanı 
Angela Merkel ile Fransa 
Cumhurbaşkanı Nicholas 
Sarkozy, 17 üyeli Euro 
bölgesinde ortak bir ekonomi 
hükümeti kurma kararı aldı. 
Yeni hükümetin ilk başkanlığını 
halen Avrupa Konseyi Başkanı 
olan Herman Van Rompuy 
üstlenecek. Başkanlık görevi 
2,5 yılla sınırlanırken, başkanlık 
makamı tüm Euro bölgesi 
liderlerine açık olacak.

Almanya Başbakanı Merkel 
ile Fransa Cumhurbaşkanı 
Sarkozy’nin merakla beklenen 
“mini zirvesi” 16 Ağustos’ta 
gerçekleştirildi. Paris’te biraraya 
gelen iki lider, Euro bölgesine 
yönelik ekonomik sorunların 

tek bir merkezden koordineli 
olarak yürütülmesi gerektiğine 
işaret ederek Euro bölgesi için 
yeni bir ‘ekonomi hükümeti’ 
kurma kararı aldıklarını 

duyurdu. Gelen bilgilere göre, 
17 üyeli Euro bölgesinde 
kurulacak yeni ekonomi 
hükümetinin ilk başkanlığını 
halen Avrupa Konseyi başkanı 
olan Herman Van Rompuy 
üstlenecek. Yeni hükümet 
yılda iki kez toplanacak, kriz 
dönemlerinde toplanma sıklığı 
daha da artabilecek. Başkanlık 
görevi 2.5 yılla sınırlanırken 
Van Rumpuy’un ardından 
başkanlık makamının tüm Euro 
bölgesi liderlerine açık olacağı 
duyuruldu.

Finansa vergi, 
borçlara sınır
Merkel ve Sarkozy, 

düzenledikleri ortak basın 
toplantısında 2012’nin ikinci 
yarısından itibaren Euro bölgesi 
ülkelerinde finansal işlemlere 
yeni bir vergi uygulamasının 
başlatılacağını duyurdu. Ayrıca 
yine aynı dönemde Euro bölgesi 
ülkeleri için borçlanmalara yeni 

Avrupa ekonomi hükümeti kuruyor

Eurobond olmadan Euro ayakta kalamaz

Nobel ödüllü ekonomist Joseph 
Stiglitz, Eurobond çerçevesinde bir 
uygulama olmadan euronun ayakta 
kalmasının çok zor olacağını söyledi. 
Stiglitz, eğer çözüm bulunmazsa borç 
krizinden en çok etkilenen Euro bölgesi 
ülkelerinde mali açıdan manevra 
alanı kalmamış olmasının sorunu 
daha da derinleştireceğini belirtirken, 
“Eğer Eurobond benzeri bir çerçeve 
bulunmazsa zor durumdaki Euro 
bölgesi ülkelerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamaları çok güç 
olur” dedi.

Ünlü ekonomist Stiglitz, Eurobond’ların sınırlı ve koşullara 
bağlı olarak çıkarılmasıyla, şu andaki kredi sisteminin işlemez 
duruma gelmesinin önüne geçilebileceğini söyledi. Joseph 
Stiglitz, “Şu anda hükümetler kendi ülkelerindeki bankalardan 
borç alıyorlar ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu tutarlardan 
belirli indirimler yapıyor” diye konuştu.

Borç kriziyle sarsılan 
Avrupa için çözüm 
arayan Almanya 
Başbakanı Merkel ile 
Fransa Cumhurbaşkanı 
Sarkozy, Euro 
bölgesinde ortak 
ekonomi kurma kararı 
aldı.
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yardımcı olmayacağını ifade 
eden Merkel, Avrupalı liderlerin 
borç krizini çözmek için 
formüle etmeye başladıkları 
politikalar üzerinde ‘’adım 
adım’’ çalışmaları gerektiğini 
vurguladı. Merkel, “Avrupa’nın 
henüz son çareye başvurduğunu 
düşünmüyorum ve bu sorunu 
tek bir bing-bang politikasıyla 
çözebileceğimizi sanmıyorum” 
diye konuştu.

Merkel, Almanya ve 
Fransa’nın Euroya güveni 
yeniden inşa etmeyi 
amaçladığını sözlerine ekledi.

Ekonomik görünüm 
bozuluyor
Diğer taraftan, Euro 

bölgesinde ekonomik görünüm 
gelen her haberle birlikte biraz 
daha bozuluyor. 

Özellikle 16 Ağustos’ta 
açıklanan Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) verileri, bölge 
ekonomilerinde işlerin 
yolunda gitmediğine işaret 
ediyor. Açıklanan ilk veride 
Euro bölgesi ikinci çeyrekte 
sadece binde 2 oranında 
büyüdü. Almanya’nın ise ikinci 
çeyrekteki GSYH büyümesi 
yılın ilk çeyreğine göre binde 
1 ile beklentilerden daha fazla 
yavaşladı.

ABD cephesinde ise 
moralleri bozan haber kredi 
derecelendirme şirketi Fitch’ten 
geldi. Kuruluş, ABD’nin “AAA” 
olan uzun vadeli kredi notunu 
teyit ederken, not görünümünü 
“durağan” olarak belirledi. 
Ancak kuruluş ABD’ye yönelik 
önemli bir uyarıda bulundu. 

Fitch, ülkede siyasetçilerin 
1.2 trilyon dolarlık bütçe açığı 
kesintisinde uzlaşamamaları 
halinde bunun negatif kredi 
notu hareketine neden 
olabileceğini duyurdu.

sınırlamalar getirilecek.
Merkel ve Sarkozy 

açıklamalarında 2013’ten 
itibaren Almanya ve Fransa’da 
şirketlere yönelik olarak ek vergi 
uygulamasının başlatılacağına 
işaret etti. 

“İki ülke, euroyu korumada 
kesinlikle kararlı” diyen Sarkozy, 
ayrıca AB Konseyi Başkanı 
Herman Van Rompuy’un 
başkanlığında Euro Bölgesi 
ekonomik konseyi kurulmasını 
istediklerini ifade etti.

Kamu borçlarını ve 
bütçe açıklarını azaltmayı 
hedeflediklerini söyleyen 
Sarkozy, kendisi ve Merkel’in 
Euro bölgesi üyelerinin 
tamamının finansman dengesini 
taahhüt etmesini ve bu 
taahhüdü 2012 yaz dönemine 
kadar anayasalarına yazmasını 
teklif ettiğini de ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı 
Sarkozy, “Biz kesinlikle Euroyu 
savunacağımızı, Almanya ve 
Fransa’nın Avrupa’da özel 
sorumluluklar üstleneceğini 
ve bu konuların tamamında 
tam bir görüş birliğine sahip 
olduğunu ifade etmek istiyoruz” 
diye konuştu.

Avrupa Finansal İstikrar 
Fonu’nun (EFSF) yeteri kadar 
büyük olduğunu belirten 
Sarkozy, Euro bölgesi ortak 
tahvili Eurobond’lar konusunda 
Merkel ile görüş birliği içinde 
olduğunu, Eurobondların kamu 
borçlarının kontrolünde işe 
yaramayacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Merkel 
ise, Fransa ve Almanya’nın 
Euroyu güçlendirmede kararlı 
olduğunu, ekonomik bağları 
güçlendirmede güçlü Euroya 
ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Finansal işlemler vergisine 
ihtiyaç bulunduğunu belirten 
Merkel, AB yapısal fonlarının 
büyümeyi desteklemeye 
odaklanması gerektiğini 
kaydetti. “Euro bölgesi yeni 
bir safhaya giriyor” diyen 
Merkel, Euro Bölgesi liderlerinin 
piyasalarının güvenini kazanmak 
için durmaksızın çalışacağını 
bildirdi.

Eurobondların şu anda 

IMF’den ‘frene basmayın’ uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı 
Christine Lagarde, dünya genelindeki 
hükümetlere, özellikle de gelişmiş 
ülkelere borçla mücadele ederken 
büyümeyi engellememeleri çağrısında 
bulundu.

IMF Başkanı Lagarde, Financial 
Times Gazetesi’nde kaleme aldığı 
‘Harcamalara yapılan kesintinin küresel 
ekonomik toparlanmayı engellemesine 
izin vermeyin’ başlıklı makalede, 
mali tasarruf önlemlerinin büyüme 
ve istihdam artışına engel olmaması 
gerektiğine dikkati çekti.

IMF Başkanı Lagarde, ülkelerin bütçe açıklarını azaltmak 
için sert bir şekilde frene basarak kamu harcamalarının 
azaltılmasının, toparlanmaya ve istihdam görünümüne 
zarar vereceğini belirtti. Büyümeyi destekleyecek potansiyel 
önlemlerin, istihdamı destekleyecek ya da planlı altyapı 
yatırımını ilerletecek politikaları kapsaması gerektiğine işaret 
eden IMF Başkanı Lagarde, tek başına geliri azaltmanın yeterli 
olmayacağını, gelirlerin de artırılmasının önemini vurguladı.
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İzmir’e Yıldırım sözü

KENT

Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, seçim bölgesi olan 
İzmir’deki meslek odalarını 
ziyaret ederek, İzmir’de 
gerçekleştirilecek projeler 
hakkında değerlendirmelerini 
aldı. 35 İzmir 35 Proje’nin 
yüzde 30’unun gerçekleştirilme 
aşamasında olduğunu 
söyleyen Yıldırım, İzmir’in 
öncelikli projelerinin birer birer 
gerçekleştirileceğini söyledi.

İzmir programında Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret 
eden Bakan Yıldırım, Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve Yönetim Kurulu 
üyeleriyle biraraya geldi. Bakan 
Yıldırım’ın EBSO ziyaretine İzmir 
Valisi Cahit Kıraç, milletvekilleri 
Nesrin Ulema, Ali Aşlık, Aydın 
Şengül, AK Parti İzmir İl Başkanı 
Ömer Cihad Akay da katıldı. 
Binali Yıldırım, seçim öncesi 
İzmir için söz verdiği projeler 
hakkında görüş alışverişinde 
bulunurken, sanayicilerin 
sorunlarını da dinledi.

Projeler gecikmemeli
Genel seçimlerin ardından 

İzmir’deki sivil toplum 
kuruluşlarını ilk kez ziyaret 
ettiğini belirten Yıldırım, EBSO 
Yönetimiyle gerçekleştirilen 
toplantıda; seçim döneminde 
İzmir için ortaya koydukları 35 
temel projeyi, kamu kurum 
ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşları, yerel yönetimlerle 
işbirliğiyle birlikte hayata 
geçirmeyi hedeflediklerini dile 
getirdi. İzmir ve çevresi için 
hayata geçirilecek projelerin 
yüzde 30’unun gerçekleşme 
sürecine girdiğini söyleyen 
Bakan Yıldırım, “İzmir’in ortak 
geleceği için temel projeleri 
birer birer gerçekleştireceğiz. 
Beklenmedik sorunlar gelişmeler 
olacaktır ama daha kolay 
aşacağımız konusunda oldukça 
iyimserim. Hatta eminim. 
Çünkü İzmir artık çok kararlı, 
eften püften gerekçelerle işlerin 
geciktirilmesine asla hoşgörülü 
davranmayacak. Bu bizi 
cesaretlendiriyor” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, 

başlanan ve gerçekleştirilecek 
projeler hakkında şu bilgileri 
verdi: “Yapabileceklerimizin 
sözünü verip farkındalık 
oluşturduk. Kamuoyu da seçim 
kampanyasında verilen sözleri 
takip edecek. Seçim öncesi 
açıkladığımız projelerin 3’te 1’i 
gerçekleşme sürecine girmiştir. 
En az 7 proje başlamış veya 
başlama aşamasındadır, 15 
projeyle ilgili etüd çalışması 
devam ediyor. Bu projeler 2023 
vizyonu içerisinde yer alan 
projelerdir. Hedefimiz öncelikleri 
dikkate alarak 2011 ile 2023 
arasında hayata geçirmektir. 
Kuzey Ege Limanı ve İzmir- 
İstanbul otoyolu yapımına 
başlandı. Sabuncubeli tünelinin 
ihalesini yaptık, anlaşması 
imzalandı ve hazırlıklar yapılıyor. 
Cumaovası’ndan Torbalı’ya 
demiryolu hattının ilk etapta 
çift hatta dönüştürülmesi 
ihalesi gerçekleştirildi. Bu 
sene içerisinde İzmir- Ankara 
demiryolu projesinin temelini 
atacağız. Konak tünelinin 
proje çalışmaları devam 
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ediyor. Önümüzdeki 2-2,5 
ay içinde dijital arşiv kent ve 
e-ticaret merkezi kurulması 
gerçekleştirilecek. Bunlara 
ilaveten Konak Pier yat limanının 
ve kruvaziyer limanının bir iki 
ay içerisinde fiilen ihalesini 
yapmış olacağız. Şu anda kurum 
görüşleri toparlanıyor. Kurum 
görüşlerinden sonra ihale ilanına 
çıkmış olacağız.”

EXPO birinci 
önceliğimiz
EXPO 2020 Fuarı’nın 

alınmasının hükümet için birinci 
sırada ve her zaman başta 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, 
“EXPO 2020, bütün kesimler, 
sivil toplum kuruluşları, kamu 
kuruluşları, bakanlıklarımız 
ve yerel idarelerin en öncelikli 
konusu olarak ele alınacak ve 
takip edilecektir. Yasal yönden 
bir sıkıntı yok. Kasım ayında 
fiilen çalışmaları başlatmış 
olacağız. Geçmiş dönemde 
yaşadığımız tecrübeleri de 
en iyi şekilde değerlendirerek 
inşallah EXPO 2020’yi İzmir’e 
kazandıracağız” diye  konuştu.

Sanayiciye Kemalpaşa 
OSB müjdesi
Sanayicilere Kemalpaşa 

OSB’nin tüzel kişilik sorununun 
çözüldüğü müjdesini veren 
Yıldırım, “Kemalpaşa OSB’nin 
belde belediyesi ile yaşadığı 
sıkıntı, tüzel kişiliğinin 
sorgulanır hale gelmesine neden 
olmuştur. Önceki hükümetimiz 
döneminde yasal düzenlemenin 
ilk kısmı yapılmıştı. Şimdi 
yeni bakanlığımız Sanayi 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 
ikinci düzenlemeyi yaparak 
konuyu Başbakanımızın 
imzasına sundu. Birkaç gün 
içinde imzalanarak Resmi 
Gazete’de yayımlanacaktır. 
Torba Yasa kapsamına alınan 
bölgede bir mağduriyetin 
yaşanmaması için doluluk 
uygulamasından vazgeçilmiştir. 
Durum tespiti yapılarak karar 
verilecektir. Herhangi bir sorun 
yaşanmayacağını bildiriyorum” 
dedi.

Anlamsız engeller 
kaldırılacak
Ulaştırma Bakanı Yıldırım, 

İzmir’de yatırımların SİT’e 
takıldığı konusunda da şu 
açıklamayı yaptı: “Çok kısa 
sürede yeni bir yapılanmaya 
gidiyoruz. Anlamsız engelleri 
ortadan kaldıracak. Tarih ve 
doğal varlıkları koruyacak 
ekonomiye ve turizme 
kazandıracak yeni bir anlayış 
ortaya konulacaktır. Organize 
Bölgelere teşvik konusunda 
İzmir’in aleyhine çalışılıyor. 
Manisa’nın gelişmesine 
kimsenin itirazı olamaz. Biz 
yoklukta değil, varlıkta olmayı 
önemsiyoruz. Bu konuda 
iyileştirmenin İzmir’e de 
yapılmasını ifade ettik. Kolay 
olmamakla birlikte bunu takip 
edeceğiz.”

Yorgancılar: İzmir’e
yatırım yapılmalı
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım’a İzmirli sanayicilerin 
konularını içeren bir dosya verdi. 
Kemalpaşa OSB’nin tüzel kişilik 
sorununun çözümlenmesinin 
başta bölgedeki istihdam 
olmak üzere ticari hayat 
açısından da büyük bir destek 

olduğunu söyleyen Yorgancılar, 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
için kendilerinin payına düşen 
her türlü desteği vereceklerini 
bildirdi.

Ender Yorgancılar, İzmir’in en 
önemli sorunlarından birinin SİT 
olduğunu söylerken, “Özellikle 
kent yenileme projelerinin ve 
yatırımların karşısına her zaman 
bir SİT engeli çıkıyor. Projelerden 
vazgeçiliyor ya da süresi uzuyor. 
İnşaat yasağı kalkarsa yatırımlar 
için de büyük bir imkan 
yaratılmış olur” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
açıkladığı istihdam rakamlarını 
da gündeme getiren 
Yorgancılar, “Ülkemizde bu 
yıl İstanbul’dan sonra en fazla 
istihdam yaratan il İzmir oldu. 
İzmir, buna rağmen teşvik 
uygulamalarında yeteri kadar 
fırsat sahibi değildir. Bu nedenle 
İzmir’de yatırım yapmak 
isteyenler veya halen İzmir’de iş 
yapan yatırımcılar, yatırımlarını 
Manisa’ya yapmaktadır. Çünkü 
orada İzmir’den daha fazla 
teşvik alabilmektedirler. Bu 
nedenle yeni dönemde bu 
teşvik düzenlemelerinin de 
gözden geçirilmesini ve İzmir’in 
yatırımlarının önündeki teşvik 
engelinin kalkmasını talep 
ediyoruz” diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir’in ekonomik anlamda 
önünün açılması, yatırımlar 
açısından cazibe merkezi haline 
gelmesi, sektörel ve bölgesel 
teşviklerle desteklenerek bu 
alanda uğradığı haksızlığın 
giderilmesine yönelik çözüm 
önerilerinin yeraldığı kapsamlı 
bir dosya hazırladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar tarafından 
Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım’a sunulan dosyada; 
organize sanayi bölgeleri, 
serbest bölgeler, limanlar, 
ulaşım, çevre, fuarlar, kalkınma 
ajansları, bilişim vadisi ve 
teknoparklar, turizm hatta 
kentsel dönüşüme kadar hemen 
her alanda yapılması gerekli 
çalışmalar ayrıntılarıyla ortaya 
konuldu.

İZMİR’İN ÇÖZÜM 
BEKLEYEN KONULARI

Teşvikler ve OSB’ler
5084 Sayılı Kalkınmada 

Öncelikli İllerde Uygulanan 
Teşvik Yasası’nın yakın iller 
arasında haksız rekabet 
yaratmasının ardından, 4562 
Sayılı OSB yasası Ek Geçici 9. 
Maddesinde yer alan “sanayi 
parsellerinin bedelsiz tahsisi”  
hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararı ile “Manisa OSB’de yüzde 
70, ana arterler üzerinde yer 
alan Salihli ve Turgutlu’da yüzde 
90 olan bedelsiz arsa tahsis 
oranın, İzmir’in geri kalmış 
olarak düşünülen 4 ilçesinde 
(Bergama, Kınık, Ödemiş, Tire) 
yüzde 50 oranında uygulanması 
yatırımcılar açısından caydırıcı 
olmaktadır. İzmir’de yatırım 
bekleyen ve teşvikle yatırım 
çekebilecek ilçe organize sanayi 
bölgelerinde bedelsiz arsa teşvik 
oranlarının Manisa düzeyine 
yükseltilmesi konusunda yasal 
düzenleme yapılmalıdır.

Bizim talebimiz, hangi 
bölgede hangi sektör gelişmişse, 
teşvik sisteminin ona göre 
oturtulmasıdır. Hatta daha 
spesifik çalışılarak, ilçe bazında; 
örneğin Tire’de-Ödemiş’te 
hayvancılık ve süt ürünlerinin, 
Aliağa’da kimyanın, Bayındır’da 
çiçekçiliğin desteklenmesi 
ve teşviklerin bu yönde 
dağıtılmasıdır.

Bölgemizde Jeotermal, turizm 
ve enerji ile ilgili özel bir teşvik 
sistemi kurulmalıdır.

Alt yapı yatırımları aşamasında 
kaynakları ve olanakları 
açısından yeterli olmayan 
OSB’ler için; bölünmüş yol 
ağının, üretim, istihdam ve 
ihracat merkezleri olan OSB’lere 
kadar Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından, doğalgaz iletim 
hatlarının, dağıtım şirketleri 
ile OSB’ler arasında sorun 
yaşanmasına neden olmayacak 
şekilde BOTAŞ tarafından, 
elektrik iletim hatlarının da 
TEİAŞ tarafından tesis edilmesi 
OSB’lerin alt yapı yatırımlarını 

tamamlayarak üretime 
başlamalarını hızlandıracaktır.

Her sanayi tesisinin 
münferiden sığınak yapma 
zorunluluğu maliyetleri 
artırdığından, OSB’lerin ortak 
sığınak yapmaları, ortak sığınak 
alanlarının planlarda yer alması 
ve OSB’lerin TOKİ’ler de olduğu 
gibi bünyesinde bulunan, 
eksik ise tamamlanacak teknik 
elemanlarla sanayi yapılarına 
yapı denetim hizmeti verilebilir. 
OSB’lerde imar uygulaması 
ve ruhsat verme işlemleri için 
bulundurulması zaten zorunlu 
olan teknik eleman kadrosu bu 
uygulama için bir avantajdır.

“Islah OSB” kurulmasına 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın hazırlamış 
olduğu Yönetmelik taslağında; 
“Önerilen Islah OSB alanında 
toplam sanayi parsellerinin en 
az yüzde 75’inde üretim veya 
inşaata başlanmış olması” şartı  
“Önerilen Islah OSB alanında 
toplam sanayi parsellerinin en 
az yüzde 40’ında üretim veya 

EBSO’dan İzmir dosyası
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inşaata başlanmış olması” 
şeklinde değiştirilmesi faydalı 
olacaktır.

TOKİ’nin müşteri portföyüne 
organize sanayi bölgeleri 
de alınarak Bölgemizdeki 
OSB’lerde yatırım yapmak 
isteyen müteşebbislere uygun 
şartlarla fabrika kurulum desteği 
verilmeli, OSB’lerde yapılacak 
tüm alt ve üst yapı çalışmaların, 
bedeli mukabili sanayicilerin 
kullanımına sunulmalıdır.

Serbest bölgeler
Hazine’ye ait ve Ege Serbest 

Bölgesi arazisine bitişik olan, 
büyük bir bölümü ESBAŞ 
mülkiyetinde bulunan, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
1/5000’lik Nazım İmar Planı’nda 
da Serbest Bölge Genişleme 
Alanı olarak yer alan toplamda 
yaklaşık 600.000 m2’lik 
arazinin Bakanlar Kurulu 
kararıyla, doluluk oranı yüzde 
100 seviyesine ulaşmış olan 
Ege Serbest Bölgesi’ne dahil 
edilmesine imkan verilmelidir.

Serbest bölgelere transit 
ticaret ile gelen yakıtın değeri 
üzerinde ÖTV ve KDV vergileri 
talep edilmekte ve bu durum 
karşısında firmalar büyük 
sıkıntıya düşmektedirler. Konuya 
ilişkin olarak yalnızca İZBAŞ’a 
530, ayrıca 50 kadar firma adına 

da 300’e yakın dava açılmıştır. 
Taraflara getirmiş olduğu 
bürokratik yükün yanı sıra dava 
aşamasının ve sonrasındaki 
gelişmelerin finansman 
yükü açısından İzmir Serbest 
Bölge’nin varlığını tehdit eder 
boyutta olması nedeniyle kanuni 
düzenleme yoluyla çözümüne 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Geçen dönem sonunda 
Plan Bütçe Komisyonu’nda 
görüşmeleri başlamış olan 
Küçük Torba Yasa Teklifi’ne 
aşağıda arz edildiği şekilde 
eklenecek ilave bir madde, 
konunun çözümünü 
sağlayabilecektir.

“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.”

Sit alanı içerisinde kalan 
(19 adet Ada)  S.S. İzmir Deri 
İmalatçıları Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi tarafından edinim 
tarihi 25.06.1984 olup, Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulu 
Tarafından I. II. III. derece sit 
ilan ediliş tarihi 22.10.1987’dir. 
19 adanın dışında kalan alan (I. 
derece Sit alanı) Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu’na 09.08.1993 
yılında O.D.S.B. tarafından 
devredilmiştir. 19 adanın 
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 
Tarafından III. derece sit ilan 
ediliş yılı ise 06.01.1994’dür.

Gelinen aşamada, koruma 
amaçlı imar planı bulunmayan 
bölgede; önceki sondaj 
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kazısına istinaden İzmir Serbest 
Bölgesi’nin boş parsellerine yapı 
izni verilmesi ya da 3.derecede 
sit olan yaklaşık 42 hektar 
alanda sondaj kazısı yapılarak, 
öncelikle sit kapsamından 
çıkarılması veya koruma 
amaçlı imar planı, faaliyette 
olan 20 kadar fabrikayı yıkım 
tehlikesi altında bırakmadan 
düzenlenmesi sağlanmalıdır.

İzmir Serbest Bölgesi Aliağa 
bölgesine olan yakınlığı ile 
bu yöredeki kimya sektörü 
yoğunlaşmasına Kimya İhtisas 
Gümrüğü olarak, Çandarlı 
liman oluşumu da göz önüne 
alındığında Mobilya İhtisas 
Gümrüğü olarak da işlev 
görebileceği dikkate alınmalıdır.

20.02.2001 tarihli ve 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
kapsamında Organize Sanayi 
Bölgeleri tüzel kişiliklerinin 
yararlandığı haklardan, Serbest 
Bölge işletici veya kurucu ve 
işletici şirketlerinin de istifade 
etmeleri sağlanmalıdır.

18.04.2001 tarihli ve 4646 
sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 
kapsamında Organize Sanayi 
Bölgeleri tüzel kişilikleri ve 
kooperatiflerin yararlandığı 
haklardan, Serbest Bölge 
işletici veya kurucu ve işletici 
şirketlerinin de istifade etmeleri 
sağlanmalıdır.

Serbest Bölgeler 2009 
yılından itibaren Emlak 
Vergisi’ne tabidir, ancak bağlı 
bulunduğu belediyelerden 
hizmet alamamakta, zaten 
bir ölçüde işletici şirketler 
belediyecilik hizmeti 
sunmaktadır. B.K.İ’ler üzerinde 
hizmete dönüşmeyen bir yük 
olan boş arsalar üzerindeki 
emlak vergisinden muafiyet 
için düzenlemenin sağlanması 
yatırımları arttıracaktır. Ayrıca 
Serbest Bölgelerde de Organize 
Sanayi Bölge kullanıcılarına 
tanınan teşviklere paralel bir 
düzenleme ile üstyapı inşaatının 
tamamlanmasını takip eden 
beş yıl boyunca emlak vergisi 

istisnasının tanınması yoluyla, 
bilhassa yatırım safhasındaki 
kullanıcılara yönelik önemli bir 
teşvik sağlanacaktır.

Limanlar
İzmir Alsancak Limanı’nda 

özellikle denizin derinleştirilmesi, 
gemilerin yanaşma 
portlarının genişletilmesi, vinç 
ekipmanlarının yenilenmesi, 
ihracatın artırılması için 
kaybedilen zamanın telafi 
edilmesi,

Dünyanın 10 büyük 
limanından biri olarak planlanan 

Çandarlı Limanı’nın faaliyete 
geçirilmesinde hiçbir gecikmeye 
mahal verilmemesi,

Dış ticaret potansiyeli yüksek 
olan Aliağa bölgesinde bazı 
sektör gruplarının (cam, tekstil 
vb.) ihtisas gümrüğünün 
bulunmamasından dolayı, 
Sasalı’daki gümrük sahasına 
ekstra masraflar ödenmek 
zorunda kalınması, dünya ile 
rekabet etmenin bu ve benzeri 
operasyonel giderler sebebiyle 
her geçen gün daha da 
zorlaşması sebebiyle, Bölgede 
ihtisas gümrükleri kurularak, 

KENT



37

sektörlerin ihtiyaçlarının 
karşılanması,

Hem deniz ticaretinden 
daha çok faydalanılması hem 
de sanayi açısından İzmir’in 
ekonomisine katkı sağlaması 
açısından, İzmir’in kuzeyinde 
kurulacak tersane için yer tahsis 
edilmesi,

İzmir-İstanbul hızlı feribotun 
faaliyete geçmesi sağlanmalıdır.

Ulaşım
OSB’lerin demiryolu ile 

limanlara bağlanması,

İzmir-Ankara ve İzmir-
Çanakkale otoyolunun 
ticaretin artacağı ve yolun 
yoğunlaşacağı dikkate alınarak 
özellikle Dikili’ye kadar olan 
bölümünün trafiği rahatlatmak 
adına tamamlanması, İzmir 
Çevreyolu’nun Bergama’ya 
kadar uzatılması,

 
İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul, 

İzmir-Antalya hızlı tren 
projelerinin belirlenen süre 
içinde tamamlanması,

Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi’ne Aydın Otoyolu 

üzerinden bir giriş yapılması,

Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi içinden geçen 
İzmir–Ankara Karayolu 
güzergahındaki 4 adet 
hemzemin yol kavşağında 
yoğun trafik nedeniyle mal ve 
can kaybına neden olan kazaları 
önlemek için, 4 hemzemin 
kavşağın Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nce “farklı seviyeli 
kavşak” haline getirilmesi, 

Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’ni ulusal demiryolu 
hattına bağlayacak olan 
27 km’lik Çobanisa-KOSBİ 
demiryolu hattının yapım 
işi devam etmektedir. Hat 
kapsamında, 19.02.2010 
tarihinde DLH tarafından 
onaylanan yükleme boşaltma 
istasyonunun DLH firmasınca 
yapılması,

Tire-İzmir yolunun çift yola 
kavuşturulması ve Tire OSB 
içerisinde tren istasyonun 
açılması, Tire OSB’nin otobana 
bağlanması,

İzmir-İstanbul otoyol 
projesinde otobanın Aliağa 
çıkışlı olması, 

Bursa-Aliağa demiryolunun 
birbirine bağlanması,

Bergama istikametinden 
geçmesi planlanan demiryolu 
hattının bölgeye ulaştırılması,

Bornova-Üçyol metro hattının 
Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’ne uzatılması,

Manisa-Bornova girişinden 
çevre yoluna bağlantı yapılması 
sağlanmalıdır.

Çevre
Ambalaj atıklarının kontrolü 

yönetmeliği 2010 Aralık ayında 
hazırlanan ve görüşe sunulan 
taslakta da yer aldığı şekilde 
“bedelli” ibaresi konulması ve 
ambalaj atığının atık üreticisi 
tarafından kendi tercih ettiği 
lisanslı toplama, ayırma ve 
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geri dönüşüm firmalarına 
verebilmesi,

İşletmelerin 3 fazlı 
kontinü sistemlerden, su 
tüketiminin azaldığı 2 fazlı 
kontinü sistemlere geçmesi 
yönündeki maliyet probleminin 
çözümünde, ilgili Bakanlık ve 
kurumlardan alınması planlanan 
desteklerin aktarılması 
hususunun hayata geçirilmesi,

 
AB’ne uyum sürecinde 

yenilenen ve yeni çıkan 
yönetmeliklerin beraberinde 
getirdiği yükümlülükler 
sanayiciye süre ve maliyet 
konularında zorluklar 
yaşatmaktadır. Ülke gerçekleri 
göz önüne alındığında, çevre 
gibi zor bir fasılda, uyum 
sürecinin oldukça zor olduğu 
bilinmektedir. 

Bu nedenle, yönetmeliklerde 

belirtilen sürelerin daha uzun 
ve aşamalı olması ve bu uyum 
süreci içerisinde sanayicilerden 
beklenenlerin yapılabilmesi 
adına (çevre yatırım maliyetleri 
çok yüksek olması sebebi ile) 
sanayiciye teşvik, destek ve 
hibelerin ilgili kurumlardan 
verilmesinin sağlanması 
gerekmektedir. 

Ayrıca verilecek hibe, 
destek ve diğer teşviklerin 
bürokrasisinin az olması 
sağlanmalıdır.

Lojistik Merkez Projesi
Ege Bölgesi’nin, uluslararası 

ticaret ve lojistik alanındaki 
deneyimi, mevcut enerji ve 
sanayi tesisleri, yeni yatırım 
potansiyeli, Marmara Bölgesi’ne 
yakınlığı gibi faktörler dikkate 
alındığında, lojistik merkez için 
ideal olan İzmir bu kapsamda 
değerlendirilmelidir. 

Fuarlar
İstanbul’da yapılan bazı 

organizasyonların ve fuarların 
İzmir’e yönlendirilerek, İzmir’in 
uluslararası fuarlardan ve 
organizasyonlardan daha fazla 
pay alması sağlanmalıdır.

EXPO 2020’ye aday olan 
İzmir’in projesini sahiplenen 
hükümetin özellikle de EXPO 
Kanunu’na ilişkin desteği çok 
önemlidir.

Kalkınma ajansları
Bölgelerin kalkınması için 

çok önemli olan Kalkınma 
Ajanslarının bölge gelişimine 
katkısının tam olarak 
sağlanabilmesi, kuruluş amacına 
uygun olarak işlevinin yerine 
getirebilmesi adına, bağımsız bir 
idari yapıya kavuşturulmalıdır. 
Söz konusu uygulama için pilot 
il olarak İzmir Kalkınma Ajansı’nı 
önermekteyiz.

İYTE Bilişim Vadisi
İzmir; 8 üniversitesi, 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve 
OSB’leri ile üretimi teknoloji 
ile birleştirmeye adaydır. 
İzmir’in mevcut ekonomik ve 
sosyal yapısı dikkate alınarak, 
İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü kampüs alanı içinde 
Bilişim Vadisi oluşturulması 
sağlanmalıdır. Üniversite-
Sanayi işbirliğinin etkinliğinin 
arttırılması yönünde bilişim 
vadisi büyük öneme sahiptir.
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Bu da İzmir’in ihtiyaçlarını 
karşılamasını güçleştirmiş, 
kentleşme sıkıntılarını artırmıştır.
3. büyük şehir olan ve EXPO 
2020 adayı İzmir’in, kentsel 
dönüşüm sorunu kesin çözüme 
kavuşturmalıdır.

Üye talepleri
Türk Standartlarına Uygunluk 

Belgesi alma sürecinde özellikle 
kauçuk sektörü temsilcilerimiz 
tarafından ulaştırılan konularda, 
ithalat ve ihracat sürecinde 
uygunluk belgesinin alınması 
aşamasında, ürünlerin Gebze’ye 
gönderilmek zorunda kalınması 
ve geri dönüş sürelerinin 
çok uzun olması sebebiyle 
İzmir Laboratuvarı faaliyete 

geçirilmelidir.

İzmir ekonomisindeki 
olumsuz gelişmelerin gerisinde 
tarımda yaşanan gerilemeler 
gelmektedir. Bu sebeple tarımsal 
üretime yönelik politikalar 
yeniden gözden geçirilmelidir.

Elektrik dağıtım şirketleri 
tarafından Sanayi Sicil 
Belgelerini zamanında 
ibraz etmediği gerekçesiyle 
firmalarımıza vize bitiş 
tarihinden itibaren ticarethane 
tarifesine göre geriye dönük fark 
faturası kesilmesinden doğan 
mağduriyeti önleyebilmek 
için faturalar geriye dönük 
kesilmemelidir.

Turizm
İzmir’de mevcut turizm 

potansiyelini ortaya çıkarmak 
için, özellikle de Çeşme 
yarımadası Yap-İşlet-Devret 
modeliyle turizme açılmalı, 
Antalya konseptine benzer 
yatırımların ve Bölgemiz için çok 
önemli olan sağlık turizminin 
teşvik edilerek yatırımcılar bu 
konuda desteklenmelidir.

Dünyanın bir numaralı 
arkeoloji müzesi 
olmayı hedefleyen, 
projelendirilmesinden itibaren 
dünyanın tüm bilim ve kültür 
çevrelerinin ve medyanın 
dikkatini çekecek bir Mega 
Müze’nin kurulması projesi de 
yatırım planına dahil edilmelidir.

İzmir’in sahip olduğu özellikle 
jeotermal enerji başta olmak 
üzere, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından maksimum 
derecede faydalanılması, bu 
alanlarda yapılan projelerin 
desteklenmesi sağlanmalıdır.

Kentsel dönüşüm
2000 yılında 3.3 milyon 

nüfusu olan İzmir, bugün 3.9 
milyon nüfusu ile Türkiye’nin 
üzerinde nüfus artış hızına 
sahiptir. 

En fazla göç alan iller 
arasında yer alan İzmir, binde 
7’lik net göç hızına sahiptir. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir’in ekonomide 
daha ileri noktalara götürülmesi 
için tüm kesimlerin ortak projeler 
etrafında birleşmesi gerektiğini 
söyledi. Yorgancılar, “Şehirlerin 
partisi olmaz, kazanan hizmet 
için çalışır” dedi.

İl Genel Meclisi’nin CHP 
Grubu, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. İl Genel 
Meclisi CHP Grup Başkanvekili 
Hüseyin Mumcuoğlu 
başkanlığında, aralarında İl 
Daimi Encümeni üyelerinin de 
bulunduğu heyet, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar 
ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 
biraraya geldi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, İl Genel Meclisi 
CHP Grubu’nun ziyaretinin 
bu anlamda bir ilk olduğunu 
vurgularken, Oda’nın kent için 
yüklendiği misyonu da aktardı. 
Ender Yorgancılar, “EBSO olarak 
planlı sanayileşme hamlesi 
ile kalkınma, İzmir’in ortak 
hedefler etrafında birleşerek 
çalışması, diğer şehirlere göre 
rekabet üstünlüğünü artırması, 
üniversitelerinden mezun 
olan gençlerine yine İzmir’de 
iş bulunarak beyin göçünün 
önlenmesi yolunda çalışmalar 
yapıyoruz” dedi.

Şehirlerin partisi 
olmaz
EXPO’yu “İzmir’in kaderini 

değiştirecek proje” olarak 

nitelendiren Yorgancılar, 
“Hükümette ağırlığı olan iki 
bakanımızın İzmir’den olmasının 
avantajını değerlendirmek 
zorundayız. Şehirlerin partisi 
olmaz. Parti seçimde olur, 
kazanan kent için çalışır. Belediye 
başkanları da şehrin kalkınması 
için çaba gösterir. Çünkü halk 
hizmet ister” diye konuştu.

Oda yapısı hakkında da 
bilgiler veren Yorgancılar, 
sanayicilerin iş konusunda 
yarıştığı rakiplerinden seçimlerde 
meslek gruplarını en iyi şekilde 
temsil etmek için oy istemesini 
de demokrasinin güzelliğine 
örnek gösterdi.

Birlikte çalışmak 
istiyoruz
İl Genel Meclisi CHP Grup 

Başkanvekili Hüseyin Mumcuoğlu 
da, EBSO’nun İzmir için hemen 
her platformda ortaya koyduğu 
önerileri yakından izleyip dikkate 
aldıklarını bildirdi. Mumcuoğlu, 
“Birlikte üreteceğimiz projelerde 
işbirliği, gönül birliği yapmak 
istiyoruz” dedi.

İzmir İl Genel Meclisi’nin 
Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirdiği projeyle kent 
sınırları içindeki 597 köyün 
çöpünü belediyelerle işbirliği 
yaparak toplandığını bildiren 
Mumcuoğlu, ev yapacak 
dar gelirli vatandaşlara da 
buna ilişkin projeyi ücretsiz 
verdiklerini anlattı. Mumcuoğlu, 
cumhuriyet döneminin ilk 
yapılarından Konak’taki Tekel 
tütün deposunun dış cephesinin 
korunarak İzmir İl Özel 
İdaresi’nin bütün birimlerinin 
toplanacağı bir yapı olacağını, 
bunun ihalesinin de en kısa 
zamanda gerçekleştirileceğini 
söyledi.

İl Genel Meclisi CHP 
Grubu’nun EBSO ziyaretinde 
yenilenebilir enerjiden 
yararlanma konusu özel bir önem 
oluşturdu. Hüseyin Mumcuoğlu, 
“Köylerde enerji ihtiyacını 
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
karşılayacağız. Ancak İzmir’de 
özellikle rüzgar ve güneş enerjisi 
konusunda enterkonnekte 
sisteme verilme zorluğu var. 
Bu sıkıntıyı aşmak için birkaç 
yere trafo merkezi yapılması 
gerekiyor” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyelerinin gündeme getirdiği 
İzmir’de tehlikeli atık ve katı 
atık bertaraf tesisi kurulması, 
çevrenin korunması, sektörel 
konular ve köylerde denizi 
görmemiş çocuklarla kadınlara 
yönelik sosyal projeler İl Genel 
Meclisi CHP Grubu tarafından 
dikkatle not alındı.

İzmir için hedefler ortak

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 
İl Genel Meclisi CHP 
Grubu’nun ziyaretinde 
kenti daha ileri 
noktalara taşımak 
için ortak projeler 
gerçekleştirilmesini 
önerdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, Afrika’daki açlık 
ve kuraklık tehdidinin yaralarının sarılabilmesi 
amacıyla yardım kampanyası başlattı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Türk iş 
alemini temsilen bütün oda ve borsalar adına 
yaptığı 1 milyon liralık maddi desteğe katılımın 
yanısıra İzmir’deki kampanyayı da 10 bin lira 
ile başlatan EBSO, sanayicilere de destek çağrısı 
yaptı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, bugün Somali, 
Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve 
Burundi’de büyük bir insanlık dramı yaşandığını 
ifade ederken, 21. yüzyılın bu döneminde başta 
çocuklar olmak üzere 40 milyona yakın insanın 
kuraklığın etkisiyle kronik açlık yüzünden tehlikede 
olduğunu belirtti. 

Bu ülkelerin Doğu Afrika’nın en yoksul ve en az 
gelişmiş ülkeleri olduğunu vurgulayan Yorgancılar, 

“Son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşayan Afrika 
halkının yanında yeralmak ve destek olmak 
amacıyla İzmir’den de bir yardım kampanyası 
başlatıyoruz. Sanayici ve işadamlarımızın 
katkılarını bekliyoruz” dedi.

Ender Yorgancılar, Türk milletinin tarih 
boyunca yardımlaşma ve paylaşma geleneği ile 
tanınmış büyük bir millet olduğunu hatırlatırken 
“Bu yüzden de Afrika’da yaşananlara karşı 
kayıtsız kalmamalıyız. Çok zor şartlar altında 
hayatta kalma mücadelesi veren Afrika halkını 
unutmayacağız. Üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getireceğiz” diye konuştu.

İzmir’den Afrika’ya yardım elini uzatmak 
isteyenler nakdi yardımlarını Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin Türkiye İş Bankası TOBB Plaza 
Şubesi nezdindeki IBAN TR88 0006 4000 0014 
3750 0003 33 numaralı “TOBB – Afrika Açlık 
Felaketi Yardım Hesabı”na yatırabilecekler.
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İstanbul Sanayi Odası 
tarafından açıklanan 2010 yılı 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu çalışması içerisinde 
Ege Bölgesi Sanayi Odası üyesi 
51 firma yer aldı.

2010 yılı 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nun; üretimden 
satışlarının yüzde 24’ü, 
cirosunun yüzde 35’i, dönem 
kar/zararının yüzde 22’si, 
net aktifinin yüzde 26’sı, öz 
sermayesinin yüzde 24’ü, 
ihracatının yüzde 19’u, 
istihdamının yüzde 20’si 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’na 
üye firmalar tarafından 
gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası 
tarafından Türkiye’nin 500 
Büyük firmasının toplam cirosu; 
2010 yılında 2009 yılına göre 
yüzde 16,34 artarken, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın yapmış 
olduğu üretimden satışlarına 
göre büyük sanayi kuruluşları 
çalışmasında Oda üyesi 100 
büyük  firmada bu artış yüzde 
17,30 olarak gerçekleşti. 

500 Büyük firmanın 
üretimden satışları 2009 yılına 
oranla yüzde 21,17, EBSO üyesi 
100 Büyük firmanın üretimden 
satışları yüzde 20,89 arttı. 

500 Büyük firmanın cari yıl 
zararı 2009 yılına oranla yüzde 
-45,88 azalmışken, EBSO üyesi 
100 Büyük firmanın zararında 
yüzde -44,37 azalış gerçekleşti. 

500 Büyük firmanın net aktif 
toplamı yüzde 13,76 artarken, 
EBSO üyesi 100 Büyük firmada 
artış oranı yüzde 13,18 oldu.

500 Büyük firmanın borçlar 
toplamı 2009 yılına oranla 
yüzde 18,04 artarken, EBSO 
üyesi 100 Büyük firmanın 
borçları yüzde 24,93 arttı. 

Çalışan sayısı açısından 
500 Büyük firmanın istihdamı 
2009 yılına oranla yüzde 6,71 
artarken, EBSO üyesi 100 Büyük 
firmanın istihdamı 7,25 yükseliş 
gösterdi.

500 Büyük’ten 51’i EBSO üyesi

Yorgancılar’dan 
borç uyarısı
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 2010’da İSO’nun 
açıkladığı 500 özel firmada 
yaklaşık yüzde 120 olan borç 
oranının, EBSO’nun yapmış 
olduğu üretimden satışlarına 
göre büyük sanayi kuruluşları 
çalışmasında da yüzde 108 
oranında olduğunu kaydetti. 
Yorgancılar “Oranın yüzde 
100’ü aşması durumu risklidir” 
dedi. 

“Borç/aktif oranı işletmenin 
yatırımlarının finansmanında ne 
ölçüde borç kullanıldığını ifade 
eder” diyen Yorgancılar sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Yüzde 50’nin altındaki 
oranlar tercih sebebidir. İSO’nun 
500 büyüğünde borç/aktif oranı 
yüzde 51,1, Odamızın 100 
büyük firmasında yüzde 52 ile 
risk sınırı 2010 yılında aşılmıştır. 
Finansman temininde yaşanılan 
sıkıntılar, firmalarımızın 
borçlanma açısından riskli bir 
tablo sergilemesine sebep 
olmuştur. Özel sektörün 

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ve 
Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşunu kapsayan 
listede Ege Bölgesi Sanayi Odası’na üye 51 firma 
yeraldı. EBSO üyelerinin sıralamada önceki yıla göre 
önemli sıçramalar gerçekleştirdikleri dikkati çekti.
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500 BÜYÜK FİRMA LİSTESİNDEKİ EBSO ÜYELERİ

2010 2009 FİRMA
1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
11 10 Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
12 14 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
32 21 Philsa Philip Morris Sabancı San. ve Tic. A.Ş.
46 44 Banvit Bandırma Vitaminli Yem A.Ş.
50 51 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
51 34 Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.
66 62 C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.
68 81 Delphi Automotive Systems Ltd. Şti.
70 80 Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil San. A.Ş.
71 69 Tat Konserve San. A.Ş.
78 88 BMC San. ve Tic. A.Ş.
86 72 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
88 93 Keskinoğlu Tavukçuluk A.Ş.
93 105 Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş.
97 128 Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.
100 103 Sider Dış Ticaret A.Ş.
106 137 Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
116 144 Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
121  153 Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
133 160 Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş.
135 140 Özkan Demir Çelik San. A.Ş.
158 209 CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.
160 159 Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.
180 184 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
208 248 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.
228 232 Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
242 481 Hugo Boss Tekstil San. Ltd. Şti.
244 228 Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.
254 186 Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
256 227 Olmuksa Internatıonal A.Ş.
258 208 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.
263 235 Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.
267 276 Petrol Ofisi A.Ş.
270 296 Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.
287 401 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.
290 336 Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.
300 307 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
325 380 Üniteks Gıda Tekstil Mot. Araçlar San. ve Tic. A.Ş.
348 291 Alliance One Tütün A.Ş.
374 275 T.T.L. Tütün Sanayi ve Dış Ticaret  A.Ş.
387 374 Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.
390 - Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.
415 - Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.
416 - Karakaş Atlantis A.Ş.
442 - Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.
444 - Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.
480 463 Cevher Döküm San. A.Ş.
490 428 Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş.
491 - Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.
494 - Opet Petrolcülük A.Ş.

özellikle son 1 yılda yüzde 
64’lük kısa vadeli borcundaki 
artış, borçlanmadaki sağlıklı 
olmayan yapıyı ve borçlanmaya 
olan bağımlılığı bir kez daha 
teyit etmektedir. Önce Odamız, 
ardından da İstanbul Sanayi 
Odası tarafından gerçekleştirilen 
çalışma adeta birbirini teyit eder 
durumdadır. Her iki çalışmada 
da görmekteyiz ki; hem Türkiye 
genelinde hem de İzmir 
özelinde firmalarımızın içinde 
bulundukları durum benzerlik 
arz etmektedir. Satışları aynı 
oranlarda artmış, aynı oranlarda 
zarar etmişlerdir. Türkiye’nin 
500 Büyük firmasının da, 
İzmir’in 100 Büyük firmasının 
da sıkıntıları aynıdır. Reel sektör 
temsilcileri olarak bizler her 
zaman, üretimin, üreticinin 
desteklenmesinin önemine 
değindik. Maraş’tan, İstanbul’a, 
İzmir’e kadar desteklenecek 
üretim, doğru kriterlerle teşvik 
edilecek sanayi, bu ülkenin 
parlak geleceğinin garantisi 
olacaktır.”
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Adnan Yıldırım
adnan.yildirim@ebso.org.tr 

Vergide tek tek özelge yerine 
toplu sirküler dönemi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 
08.08.2011 tarih ve 60 nolu 
Katma Değer Vergisi Sirkülerini 
web sitesinde yayınladı. Uzun 
zamandır beklenen ve taslağı 
ilgililerin görüş ve önerilerine 
daha önceden açılmış olan 
bu sirkülerin çok titiz ve 
emek harcanan bir çalışma 
ürünü olduğunu iyi biliyoruz. 
Amaç, mükelleflerin özelge 
taleplerinin illerdeki Vergi 
Dairesi Başkanlıkları ya da 
Defterdarlıklar yerine Ankara’da 
kurulu merkezi komisyon 
tarafından verilmesi uygulaması 
nedeniyle KDV ile ilgili yaşanan 
sorunlarla ilgili 2000’i aşkın 
özelge talebinin yarattığı 

birikimin azaltılmasıdır.
Bu sirkülerin yayınlanmasıyla, 

mükelleflerin aşağıda 8 başlık 
halinde özetlenen konularla 
ilgili birikmiş özelge talepleri 
karşılanmış olmaktadır. Bu 
konular:

1. Katma Değer Vergisi’nin 
konusuna giren işlemler. (yurt 
dışındaki işlemler, Türkiye’deki 
işlemler, tazminatlar, aidatlar, 
kiralama işlemleri, yap-işlet-
devret modelinde devirler, trafo 
devirleri, KOSGEB destekleri, 
arsa karşılığı inşaat işleri)

2. İşgücü temin hizmetlerinde 
tevkifat uygulaması.

3. KDV istisnaları (ihracat, 

Amaç, mükelleflerin 
özelge taleplerinin 
illerdeki Vergi Dairesi 
Başkanlıkları ya da 
Defterdarlıklar yerine 
Ankara’da kurulu 
merkezi komisyon 
tarafından verilmesi 
uygulaması nedeniyle 
KDV ile ilgili yaşanan 
sorunlarla ilgili 2000’i 
aşkın özelge talebinin 
yarattığı birikimin 
azaltılmasıdır.
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hizmet ihracı, yabancı bayraklı 
gemilere Türk liman ve 
tersanelerinde verilen tadil, 
bakım, onarım hizmetleri, yurt 
dışında imal ettirilen model 
kalıplar, serbest bölgelerdeki 
hizmetler ve fason hizmetler, 
yabancı taşımacılar ve fuar 
katılımcılarına yapılan teslim 
ve hizmetler, bedelsiz ihracatta 
tecil-terkin uygulaması, taşıma 
araçları ve araçlarla verilen 
hizmetler, teşvik belgeli 
yatırımlar, taşımacılık, teknoloji 
geliştirme bölgeleri, inşaat-
taahhüt hizmetleri, gümrüksüz 
satış mağazaları, diplomatik 
istisna v.d.)

4. KDV matrahı (atık su bedeli 
ve Çevre Temizlik Vergisi, 
belediyelere ödenen Hal 
Rüsumu, hak edişler, bandrollü 
satılan cihazlar, kur farkları)

5. KDV oranı (tarımsal ürünler, 
eğitim ve eğitim araçları, sağlık 
hizmetleri, tekstil-konfeksiyon 
ve deri ürünleri)

6. KDV iadeleri (ihraç kayıtlı 
alınan malların ihracı, elektronik 
ortamda alınan belgeler)

7. KDV Beyanı (ihraç kayıtlı 
teslimler, kredi kartı ile yapılan 
tahsilatların beyanı, düzeltme 
beyanı)

8. Diğer KDV konuları 
(indirilemeyecek vergi, vergiye 
tabi olmayan veya istisna 
edilen işlerde indirim, zayi olan 
mallara ait KDV, fire sonucu 
kayıplar, KKEG için ödenen KDV, 
taşınmaz teslimleri, müzayede 
satışları, üyelere konut 
teslimleri, Hazine taşınmaz 
satışları, iki yıl süreyle sahip 
olunan taşınmaz satışları)    

Yukarıda belirtilen konu 
başlıklarında ortaya çıkan 
tereddütleri gidermeyi 
amaçlayan 60 nolu KDV sirküleri 
ile, 

Ankara’da oluşturulan 
merkezi özelge komisyonunun 
hızlı çalıştırılamaması nedeniyle, 
son 1,5 yılda biriktiği tahmin 
edilen 2000’i aşkın özelge 
talebinin yaklaşık 1/4’üne cevap 
verilmiş olmaktadır. (sirkülerin 
ilk yayınlanan taslağı daha 

geniş kapsamlı idi ve daha 
fazla özelgeye cevap veriyordu, 
yayınlanan metin ise taslağın 
neredeyse yarısına indirilmiş 
olarak yayınlandı) 

Daha önce yayınlanan 59 
adet KDV sirküleri yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Bu sirkülerle özelge talebi 
karşılanmış olan mükelleflerin 
her birine ayrıca yazı yazılarak 
özelge taleplerinin cevabının 
sirkülerde bulunduğunun 
bildirilmesi gerekecektir.

Sirkülerde açıklanan 
konularla ilgili olarak illerdeki 
mükelleflerin yeni özelge 
talepleri ise kendi illerindeki 
Vergi Dairesi Başkanlıklarınca 
karşılanabilecektir. 

Bu sirkülerde, özelgeyle 
sorduğu sorunun cevabını 
bulamayan yaklaşık 1.500 
mükellefin özelge talebi ya da 
yeni bir sirküler beklentisi devam 
etmektedir.

şeklinde sonuçlar ortaya 
çıkmıştır. Mevcut birikimi 
azaltmak amacıyla sirkülerin 
yayınlanması sevindiricidir.

Ancak, her mükellefe ayrı ayrı 
özelge vermek yerine herkese 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentlerimiz 
ve kıyılarımızın geleceği için önemi artırıldı

Bakanlar Kurulu’nca yayınlanan 04.07.2011 tarih ve 
KHK/644 ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kentlerimiz 
ve kıyılarımızın geleceği bakımından önemli buluyoruz. KHK 
öncesi 2 ayrı bakanlıkta bulunan çevre ve bayındırlık konularının 
görevleri bu bakanlığa verilmiştir. KHK’nin 2. Maddesiyle çevre, 
imar, yapı ve yapım mevzuatı konularında görevlendirilen 
bu bakanlık tek bir bakanlık bünyesinde çevrenin korunması, 
kirliliğe ve gürültüye karşı önlem alınması, fiziki planların 
yapılması,(ilgili mercilerce 2 ay içinde verilmemesi halinde) re’sen 
ruhsat verilmesi, plan konularında işbirliği ve mahalli idarelerin 
denetimi, yapı denetimi, konut sektörü ve yapı kooperatifçiliğinin 
gelişimi, gecekondular ve kıyıların yeniden yapılandırılmasında 
verilen geniş yetkilerle kentlerimizdeki ve kıyılarımızdaki 
yapılaşmayı ve yeniden yapılandırmayı belirlemede son derece 
önemli bir bakanlık haline gelmiştir. Daha önce bu bakanlığın 
görevlerinin 2 ayrı bakanlık ve ayrı bir idarede olmasının getirdiği 
koordinasyonsuzluk ve farklılıklar bu bakanlıkta yaşanmayabilir 
ve hepimizin beklediği kent yeniden yapılandırma projeleri 
daha doğru ve sağlıklı olarak hayata geçirilebilir. Ayrıca bu 
bakanlıktan, 12 Haziran genel seçimleri öncesinde bazı illerimiz 
için Sayın Başbakan tarafından açıklanan başta Kanalİstanbul 
olmak üzere büyük ölçekli stratejik projelerin daha hızlı hayata 
geçirilmesinde önemli beklentiler bulunmaktadır.

açık sirküler yayınlamanın 
daha doğru olduğunu kabul 
etmekle birlikte Türkiye’nin 81 
ilinde ortaya çıkan taleplerin 
tek bir merkezi komisyondan ve 
zamanında karşılayabilmenin 
sürdürülebilir ve doğru bir 
sistem olmadığı yaşanarak 
görülmüştür. Eskiden olduğu 
gibi illerdeki mükelleflerin 
özelge talepleri yine illerden 
karşılanması uygulanmasına 
geri dönülmelidir. Ancak illerde 
aynı konuda verilebilecek farklı 
özelgeleri önleyebilmek ve 
Türkiye genelinde uygulama 
birliğini sağlayabilmek 
için, özelgelerin illerde de 
elektronik ortamda verilmesi 
ve merkezdeki komisyonun 
illerde verilen özelgeleri sürekli 
izleyerek gerektiğinde müdahale 
etmesi daha hızlı işleyen bir 
uygulama olacaktır.

Mevcut uygulamanın 
devamı, özelge taleplerinin 
sürekli birikmesine ve özelge 
isteklerinin çok uzun bir sürede 
belki de iş işten geçtikten 
sonra karşılanabilmesi gibi 
bir memnuniyetsizliğe yol 
açmaktadır.
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Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde üretim yapan 
sanayicilerin OSB’nin tüzel 
kişiliğinin iptalleri nedeniyle 11 
yıldır çektiği çile sona eriyor. 
Islah OSB’lerin kuruluşuna 
imkan veren Yönetmeliğin 
yayımlanmasından sonra vakit 
kaybetmeyen Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ile Kemalpaşa OSB 
yönetimi, gerekli başvuruyu 
İzmir Valiliği’ne yaptı. 
Kemalpaşa’da ıslah OSB kuruluş 
dilekçesini alan İzmir Valisi Cahit 
Kıraç da, kısa sürede sonuç 
alınması amacıyla gerekli olan 
komisyonun hemen kurularak 
çalışması talimatını verdi. 
Kıraç, İzmir ekonomisine her yıl 
milyonlarca dolar katkı sağlayan 
ve binlerce kişinin istihdam 
edildiği bölgeye her türlü 
desteği vereceğini söyledi.

İzmir Valisi Kıraç 
başkanlığında çalışacak olan 
Islah OSB Komisyonu’nda 
Büyükşehir Belediyesi, ilçe 
belediyeleri, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ve ilgili kamu 
kurumları yer alacak. Komisyon, 
yapacağı çalışmanın ardından 
hazırlayacağı dosyayı Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
OSB kurulması için sunacak. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın da dosyayı 
değerlendirmesinin ardından 
Kemalpaşa Islah OSB kurulmuş 
olacak.

Başvuru tamam
Kemalpaşa OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, 
KOSBİ Müdürü Mümin Tunalı 
ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) Genel Sekreteri Mustafa 
Kalyoncu, İzmir Valisi Cahit 
Kıraç’ı makamında ziyaret 
ederek Islah OSB kuruluş 
başvuru dilekçesi ile 3 koli evrağı 
teslim ettiler.

İzmir Valisi Kıraç, Islah OSB 
Yasası ve Yönetmeliği’nin 4 
Ağustos’ta Resmi Gazete’de 
yayımlandığına işaret ederek, 
şimdi de komisyon kurulması 
için çalışmaların başladığını 
söyledi.

İzmir ve Türkiye ekonomisine 
her yıl milyarlarca dolar katkı 
sağlayan, binlerce kişiye 
istihdam sağlayan Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yıllardır yaşanan sorunun 
çözümü için artık son aşamaya 
gelindiğini ifade eden Kıraç, 
“Islah OSB Yasası’nda Vali 
başkanlığında bir komisyonun 

Kemalpaşa’da Islah OSB’ye doğru

Kuruluş dilekçesi ve evraklar İzmir Valisi Kıraç’a teslim edildi. Kurulacak 
komisyonun raporu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak.

ORGANİZE
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kurulması yer alıyor. Sanayici 
arkadaşlarımız yönetmeliğin 
çıkmasının ardından bana 
kuruluş başvurusunu ve kuruluş 
için gerekli evrakları teslim 
ettiler. Konuyla Vali Yardımcımız 
Şahin Aslan ilgilenecek. Ben 
de Komisyonun kısa sürede 
kurularak çalışmaya başlaması 
için talimat verdim. Komisyon 
kısa sürede kurularak taraflarla 
konuşacak, bölgede incelemeler 
yapacak. Hazırladığı dosyayı 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na sunacak. Bakanlık 
da konuyu değerlendirecek. 
Sonunda Kemalpaşa’da Islah 
OSB kurulumu gerçekleşecek” 
dedi.  

 
Komisyon çalışacak, 
Bakanlık onay verecek
Kemalpaşa OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
çözüm için yıllardır kendilerini 
desteklediğini, hatta EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar tarafından 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a Kemalpaşa OSB’nin 
Torba Yasa’ya dahil edilmesine 
ilişkin dosyayı elden verdiğini 
vurguladı.

Sorunun çözümlenmesi 
yolunda bir aşamayı 
daha geçtiklerini belirten 
Kamil Porsuk, Islah OSB 
Yönetmeliği’nin ardından 
Komisyon kurulması için 
başvuru yaptıklarını söyledi. 

Porsuk, “OSB’nin daha önce 
4 kez tüzel kişiliği iptal edildi. 
Daha sonra Hükümetimiz 
Islah OSB yasasını gündeme 
getirdi. Yasa ve yönetmelik çıktı. 
Şimdi Valimiz başkanlığında 
kurulacak olan komisyon bir 
çalışma yapacak. Sayın Valimizin 
Kemalpaşa OSB’nin yeniden 
tüzel kişiliğine kavuşması 
yolunda vereceği destekler 
için kendisine çok teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

Yorgancılar’ın çabası
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Kemalpaşa OSB’nin 
Islah Organize Sanayi Bölgeleri 
kapsamına alınarak tüzel kişilik 
kazanması isteğine ilişkin 
olarak Başbakan Erdoğan’a 
İzmir ziyareti sırasında bir 
dosya vermişti. Dosyanın 
verilmesinin ardından yasa 
kısa süre içinde TBMM Plan 

ve Bütçe Komisyonu’nda 
görüşülmeye başlanmıştı. 
Kamuoyunda “küçük torba” 
olarak adlandırılan Yasa 
kapsamına alınan teklif 
TBMM’de kabul edildi. Yasanın 
kabul edilmesinden çok 
mutlu olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, başta Başbakan 
Erdoğan olmak üzere tüm 
Hükümet yetkililerine teşekkür 
etti. 

Kemalpaşa OSB’deki 
tüzel kişilik sorunun tarihe 
karışacağını açıklayan 
Yorgancılar, “Bu süreçte bizi 
destekleyen bütün kurumlara 
teşekkür ediyorum. Bundan 
sonra sanayicimiz sadece kendi 
işine odaklanacak. Altyapı gibi 
hizmetleri artık düşünmeyecek. 
Güvenle üretimlerini, 
yatırımlarını sürdürecek. İhracat 
yapmaya, istihdam yaratmaya 
ve ülkemize kazandırmaya 
devam edecek” dedi.

300 fabrikada 20 bin kişi çalışıyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası öncülüğünde kurulan, toplam 
12 milyon 342 bin 718 metrekarelik alanın 8 milyon 778 bin 
metrekaresi sanayi parsellerinden oluşan Kemalpaşa OSB’de 
300 fabrikada 20 bin kişi istihdam ediliyor ve yaklaşık 2 milyar 
dolar civarında ihracat yapılıyor. Kemalpaşa OSB’nin tüzel kişilik 
iptalleri nedeniyle mağduriyet yaşayan sanayiciler, üretimin 
vazgeçilmez girdilerinden enerjiyi yüzde 10 daha pahalıya 
temin edip rekabet avantajlarını yitirme tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunuyordu. Organize sanayi bölgelerine sağlanan 
teşvik ve destekleri de kaybetme riskini yaşıyorlardı. Ayrıca 
çevrenin korunması için gerçekleştirilen yatırımların durması söz 
konusuydu.

ORGANİZE
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Kısıkköy Metal İşleri Sanayi 
Sitesi’nde Türkiye’ye örnek 
olacak bir farkındalık projesi 
başlattı. Sitede faaliyet gösteren 
450 KOBİ’nin ihtiyaçlarını 
belirleyecek, çevre, iş güvenliği 
ile enerji verimliliği konularında 
da eğitim ve danışmanlık 
hizmetini kapsayan projeye 
KOSGEB de Meslek Kuruluşu 
Tematik Proje Destek Programı 
kapsamında destek veriyor.

EBSO; sadece organize 
sanayi bölgelerinin konularını 
çözüme kavuştururken, küçük 
sanayi sitelerinde faaliyet 
gösteren KOBİ’lere yeni 
ufuklar açacak çalışmalara da 
imza atıyor. Sanayi sitelerinin 
yönetimleriyle gerçekleştirilen 
toplantılarda dile getirilen 
konuları mercek altına alan 
EBSO, ilk olarak Kısıkköy’de 
sanayinin röntgenini çekerek 
buradaki işletmeleri zirve 
yolunda ilerletecek “Kısıkköy 
Metal İşleri Sanayi Sitesi Saha 
Analizi, İhtiyaç Tespiti, Çevre, İş 
Güvenliği ve Enerji Verimliliği 

Konularında Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmeti Projesi”ni 
başlattı. Kısıkköy Metal İşleri 
Sanayi Sitesi yönetiminin 
katılımıyla yürütülecek proje 
ile, sitede faaliyet gösteren 
450 KOBİ’ye EBSO ve ABİGEM 
tarafından anket uygulanarak 
mevcut durum ve ihtiyaçlar 
tespit edilecek, eğitimlerle 
sanayicinin kendilerini ve 
işletmelerini geliştirmesi 
sağlanarak rekabet avantajı 
yaratılacak.

Projenin başlaması 
dolayısıyla Kısıkköy Metal İşleri 
Sanayi Sitesi’nde düzenlenen 
toplantıda konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
Oda’nın tüm sanayicilerin 
sorunlarına önem verdiğini, 
önceliklerini belirleyip 

sıkıntıların giderilmesine yönelik 
projeler hazırladığını söyledi. 
Gökçüoğlu, İzmir’deki küçük 
sanayi sitelerinin yönetimleriyle 
yaptıkları toplantılarda 
buralarda faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin farkındalığını 
sağlayarak kapasitelerini 
artırmak için EBSO önderliğinde 
çalışma yapılması sonucu 
çıktığını vurgularken, şu bilgileri 
verdi:

“Kısıkköy Metal İşleri Sanayi 
Sitesi’nde başlattığımız projeyle, 
siteye hizmet sağlamak, 
durumu ve ihtiyaçları analiz 
edip buna göre çözümler 
üretmek, bu yolla KOBİ’lerin 
gelişmelere, kapasitelerini 
artırmalarına ve daha güçlü 
yapıya kavuşmalarına katkı 
sağlanarak bölge ekonomisinin 
gelişmesine hizmet etmek 

ORGANİZE

EBSO’dan Kısıkköy Metal İşleri’ne 
farkındalık projesi

Türkiye’de ilk kez başlatılan işletmelerin ihtiyaçlarını 
belirleme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik 
projeyi, KOSGEB de Meslek Kuruluşu Tematik Proje 
Destek Programı kapsamında destekliyor.
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ORGANİZE

amaçlanıyor. KOSGEB de bu 
çalışmamızı Meslek Kuruluşu 
Tematik Proje Destek Programı 
kapsamında destekliyor.”

Projenin 1 yıllık süresince 
Kısıkköy Metal İşleri Sanayi 
Sitesi’nde faaliyet gösteren 
KOBİ’lere ilk aşamada teknik 
altyapısı EBSO tarafından 
oluşturulan kapsamlı bir anket 
çalışması uygulanacağını, 
saha analizinde firmalarla tek 
tek görüşmeler yapılacağını 
bildiren İbrahim Gökçüoğlu, 
“Firmalarımızın mevcut durumu, 
sorunları, eğitim ve danışmanlık 
ihtiyaçları tespit edilecek. 
İşletmelerimizin özellikle çevre 
konusunda Avrupa Birliği Uyum 
Yasaları çerçevesinde hızla 
değişen yönetmeliklere ayak 
uydurabilmelerini sağlamak 
amacıyla iş yaşamında büyük 
önem taşıyan çevre, iş sağlığı 
ve güvenliği, enerji verimliliği 
konularında güncel mevzuat 
değişimiyle uygulamaları 
içeren eğitimler verilecek. 
Anket çalışması sırasında 
belirlenen diğer konularda da 
sanayicilerimize farkındalık 
sağlayacak eğitimler 
düzenlenecek” dedi.

İnternet sitesi ile de 
Türkiye’ye açılacak
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Gökçüoğlu, Kısıkköy 
Metal İşleri Sanayi Sitesi’nde 
başlatılan projenin üçüncü 

aşamasında ise konuyla ilgili bir 
internet sitesi oluşturulacağını 
açıkladı. Bilişim ortamında 
da sanayicilere çevre, iş 
güvenliği ve enerji verimliliği 
danışmanlık hizmeti verileceğini 
söyleyen Gökçüoğlu, “Firmalar 
sorunlarını ilettiklerinde 
detaylı olarak bilgilendirilecek. 
Projemiz Türkiye’deki diğer 
küçük sanayi sitelerine de örnek 
olacak. İnternet sitesi sayesinde 
Türkiye’nin her yerindeki 
KOBİ’ler her türlü sorularına 
anında cevap bulabilecekler” 
diye konuştu.

İbrahim Gökçüoğlu, Kısıkköy 
Metal İşleri Sanayi Sitesi’nde 
faaliyet gösteren işletmelere 
kendilerini geliştirebilmeleri için 
başta KOSGEB ve TEYDEB olmak 

üzere sanayicilere sunulan 
desteklerden yararlanmalarını 
da öğütledi.

Kısıkköy Metal İşleri Sanayi 
Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Fahrettin Gökçüoğlu da, 
KSS’ler için örnek bir projeyi 
bölgelerinden başlatan EBSO 
Yönetimine teşekkür ederken, 
“Bu projenin bir başlangıç 
olmasını diliyorum. EBSO’yu 
işletmelerimizin önünü açacak 
başka projelerle de aramızda 
görmekten mutluluk duyacağız” 
diye konuştu.

Toplantıda, KOSGEB İzmir 
Güney Hizmet Müdürlüğü 
Uzmanı İhsan Gümüş 
de kurumun sanayicilere 
verdiği destekler hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Proje neler kazandıracak?

İzmir’in imalat ve ihracatında önemli merkezlerden biri olan 
Kısıkköy Metal İşleri Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilecek proje, 
bölgenin adeta röntgenini çekerek imalat sanayinin yapısını tüm 
yönleriyle ortaya koyacak.

İşletmelere verilecek çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji 
verimliliği eğitimleriyle tüm dünyada öne çıkan konularda 
farkındalık yaratmaları sağlanacak.

İşletmelerin sadece kendilerine özgü olduğunu düşündükleri 
ancak anket çalışması sonunda başkalarının da mücadele ettiği 
konularda özel eğitimler gerçekleştirilecek.

İnternet sitesi oluşturularak sanal ortamda da işletmelere 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Kısıkköy Metal İşleri Sanayi Sitesi’ndeki işletmelerin benzer 
konulardaki talepleri, sitedeki sıkça sorulan sorular bölümünde 
değerlendirilerek Türkiye’deki bütün KSS’lerde faaliyet gösteren 
KOBİ’lere de yol gösterici nitelik taşıyacak. 
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Pamuk Çırçır Sanayi, Dokuma ve 
Kombine Tesisler Sanayi, Nakış 
ve Diğerleri Sanayi, İç Giyim 
Sanayi, Örme Giyim Sanayi, Dış 
Giyim Sanayi Meslek Komiteleri 
temsilcileri, sektörel sorunları 
görüşmek üzere periyodik olarak 
yaptıkları toplantıda biraraya 
geldi. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya, Avni 
Yurtseven, Şükrü Eroğlu, Atınç 
Abay, Ateş İlyas Demirkalkan, 
Orhan Köymen, Hilmi Uğurtaş, 
Burak Sertbaş, Osman Çelik, 
Mehmet Yavuz katıldı. Sektör 

temsilcileri, sorunlarını enine 
boyuna değerlendirme fırsatı 
bulurken, öncelikli sorun nitelikli 
işgücü oldu. Bunun yanı sıra 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
işsizliğe çözüm olarak 
gösterilen bölgesel asgari ücret 
uygulamasının sektöre büyük 
darbe vuracağını kaydeden 
tekstil ve hazırgiyimciler ayrıca 
KDV iadelerinin zamanında 
ödenmesi çağrısında bulundu.

Çalıştıracak eleman 
bulunamıyor
Hilmi Uğurtaş, tekstil 

sektörünün çalıştıracak işçi 
bulamadığına dikkat çekti. 
Yaşanan ekonomik krizlerde 
emekyoğun tekstil, konfeksiyon 
sektörünün işçileri çıkarma 
yoluna gittiğini, alacaklarını 
tahsil edemeyen fason 
işletmelerin battığını, düşük 
kur yüksek faiz döneminde 
işçi ücretlerinin zamanında 
ödenemediği anlar olduğunu 
ve bu gibi sorunların çalışanları 
sektörden koparttığına dikkat 
çeken Uğurtaş, “Sektör 

Tekstilcilerin zirvesi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar başkanlığında 
toplanan tekstil ve konfeksiyonla ilgili meslek 
komitelerinin temsilcileri, nitelikli eleman istihdamı, 
teşvikler ve uluslararası rekabeti konuştu.

Türkiye’nin üretim ve 
istihdam deposu tekstil, 
hazır giyim ve konfeksiyon 
sanayinde yetişmiş eleman 
sıkıntısı had safhaya ulaştı. 
Sektör Çin, Hindistan, Vietnam 
gibi Uzakdoğu ülkelerine karşı 
kaliteli üretim ve zamanında 
teslimle elde ettiği Avrupa 
pazarında kalıcı olurken 
geçmişte ödenmeyen ücretler, 
kapanan işletmeler, alınamayan 
haklar nedeniyle sektöre sırtını 
dönen çalışanlarla barışmak 
ve yeni istihdamları kazanmak 
için harekete geçti. Sektör 
temsilcileri bu amaçla Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 5 
yılda 5 milyon kişinin mesleki 
eğitimden geçirilmesini 
amaçlayan Beceri 10 programına 
aktif destek olma kararı aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
tekstil ve hazırgiyim ile ilgili; 

Yorgancılar: Yakından takipçisiyim

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Başkanı Ender Yorgancılar, 
sektör temsilcilerini gündeme getirdiği konuların Ankara’da 
hükümet ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde takipçisi 
olacağını söyledi. Sektörün yetişmiş eleman ihtiyacı konusunda 
TOBB’un önderliğinde hayata geçirilen Beceri 10 projesinin 
önemine dikkat çeken Yorgancılar, “Gerek bölgesel asgari ücret, 
gerek yetişmiş iş gücü, gerekse 2023’te 55 milyar dolarlık sektör 
ihracatı vizyonuna ulaşmamızı sağlayacak beklentileri Ankara’da 
Hükümetin ilgili birimlerine aktaracağım. Yanı sıra TOBB olarak 
bu konuda sektör temsilcilerinin yanında olacağız” diye konuştu.

SEKTÖR
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geçmişten çıkardığı derslerle 
yeniden yapılanma içine girdi. 
Sorunların önemli bir kısmı 
çözüldü. Tekstil, hazır giyim 
ve konfeksiyon vazgeçilmez 
sektör oldu. Ancak şimdi de 
sektöre olan güvenini kaybeden 
çalışanlar nedeniyle sıkıntı 
yaşıyoruz” dedi. 

Bölgesel asgari 
ücret olmaz
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Meclis Üyesi Ateş İlyas 
Demirkalkan da, Dahilde İşleme 
Rejimi kapsamında ihraç kaydıyla 
yapılan ithalatta yüzde 30 KDV 
kesildiğini ancak kesilen bu 
KDV’nin iadesinin büyük zaman 
aldığını belirterek sorunun 
çözümünü istedi. Demirkalkan 
ayrıca, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da işsizliği sona 
erdirmek için bölgesel asgari 
ücret uygulama düşüncesine 
katılmadıklarını belirterek, “İzmir 
zaten teşviklerden yeteri kadar 
istifade edemiyor. Bu ortamda 
birde bölgesel asgari ücret 
uygulanırsa, tam iyi bir yola girdi 
dediğimiz sektör yine sıkıntılı 
günler yaşar” diye konuştu.

Moda ve marka 
olma yolundayız
Ege Hazır Giyim ve 

Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı Burak 
Sertbaş ise kıdem tazminatı 
fonunun bir an önce hayata 
geçirilmesini talep etti. bu yasa 
hayata geçirildiği takdirde 
çalışanların sektöre olan 
güvensizliklerinin bir ölçüde de 
olsa önlenebileceğine dikkat 
çeken Sertbaş, “Öte yandan 
sektör ucuz ve kalitesiz Çin, 
Hindistan, Vietnam, Endonezya 
gibi ülkelere karşı rüştünü ispat 
etti. Kaliteli üretim, zamanında 
teslim AB ile olan ilişkilerimizi 
üst noktaya taşıdı. Bu hamleyi 
bir adım öteye taşıyabilmek 
için sektöre sağlanacak destek, 
AB pazarında moda ve marka 
olmamıza zemin hazırlayacak. 
Bu sayede 2023’te 55 milyar 
dolar ihracat vizyonuna 
ulaşmamız kolaylaşacak” dedi. 

Tektil ürünü ithalatında gümrük vergisi

Ekonomi Bakanlığı, tekstil ve hazırgiyim ürünlerinin ithalatında 
teminat şeklinde ilave gümrük vergisi alınması uygulamasının, 
yaklaşık 3 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ithalatını 
kapsadığını bildirdi. 

Ekonomi Bakanlığından konu ile ilgili olarak yapılan yazılı 
açıklamada, 4 Şubat 2011 tarihli ve 2011/1476 sayılı ithalat Rejimi 
Kararına Ek Karar uyarınca, bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinin 
ithalatında teminat şeklinde ilave gümrük vergisi alınmasına ilişkin 
uygulamanın 22 Temmuz 2011 itibariyle başladığı hatırlatıldı.

Kararın yaklaşık 3 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon 
ithalatını kapsadığı belirtilerek, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin 
ithalatında Ekonomi Bakanlığı’nca başlatılan ve halen 
sürdürülmekte olan incelemenin tamamlanmasının ardından son 
düzenleme yapılacağı kaydedildi. Resmi Gazete’nin 22 Temmuz 
2011 tarihli sayısında yayımlanan değişiklik ile 4 Şubat 2011 
tarihli ve 2011/1476 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a, 
uygulamasına ilişkin olarak açıklayıcı kapsamda bazı hükümler 
ilave edildiği belirtilen açıklamada, getirilen bu düzenlemeler 
hakkında şu bilgi verildi: 

‘’A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen AB ve Türk 
menşeli olmayan eşyadan tercihli menşeine uygun olarak ilave 
gümrük vergisi alınacak. AB veya Türk menşeli eşya için gümrük 
idarelerince A.TR dolaşım belgesi dışında ayrıca bir menşe ispat 
belgesi talep edilmeyecek. 

İhracatçılarımızın ilave vergiden olumsuz etkilenmemeleri için 
üçüncü ülke menşeli girdilerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 
ithal edilerek işlem görmesi ve AB’a ihracı halinde telafi edici 
verginin hesaplanmasında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

İhracatçılarımızın üçüncü ülke mallarını ülkemize getirerek 
AB’ye ihraç etmeleri durumunda ek yükümlülük oluşmaması 
amacıyla karar kapsamındaki ürünler için İthalat Rejimi Kararı eki 
listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak 
A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelere ihraç edilmesi 
halinde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Ayrıca üretiminde bu malları kullanan sanayicilerimize ilave yük 
getirmemek amacıyla, karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 
Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz kalan ürünlere yönelik 
ithalat rejimi V sayılı listede yer alması durumunda, ilave gümrük 
vergisi uygulanmayacak.’’

SEKTÖR
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Vestel, Kipa AVM, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi eğitim ve 
yurt binaları, Menderes Tekstil 
ile Abalıoğlu fabrikaları başta 
olmak üzere Ege Bölgesi’nde 
birçok sanayi tesisi, depo, 
eğitim kurumu ve köprü yapan 
İzmirli 21 yıllık inşaatçı ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Dönmez, turizm yatırımlarını 
sevdi. Alaçatı’da Casaoliva 
Otel 2011’i 4 milyon dolarlık 
yatırımla kurarak kısa bir süre 
önce hizmete açan Dönmez, 
Dalyanköy’de de Çeşme’nin ilk 
rezidans projesine Eylül ayında 
başlayacak. Bu proje içinde 11 
milyon dolara yakın yatırım 
yapacak olan Dönmez, inşaat 
sektöründen sonra turizmde 
de iyi bir noktaya gelmeyi 
planlıyor. Menderes’te 90 bin 
metrekareye yakın lojistik depo 
inşaatını sürdüren Dönmez, 
İzmir’in lojistik üssü hedefine 
de katkı sağlamak istiyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu, Temmuz 
ayındaki bir toplantısını 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 

Dönmez’in ev sahipliğinde 
Alaçatı’daki Casaoliva Otel 
2011’de gerçekleştirdi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Yönetim Kurulu 
üyeleri, turizm sektörüne adım 
atan Dönmez’i yatırımlarından 
dolayı kutlarken, başarı 
dileklerini iletti.

Geleneksel mimari
İnşaat sektöründe Kuryap, 

Depaş firmalarının sahibi, 
prefabrikte öncü firmalardan 
Betoya A.Ş’nin de ortağı 

olan Muhsin Dönmez, inşaat 
sektörü ile birlikte turizm 
sektöründe de çalışmaya 
başladığını söyledi. Turizm 
sektöründe ilk yatırım olarak 
Alaçatı’da 22 oda 50 yatak 
kapasiteli çok özel Casaoliva 
Otel 2011’i hizmete açtıklarını 
dile getiren Dönmez, “Bu 
otel turizm sektöründe ilk 
yatırımımız oldu. Alaçatı 
merkeze yürüyüş mesafesinde 
olan otel, dünyaca ünlü sörf 
merkezi ve Alaçatı Port’a 
da 2 km mesafede. İki taş 

Dönmez’den turizme yatırım

PANO



53

binadan oluşan otelimiz, 
geniş bir bahçe ve havuza 
sahip. Alaçatı’nın geleneksel 
mimarisine sahip olan otel 
her türlü konforu da sunuyor. 
Otel için 4 milyon dolarlık bir 
yatırım gerçekleştirdik. Bu 
yatırımla Çeşme ve Alaçatı 
turizmine önemli bir katkı 
sağlayacağımızı düşünüyoruz” 
dedi. 

24 ayda bitecek
Çeşme Dalyanköy’de de 

çok özel bir koyda rezidans 
ve apart otel projesini hayata 
geçireceklerini açıklayan 
Dönmez, Eylül ayında inşaatına 
başlamayı planladıklarını ve 
3 blok apart otel, 3 blokta 
rezidans inşa edeceklerini 
vurguladı. Projede 42 rezidans 
dairesi ile 72 adet apart 
otel odası olacağını ifade 
eden Dönmez, proje için 11 
milyon dolara yakın yatırım 
gerçekleştireceklerini vurguladı. 
Çeşme’nin ilk rezidans 

Alaçatı’da 4 milyon dolarlık bir yatırımla Casaoliva Otel 
2011’i hizmete açan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Dönmez, Eylül’de de Dalyanköy’de 11 milyon dolara mal 
olacak rezidans projesine başlayacak.

Lojistik üssü İzmir’e 85 bin metrekare depo

Muhsin Dönmez, lojistik sektöründe faaliyet göstermek 
için kurulan İZDEP firmasının Menderes’te iki ayrı proje olarak 
inşa ettiği toplam 85 bin metrekarelik depoları da kendilerinin 
gerçekleştirdiğini belirtti. 12 metre yükseklikteki depoların 
İzmir’de tek olduğunu ve firmalar için çok iyi bir lojistik 
imkan sağlayacağına işaret eden Dönmez, “Adnan Menderes 
Havalimanı’nın karşısında olan depolar, şehir merkezine çok 
yakın olması nedeniyle büyük talep görüyor. Yatırımımızla 
birlikte bu bölgedeki arazi fiyatları da yüzde 30-40 oranında 
arttı” dedi.

yatırımını yapacaklarını ifade 
eden Dönmez, “Proje 22 bin 
metrekare alanda yapılacak. 
12 bin metrekare inşaat alanı 
olacak. Eylül’de başlayıp 24 
ay içinde tamamlayacağız. 
Projede termal kür merkezi 
olacak, rezidans sahipleri 
dairelerini kendileri 
kullanmadıkları dönemlerde 
kiralaya vererek gelir de elde 
edebilecek. Özel iskeleye 
yatlar demirleyebilecek” diye 
konuştu. 

PANO
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Katmerciler yeni fabrikasını 
Ekim’de açıyor

PANO

Türkiye’de araç üstü ekipman 
sektörünün lideri ve sektörünün 
borsadaki tek temsilcisi olan 
Katmerciler (KATMR), İzmir 
Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki mevcut üretim 
tesislerini büyütmek üzere 
inşasına devam ettiği yeni 
fabrikasını Ekim ayında açarak 
üretime geçmeyi planlıyor. 

Toplam 6 milyon dolarlık 
yatırımla, mevcut 300 kişilik 
kadrosuna ilave 100 kişilik 
yeni istihdam sağlayacak yeni 
yatırım, Katmerciler’e, özellikle 
yurtdışı pazarlara yönelik olmak 
üzere, ileri teknolojiye dayalı, 
katma değeri yüksek üretim 
yapma imkanı sunacak.

Katmerciler’in üretim 
kapasitesini ilk yıl için yüzde 30 
düzeyinde artırması öngörülen 
yeni üretim tesisi, araç üstü 
ekipman sektöründe İzmir’in 
bölgesel bir üretim ve ihracat 
üssü haline getirilmesi hedefine 
ulaşmada önemli bir adım 
oluşturacak.

Hedef uluslararası
Başarılı bir halka arz sonrası 

11 Kasım 2010 tarihinde 
İMKB’de işlem görmeye 
başlayarak 25 yıllık birikimini 

yeni ortaklarıyla paylaşan 
Katmerciler, kendi sektöründe 
uluslararası bir marka haline 
gelme hedefi doğrultusunda 
stratejik bir aşamayı daha geride 
bırakmaya hazırlanıyor. 

Katmerciler Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü 
Mehmet Katmerci, istikrarlı 
büyümesini ve karlılığını devam 
ettirmek ve özel dizayn edilmiş, 

ileri teknolojiye dayalı, katma 
değeri yüksek ekipmanların 
üretimini gerçekleştirmek 
amacıyla 6 milyon dolarlık 
yatırımın realize edilmesinde 
son aşamaya geldiklerini ve 
üretime geçiş için geri sayımın 
başladığını belirtti. 

Bu yatırım tutarının 3 
milyon dolarlık kısmıyla, İzmir 
Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan mevcut 
üretim tesislerinin bitişiğinde 

Katmerciler, 6 milyon dolarlık yatırımla 100 kişiye ilave 
istihdam imkanı yaratacağı yeni fabrikasında Ekim 
ayında üretime başlamayı planlıyor.
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bulunan 17.500 metrekarelik 
araziyi satın aldıklarını, kalan 
3 milyon dolarlık tutarla, 
10.000 metrekarelik kapalı 
alan inşaatı ile makine teçhizat 
yatırımı yaptıklarını ifade 
eden Katmerci, “Mart ayında 
başlayan inşaat çalışmalarında 
son aşamaya geldik. Kurulacak 
yeni fabrikayla, mevcut üretim 
kapasitesinde ilk yıl yüzde 30 
artış öngörüyoruz. Ayrıca, yıllık 
300 adet özel tip ekipman 
üretimi planlıyoruz. İzmir’i 
sektörümüzde üretim ve ihracat 
üssü yapmak istiyoruz” dedi. 

İstihdama katkı
Mehmet Katmerci, işsizliğin 

en büyük sorunların başında 
geldiği ülkemizde 100 kişiye 
daha istihdam yaratacak 
olmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, şunları 
belirtti:

“Katmerciler, sektörünün 
en büyük ihracatçısıdır. Yeni 
ve ileri teknolojiye dayalı farklı 
ürün modellerimizle rekabet 
gücümüzü artırmayı, yurt dışı 
pazardaki konumumuzu daha 
da güçlendirmeyi, yeni pazarlara 
ulaşmayı hedefliyoruz. Her 
yeni üretim ve satış sadece 
Katmerciler için değil ülkemiz 
ekonomisi için de katma değer 
yaratacaktır. Katmerciler 
markasını, ulusal bir marka 
olmaktan uluslararası bir marka 

haline getirme hedefimize 
ulaşmada önemli bir aşamayı 
temsil ediyor.”

Fransız ve İspanyol 
görüşmeleri olumlu
Dünyada itfaiye ekipmanı 

üretiminin öncü şirketlerinden 
Fransız Gimaex International 
ile ortak şirket kurma, çöp 
arabası üretiminin önde gelen 
şirketlerinden İspanyol Ros Roca 
ile teknolojik işbirliği konusunda 
başlayan görüşmelerin olumlu 
yönde devam ettiğini de 
belirten Mehmet Katmerci, “İleri 
teknoloji kullanımları ve farklı 
ürün geliştirme yetenekleriyle 
kendi alanının öncü ve lider 
şirketleriyle yapılacak ortak 
girişimler, Katmerciler’e yeni 
pazarların önünü açacağı gibi, 
mevcut pazarlardaki konumunu 
da güçlendirecektir. Halen 
dünyanın 40 ülkesine ihracat 
yapan ve sektörünün ihracat 
lideri olan Katmerciler’in ihracat 
gücünü daha da artırmak, 
İzmir’i sektörümüz için bir 
üretim ve ihracat üssü haline 
getirmek istiyoruz” dedi.

Katmerciler’in, katma değeri 
yüksek ürün geliştirmeye yönelik 
yeni yatırımlarıyla sağlıklı ve kârlı 
büyümesini artırarak devam 
ettireceğini kaydeden Katmerci, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tüm çalışmalarımız 
planlandığı ve öngörüldüğü 
şekilde devam ediyor. 2011 

yılında şu ana kadar yaptığımız 
satışlar ve aldığımız siparişlerle, 
2011 yılı için öngördüğümüz 
yüzde 25’lik büyüme hedefini 
daha şimdiden aşmış 
durumdayız. Hissedarlarına 
yüzde 100 bedelsiz hisse 
verecek olan Katmerciler, iş ve 
çözüm ortakları, yatırımcıları ve 
hissedarlarıyla birlikte büyümeye 
devam edecektir.”

Kapasiteyi ilk yıl yüzde 30 artıracak fabrikada ağırlıklı 
olarak yurt dışı pazarlara yönelik, ileri teknolojiye dayalı, 
katma değeri yüksek yeni ekipmanlar üretilecek.
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Yatırımlarda İndirimli Kurumlar 
Vergisi Uygulaması
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Mustafa Şahin
www.tesvikdestek.com 

Yatırımcılara 2011 yılı sonuna 
kadar, bölge ve illere göre 
değişen önemli avantajlar var.

Bu avantajların başında, 
yüzde 2’ye kadar düşen 
kurumlar/gelir vergisi oranı 
geliyor. Ayrıca; her 100 TL 
yatırımın 65 TL(bölgesel 
desteklerde 55)’sını devlet, 
alacağından vazgeçerek 
yatırımcıya bırakıyor.  Yatırımın 
bölgesine göre vergi indirimi 
yüzde 10‘a, devlet katkısı da 100 
TL’da 15 TL’ ye kadar düşüyor. 
2009/ Temmuzdan buyana 
mevcut teşvikler küçük farklarla 
böyle…

Bu uygulamanın şu günlerde 
sona erme ihtimali var. Çünkü, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Nihat Ergün’nün 
açıklamalarına göre “yeni teşvik 
sistemi” üzerinde çalışılıyor.

Henüz uygulanmakta olan 
2009/15199 sayılı Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında 
Kararda; son olarak 2011/1597 
sayılı karar ile düzenlemeye 
gidildi. 11.05.2011 tarihli 
2011/1 sayılı Tebliğ ile de 
uygulamaya yön verildi. Yapılan 
düzenlemelerle bazı (Ör. 
hayvancılık) sektörlerde destekler 
daraldı. 
Yazınımızın konusu, mevcut 
desteklerden biri olan “vergi 
indirimi”.

İndirimli Kurumlar 
Vergisi hangi 
yatırımlara uygulanır?
İndirimli vergi 

uygulanabilmesi için yapılacak 
yatırımın T.C Ekonomi Bakanlığı 
Teşvik Uygulama ve  Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü 
(Hazine Müsteşarlığı) tarafından 
teşvik belgesi alarak yapılması ve 
teşvik belgesinin de “Bölgesel-
sektörel veya büyük ölçekli (50 
milyon TL üzeri) yatırım” olması 
gerekiyor.

Vergi indirimi ne
zaman başlayacak, 
ne kadar sürecek?
İndirimli Kurumlar/Gelir 

vergisi, KVK (Kurumlar Vergisi 
Kanunu)’nun 32/A maddesinde 
5838 sayılı Kanunla yapılan 
düzenleme ile getirilmiştir. İlgili 
düzenlemeye göre: 
(1) “...Hazine Müsteşarlığı 
tarafından teşvik belgesine 
bağlanan yatırımlardan elde 
edilen kazançlar, yatırımın 
kısmen veya tamamen 
işletilmesine başlanılan hesap 
döneminden itibaren yatırıma 
katkı tutarına ulaşıncaya kadar 
indirimli oranlar üzerinden 
kurumlar vergisine tabi tutulur.” 
denilmektedir.

Bu yasaya göre teşvik 
belgesi kapsamında yapılan 
yatırımlardan elde edilen 
kazançlar üzerinden;

• yatırımın kısmen veya 
tamamen faaliyete geçtiği geçici 
vergi döneminde başlanarak,

• yatırıma katkı tutarına 
ulaşılıncaya kadar, 

indirimli oranlar üzerinden 
Kurumlar Vergisi ödenecektir. 
Yani yatırımcı yaptığı yatırımın 
belli bir tutarını, öncelikle kâr 
elde etme koşulu ile Kurumlar 
Vergisi ödemeyip, devletten 
destek olarak geri alacaktır. 
Bunun süresinde ise bir sınırlama 
yok ve aktif değerler yeniden 
değerlenmiş tutarları ile dikkate 
alınacaktır. 
Bu tutarın hesaplanmasında ise 
karşımıza “Yatırıma katkı tutarı“ 
ve “Kurumlar Vergisi veya Gelir 
Vergi İndirim Oranı” gibi iki 
kavram çıkmaktadır.

Yatırıma katkı tutarı
Mevzuatta geçen tanımlamayı 

almak yerine, anlatma yolunu 
seçersek; yatırımcının yaptığı 
yatırım tutarının belli yüzdesidir. 
Bölgesel destekli teşvik belgeli 

Yatırımcı yaptığı 
yatırımın belli bir 
tutarını, öncelikle 
kâr elde etme koşulu 
ile Kurumlar Vergisi 
ödemeyip, devletten 
destek olarak geri 
alacaktır. Bunun 
süresinde ise bir 
sınırlama yok ve aktif 
değerler yeniden 
değerlenmiş tutarları 
ile dikkate alınacaktır. 
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yatırımda 1’nci Bölge’de  2011 
yılında başlanılan yatırımın her 
100 TL’sı için yatırım katkı oranı 
yüzde 15 üzerinden (2010 da 
başlayan yatırımlarda 20 TL) 
15 TL’sini Devlet, işletmenin 
ödeyeceği Kurum/Gelir vergisini 
almayarak  işletmede bırakır. 
Bu tutarın ne olacağı, yapılan 
yatırıma bağlıdır. Örneğin 1’nci 
Bölge’de 5 milyon TL  yatırım 
yapan işletme 2011 yılında 
yatırıma başlamış ise 750.000 
TL  vergiyi devlete ödemez 
ve işletme sermayesi avantajı 
kazanır.

Vergi indirimi için 
Maliye Bakanlığı’ndan 
Tebliğ bekleniyor
Kurumlar Vergisi indiriminin 

hesaplanmasının ne şekilde 
olacağı ilgili mevzuatta bellidir. 
Yatırımın sağlayacağı gelir 
üzerinden indirimli kurumlar 
vergisi uygulanacağına göre; 
yatırım kısmen de olsa bitmiş, 
çalışır ve kâr eder duruma gelmiş 
olması gerekir diyebiliriz.

Bu da teşvik belgesi ile 
yapılan bölgesel/Büyük ölçekli 
yatırımın faaliyete geçmesini 
gerektirmekle birlikte, teşvik 
belgesinin kapanış işlemlerinin 
yapılmış olma şartını gerektirecek 
midir? 

Mevcut mevzuata göre 
bu şart değildir. Ancak; 2010 
yılında da başlayan yatırımların 
olduğu ve bir kısmının da 
artık “kısmen veya tamamen” 
faaliyete geçebileceği göz önüne 
alınır ise, yatırımcı 3.cü geçici 
vergi döneminde bu hakkını 
kullanmak isteyebilecektir. 
Olası mağduriyetin, bu konuda 
çıkacak bir tebliğ ile giderilmesi 
dönem itibariyle uygun olacaktır.

Ayrıca İndirim tutarının tespiti 
için Yeminli Mali Müşavir Raporu 
istenmesi gündeme gelebilecek, 
hazırlıkların yapılması da zaman 
alacaktır. 

Belgenin kapanması 
gerekir mi?
Bunun yanında zayıf olasılık 

olmakla birlikte teşvik belgesinin 
kapanmış olma şartı aranır ise 

Yıllar Kurum Vergisi 
Matrahı

Kurumlar 
Vergisi
(%20)

Ödenecek 
vergi

İşletmede kalan 
vergi  

(Devlet Desteği)

2011/3.
Geçici Vergi Dön. 2.000.000 400.000 200.000 200.000

2012 2.000.000 400.000 200.000 200.000

2013 3.000.000 600.000 300.000 300.000

2014 3.000.000 600.000 300.000 300.000

Toplam 10.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

Tablo 1

(Sigorta Prim Desteği’nde olduğu 
gibi) bilindiği gibi kapanış 
işlemleri için her hazırlık yapılıp 
müracaat yapılsa bile, belge 
kapatma işlemi için fiili ekspertiz 
işlemi 6 ay- 1 yıl gibi zamana 
yayılabilmektedir. 
Ancak merak edilen diğer konu, 
indirim hakkının ne şekilde 
uygulanacağı konusudur. Bu 
durumun ise Maliye Bakanlığı 
tarafından bir tebliğ ile 
açıklanması gerekmektedir. 

İndirimli vergi 
hangi işletme ve 
yatırımlara yok?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

32/A maddesi kapsamında; 
finans ve sigortacılık 
sektörlerinde faaliyet gösteren 
kurumlar, iş ortaklıkları, 
taahhüt işleri 4283 Sayılı Kanun 
Kapsamında (Yap-İşlet modeli) 
yapılan yatırımlar, 3996 Sayılı 

Kanun Kapsamında (Yap-İşlet-
Devret) yapılan yatırımlar, 
rödovans sözleşmelerine bağlı 
olarak yapılan yatırımlar, 
indirimli vergi uygulamasından 
yararlanamaz. Arazi, arsa, royalti, 
yedek parça ve amortismana 
tabi olmayan diğer harcamalar 
indirimli vergi uygulamasında 
hesaba katılmaz.

Örnek uygulama
İndirimli Kurumlar Vergisi 

uygulamasına örnek verilir ise 
Bölgesel Destekli Teşvik belgesi 
kapsamında 1’nci Bölge’de 
yapılan, 2010’da başlanmış 
ve 2011 ağustos ayında 
tamamlanan yatırım ile toplam 
5 milyon yatırım harcaması 
gerçekleşmiş olsun: 
5.000.000 TL tutarındaki bir 
yatırımla, hesaplanan yüzde 20 
(2011’de başlayan yatırımlarda 
yüzde 15) yatırım katkı oranı 
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üzerinden 1.000.000 TL 
olacaktır. (Bu yatırım III. Bölgede 
ise 5.000.000 x %40= 2.000.000 
TL)  1.000.000. TL’lık tutar 
kurumlar vergisi kapsamına dahil 
edilmeyecek ve işletmeye devlet 
desteği olarak kalacaktır.  
Bu yatırım üzerinden elde edilen 
kazanç ise yüzde 20 oranında 
değil, (yüzde 50 indirim oranı 
uygulanır) yüzde 10 oranında 
vergilendirilecektir. İşletmenin 
yaptığı 5.000.000 TL yatırım ile 
elde ettiği kurum vergi matrahı 
2011 yılı 3’ncü dönem 2.000.000 
TL, 2012 de  2.000.000 TL, 
2013’de 2.000.000 TL, 2014’de 
3.000.000 TL olduğu varsayımı 
ile, ödenecek Kurumlar Vergisi  
ile ödenen / işletmede devlet 
desteği olarak kalan vergi 
tutarları Tablo 1’deki gibi 
olacaktır.

Vazgeçilen vergi tutarı 
1.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar 
yatırımdan elde edilen kazançlar 
yüzde 10 oranında indirimli 
olarak, bu tutara ulaştıktan sonra 
geriye kalan kazançlar ise yüzde 
20 oranında vergilendirilecektir. 

Bölgelere göre
vergi indirimi
Büyük ölçekli yatırımlar ile 

bölgesel uygulama kapsamında 
gerçekleştirilen yatırımlarda, 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 32/A maddesi 
çerçevesinde Kurumlar Vergisi 
veya Gelir Vergisi’ne uygulanacak 
indirim oranları ile yatırıma katkı 
oranları yanda tablolar halinde 
görülmektedir.

31.12.2010 Tarihine kadar 
yatırıma başlamış (Bölgesel 
yatırımlarda proje tutarının 
yüzde 10’unu/ büyük ölçekli 
yatırımlarda 5 milyon TL yatırım 
gerçekleşmiş) olan yatırımcılar 
için vergisel avantajlar daha 
yüksek olmuştur.

31/12/2010 tarihine kadar 
yatırıma başlanılması halinde 
Tablo 2’de belirtilen indirim 
oranları ile yatırıma katkı oranları 
uygulanır.

31/12/2011 tarihine kadar 
yatırıma başlanılması halinde 
ise Tablo 3’te belirtilen indirim 
oranları ile yatırıma katkı oranları 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler Yatırıma katkı 
oranı (%)

Kurumlar Vergisi 
veya Gelir 

Vergisi indirim 
oranı (%)

Yatırıma katkı 
oranı (%)

Kurumlar Vergisi 
veya Gelir 

Vergisi indirim 
oranı (%)

I 20 50 30 50

II 30 60 40 60

III 40 80 50 80

IV 60 90 70 90

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler Yatırıma katkı 
oranı (%)

Kurumlar Vergisi 
veya Gelir Vergisi 
indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı 
 (%)

Kurumlar Vergisi 
veya Gelir Vergisi 
indirim oranı (%)

I 15 50 25 50

II 25 60 35 60

III 35 80 45 80

IV 55 90 65 90

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler Yatırıma katkı 
oranı (%)

Kurumlar 
Vergisi veya 
Gelir Vergisi 
indirim oranı 

(%)

Yatırıma katkı 
oranı (%)

Kurumlar Vergisi 
veya Gelir 

Vergisi indirim 
oranı (%)

I 10 25 25 25

II 15 40 30 40

III 20 60 40 60

IV 25 80 45 80

Tablo 2

Tablo 3

Tablo 4

uygulanır.
31/12/2011 tarihinden sonra 

yatırıma başlanılması halinde 
ise Tablo 4’te belirtilen indirim 
oranları ile yatırıma katkı oranları 
uygulanır.

Sonuç olarak yatırım 
teşvikleri; indirimli Kurumlar 
Vergisi uygulaması yanında, 
belirlenen şartların sağlanması 
halinde bölgeler arası 
gelişmişlik farkının giderilmesini 
hedeflemiştir. Ekonomik 
kalkınmanın hızlandırılması 
amacı ile de,  
• KDV istisnası, 
• Gümrük Vergisi muafiyeti, 
• Sigorta primi işveren hissesi 
(KOBİ’ler için 5 puan ilave edilir) 
desteği,  

• Yatırım yeri tahsisi ve  
• Faiz desteği gibi destek ile de 
işletmelere işletme sermayesi 
sağlamayı hedeflemektedir.

Gündemde olan diğer bir 
teşvik sistemi de; 4 bölge 
üzerinden giden bölgesel/
büyük ölçekli teşvik destek 
uygulamasından sektörel 
desteklere dönüşüm konusudur. 
Umarız ki yeni teşvik sistemi, 
mevcut teşvik sisteminin 
bazı eksiklerini ve illere göre 
gelişmişlik farklarını gözeterek 
(İzmir-Manisa gibi) telafi 
edecektir. (2011 yılı sonunda 
bütün bölgelerde sigorta primi 
işveren hissesi desteği 2 yıl 
azalırken, 2’nci Bölge’de bu 3 yıl 
olmaktadır.)
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Makro Print gün sayıyor
Matbaa, kağıt, ambalaj, 

promosyon, dijital ve baskı 
sektörünün liderleri, 30 Eylül 
– 3 Ekim günleri arasında 
gerçekleştirilecek Makro Print 
Fuarı’nda buluşuyor. İzmir 
Uluslararası Fuar Alanı’nda 
“İzmir’den Anadolu’ya açılan 
kapı” sloganıyla düzenlenen 
fuar, sektörün nabzını tutmak 
için 200’ü aşkın firma ve 1000’in 
üzerinde markanın katılımıyla 
tüm yurttan gelen katılımcı 
ve ziyaretçileri ortak platform 
etrafında biraraya getirmeyi 
hedefliyor.

Tunajans Uluslararası 
Fuarcılık tarafından 2005 
yılından bu yana İzmir’de 
düzenlenen Makro Print, kağıt, 
matbaa, ambalaj, promosyon, 
açık hava reklamcılığı, dijital 
baskı, serigrafi ve ikinci el 
makine sektöründe öncü 
fuarlardan biri haline geldi.

Çeşitli şehirlerden turlar 
düzenlenerek tüm matbaacıların 
ziyaret etmesinin sağlanması 
ve taleplerin yerine getirilmesi 
için her türlü kolaylığın 
sağlandığı KOSGEB destekli 
Makro Print fuarı için katılım 
talebi gün geçtikçe artıyor. 
Matbaacılar, ambalajcılar, 
makina ve yan sanayiciler, 
matbaa malzemeleri ithalat ve 
imalatçıları, kağıt, karton, oluklu 
mukavva ithalat ve imalatçıları, 
promosyon malzemeleri ithalat 
ve imalatçıları, kırtasiyeciler, 
etiket imalatçıları, serigrafçılar, 
iç ve dış mekan reklam 
uygulamacıları, dijital baskı yan 
sanayi ithalat ve imalatçıları, 
reklam ajansları, PR firmaları, 
grafikerler, medya kurum 
ve kuruluşları, kurumsal 
firmaların pazarlama ve 
satın alma yöneticileri, konu 
ile ilgili eğitim kurumları ve 
akademisyenlerden, bilgisayar 
yazılım uzmanlarına kadar 
uzanan geniş bir ziyaretçi 
profiline sahip Makro Print fuarı 
açılış için gün sayıyor.

Sektörlerin gelişimine paralel 

olarak ticari hareketliliğin 
giderek arttığı İzmir’de 
tanıtımla ilgili her türlü ürünün 
tanıtılacağı fuar öncesi, İzmir 
Basım Sanayiciler Derneği üyeleri 
Tunajans sponsorluğundaki iftar 
yemeğinde biraraya gelerek 
durum değerlendirmesi yaptı.

Başarı ivmesi artıyor
Makro Print’in düzenlenmeye 

başlamasıyla birlikte en önemli 
sektörel buluşmalardan biri 
haline geldiğini belirten 
Tunajans Genel Müdürü 
Fatih Tuna, 2010 yılında 
gerçekleştirilen fuarda 4 
gün içinde 12 binden fazla 
profesyonel ziyaretçiyi 
ağırladıklarını hatırlattı. Fuar 
katılımcılarının yüzde 56’sının 
geçen yılki, yüzde 34’ünün de 
yeni firmalardan oluştuğunu 
söyleyen Tuna, fuarın her geçen 
yıl aktivite ve kalite olarak 
daha iyi noktaya ulaşması için 
çaba gösterdiklerini vurguladı. 
Fatih Tuna, “Sektörümüzün 
faaliyetlerinin bilinmesinde, 
ortak projelerin geliştirilmesinde 
önemli bir yeri olan fuarımızda,  
sorunları düzenlediğimiz 
panellerde ortaya koyacağız, 
bunlara çözüm üretmek için 
sektörün önde gelenlerini, 
eğitimciler ve pratisyenlerle bir 

araya getireceğiz” dedi.

Sektör güçleniyor
İzmir Basım Sanayiciler 

Derneği (BASDER) ve İzmir 
Ticaret Odası Komite Başkanı 
Doğan Albak, matbaa ve 
basım sektöründe yer alanlar 
için ortak bir sosyal platform 
oluşturduklarını bildirdi. 
BASDER’in şu anda 32 üyesinin 
bulunduğunu ve her geçen 
gün yeni üyelerin eklendiğini 
hatırlatan Albak, “Sektörümüze 
yönelik faaliyetlerle ön plana 
çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Matbaa Dernekleri 
Federasyonu Başkan Yardımcısı 
ve İzmir Matbaacılar Odası 
Başkanı Ceyhun Gençtan, 
Anadolu’daki tüm matbaacıların 
Makro Print Fuarı’na katıldığını 
ve fuara katılım için büyük 
kolaylıklar sağlandığını 
belirtti. İzmir’deki fuara 
İzmirli matbaacıların daha 
yoğun katılımını beklediğini 
vurgulayan Gençtan, “Tüm 
matbaacılar birliği, dernekler, 
odalar, sivil toplum kuruluşları 
fuara destek veriyor. Hepimiz 
biliyoruz ki matbaa fuarları, 
tanışmamız, dayanışmamız ve 
birbirimizden haberdar olmamız 
için bulunmaz fırsattır” diye 
konuştu.

Matbaa, kağıt, ambalaj, promosyon, dijital ve baskı 
sektörünün liderleri’ni buluşturan Makro Print fuarı,     
30 Eylül - 3 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek.

FUAR



Özel endüstriyel orman plantasyonları

VİZYON

Mehmet Ali Molay

Değerli EBSO Üyeleri,
Ege Bölgesi’nde “Özel 

Endüstriyel Orman Plantasyon”ları 
kurulması son derece uygun ve 
karlı bir yatırımdır. Ancak bu 
özel plantasyonların kurulması, 
yaygınlaştırılması için mevzuat 
değişikliği yapılması gereklidir.

Tarih kitapları, bundan 500 
yıl öncesine kadar Anadolu’nun 
tümünün ormanlarla kaplı 
olduğunu yazmaktadır. 
Ormanlarımız yüzyıllar boyunca 
sanki hiç tükenmeyecek gibi 
başta yakacak olmak üzere orman 
yangınlarıyla tüketilmiştir. Bugün 
ancak ülkemizin yüzde 24’ü 
ormanlarla kaplıdır. 22 milyon 
hektar olan orman alanlarımızın 
10 milyon hektar alanı bozuk 
durumdadır. Esasında ülkemizin 
orman potansiyeli oldukça yüksek 
olmasına rağmen yeterince 
ormanlarımızdan istifade 

edilememektedir. Ülkemizde yaz 
ayları çok sıcak geçmektedir. 
Onbinlerce hektar ormanımız ve 
binlerce canlı yok olmaktadır. 
Bu orman yangınları her sene 
artmaktadır. Ormanlarımız 
yeterince korunmamaktadır.

Finlandiya örneği
Orman denince akla 

ilk Finlandiya gelmektedir. 
Finlandiya’da 23 milyon hektar 
orman alanı mevcuttur.  Ülkemiz 
orman alanı, Finlandiya orman 
alanına yakındır. Finlandiya 
ormanlarının 1/3’ü koruma 
altındaki Kuzey Laponya 
bölgesindeki tabii ormanlar, 
2/3’ü odun hammaddesi üretimi 
için kurulan ticari ormanlardır. 
Finlandiya ormanlarının yüzde 
62’si özel şahıslara, yüzde 24’ü 
devlete, yüzde 9’u orman ürünleri 
üreten firmalara, yüzde 5’i ise 
muhtelif kurumlara aittir. Devlete 

ait ormanların büyük bölümü 
Kuzey Laponya bölgesinde 
bulunan koruma altındaki tabii 
ormanlardır. Bu ormanlarda 
herhangi bir kesim veya ticari 
orman faaliyeti yapılmamaktadır.

Finlandiya ticari endüstriyel 
orman plantasyonunun tesisine 
100 yıl önce başlamıştır. Bu 
işe bir ağaç keserken 2 ağaç 
dikmekle start vermişlerdir. 
Finlandiya ormanlarından 
yılda 80 milyon m3 sanayi 
odunu temin edilmektedir. 
Ormanların gelişmesi ise yılda 
85 milyon m3’tür. Her geçen 
yıl odun rezervleri ve ormanlar 
artmaktadır. Finlandiya’nın 
orman ve orman ürünlerinin milli 
gelire katkısı 50 milyar dolara 
ulaşmıştır. Finlandiya’nın orman 
varlığı, stoku, serveti bugün 
500 milyar Euro olarak tahmin 
edilmektedir. Finlandiya’da 
ormancılık faaliyetleri istihdama 
çok büyük katkı sağlamaktadır. 
Finlandiya’nın orman ve ormana 
hizmet eden yan sanayi sektörleri 
makine, nakliye, lojistik bu 
sektörden çok büyük katma değer 
almaktadır. Yalnız nakliye sektörü 
100 milyon ton orman ürünleri 
sevkiyatını gerçekleştirmektedir. 
Odun kabuklarından ve 
artıklarından üretilen bio enerji 
çok önemli konuma gelmiştir. 
Ormanlarda yapılan avcılık ve 
ormanlarda yetişen çilek, mantar 
gibi ürünler Finli ailelere çok 
büyük gelir sağlamaktadır.

Biz ise ormanlarımızdan 4 
milyon m3 tomruk, 5.3 milyon 
m3 sanayi odunu, 7 milyon ster 
yakacak odunu ve de ancak 1 
milyar dolar gelir elde etmekteyiz. 
20 milyon m3 odunda orman 
yangınlarıyla yok olmaktadır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere 
ormanlarımızın gelişmesini 
önleyen sanayi odunu tüketen 
sanayiler değildir, yakacak olarak 
odun kullanımı ve aynı zamanda 
orman yangınlarıdır.

1839 yılında kurulan Orman 
İdaresi her ne kadar ormanların 
gelişmesi için çok büyük katkılar 
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sağlamış olmasına rağmen, 
bugün geldiğimiz noktada 
ormanlarımızın biran önce 
yeniden yapılanması gerekliliği bir 
kez daha ön plana çıkmaktadır. 
Bozuk orman alanları muhakkak 
rehabilitasyona tabi tutulmalıdır. 
Doğal ormanlar aynen muhafaza 
edilmeli, bunun yanı sıra özel 
plantasyonlar ve ağaç tarımını 
destekleyecek, geliştirecek 
yasal düzenlemelerin yapılması 
kaçınılmaz hale gelmiştir.

Orman konusunda yapılacak 
bu yasal düzenlemeler ve yeniden 
yapılandırmada “Finlandiya 
Modeli” örnek alınabilir veya 
uygulamaya konulabilir. 
Orman köylülerine, ormana ve 
ağaç tarımına uygun araziler 
Finlandiya’da olduğu gibi 49, 
69 veya 99 yıllığına kiraya 
verilebilir veya gelir ortaklığı 
yapılabilir. Bütün dünyada 
artık sanayi odunu endüstriyel 
ormanlardan temin edilmektedir. 
Finlandiya başta olmak üzere 
orman sanayine yatırım yapan 

ülkeler orman yatırımını daha 
hızlı gelişen ağaç türlerine 
iklimi müsait olan Güney 
Amerika ülkelerine yatırımlarını 
kaydırmaktadırlar. Ülkemizin 
iklimi, toprağı, suyu, doğası ve 
coğrafyası endüstriyel orman 
potansiyelinin gelişmesine uygun 
konumdadır. Ülkemizin dört bir 
yanında çeşitli ağaç türleri çam, 
kayın, köknar, sedir, meşe, akasya 
ve okaliptüs türü endüstriyel 
ormanlar kurulabilir.

Yeni anayasal düzenlemelerin 
yapıldığı şu dönemde orman 
konusu 61. Hükümetimiz 
tarafından biran önce ele 
alınmalı, tabii ormanlarımızın 
korunması ve özelleştirilmesi 
ile ilgili yasal düzenlemeler 
“Finlandiya Modeli” örnek 
alınarak yapılmalıdır. Orman 
konusunda devletin tekeli 
kaldırılmalıdır. Zira artık 
ülkemizde ve 21.yüzyılda 
monopoller, tekeller kalmamıştır.

Yukarıda sözünü ettiğimiz 
bozuk ormanlarımızın 

rehabilitasyonu her milyon 
hektar için 1 milyar dolar bir 
başka deyimle toplam 10 milyar 
dolar yatırım gerekmektedir. Bu 
yatırımlar için yabancı yatırımcılar 
ülkemize çekilmelidir. Yabancı 
yatırımcılar da orman konusuna 
yatırım yapmak için bu yasal 
düzenlemeleri beklemektedirler. 
Ormancılık sektörü dünyaya, 
global ekonomiye entegre 
edilmelidir.

Küresel iklim ısısının her 
geçen yıl arttığı, yağış miktarının 
azaldığı bu dönemin uzun 
yıllar süreceği ve acil önlemler 
alınmadığı takdirde durumun 
daha da kötüye gideceği bilim 
adamlarının ortak görüşüdür. 
Alınabilecek önlemlerin başında 
orman alanlarının arttırılması 
gerekmektedir. Oysa yağışların 
azalması, yangınların çoğalması 
nedeniyle orman alanları 
büyük tehlike altındadır ve 
orman alanlarının azalma 
ihtimali güçlenmiştir. Süreç 
kısır bir döngüye girmiştir. Bu 
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kısır döngüden kurtulabilmek 
için köklü bir adım atılması 
gerekmektedir.

Bu adım özel ormanların 
desteklenmesi ve 
yaygınlaştırılması için gerekli 
desteğin verilmesi, mevzuat 
değişikliklerinin yapılmasıdır. 
Anayasada yapılması öngörülen 
değişiklik çalışmaları, bu amaç 
doğrultusunda iyi bir fırsat 
oluşturmaktadır.

Anayasanın ormanlar ve 
orman köylüsü ile ilgili 169. 
ve 170. maddeleri temelde 
korunmakla beraber; özellikle 
169. maddenin ikinci bendinin 
değiştirilmesi en önemli katkıyı 
sağlayacaktır. Maddenin şimdiki 
hali aşağıda yer almaktadır:

IV. Ormanlar ve orman 
köylüsü
A. Ormanların korunması ve 

geliştirilmesi
Madde 169 – Devlet, 

ormanların korunması ve 
sahalarının genişletilmesi için 
gerekli kanunları koyar ve 
tedbirleri alır. Yanan ormanların 
yerinde yeni orman yetiştirilir, 
bu yerlerde başka çeşit tarım ve 
hayvancılık yapılamaz. Bütün 
ormanların gözetimi Devlete 
aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti 
devrolunamaz. Devlet ormanları 
kanuna göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı 
ile mülk edinilemez ve kamu 
yararı dışında irtifak hakkına konu 
olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek 
hiçbir faaliyet ve eyleme 
müsaade edilemez. Ormanların 
tahrip edilmesine yol açan 
siyasi propaganda yapılamaz; 
münhasıran orman suçları için 
genel ve özel af çıkarılamaz. 
Ormanları yakmak, ormanı yok 
etmek veya daraltmak amacıyla 
işlenen suçlar genel ve özel af 
kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında 
bilim ve fen bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde 
kesin yarar olduğu tespit 
edilen yerler ile 31/12/1981 

tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar olduğu tespit edilen 
araziler, şehir, kasaba ve 
köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerler dışında, orman 
sınırlarında daraltma yapılamaz. 

İkinci fıkradaki ilk cümlenin 
değiştirilmesine ihtiyaç 
bulunmamaktadır. Devlet 
ormanlarının mülkiyetinin 
devrolunması, bugün için 
öngörülemeyen sakıncalı sonuçlar 
doğurabilir. Zaten hedeflenen 
amaç, ormanların mülkiyetinin 
kazanılması değil, orman 
alanlarının genişletilmesi ve daha 
fazla yarar elde edilmesidir. 

Fıkranın üçüncü cümlesi de 
mülkiyet ve mülkiyet hakları ile 
ilgili olup, bu cümlenin de olduğu 
gibi korunması mümkündür.  

Fıkranın ikinci cümlesi devlet 
ormanlarının devletçe yönetilip, 
işletilmesini öngörmekte 

olup, özel ormancılığı gelişmiş 
ülkelerde uygulanan sistemin 
önündeki en büyük engeldir. 
Orman sektöründen en büyük 
kazancı elde eden ülkelerin 
başında gelen Finlandiya’da; 
devlet arazileri, kültür 
ormancılığına uzun süreli tahsis 
edilirken, devlet ormanlarında 
işletmecilik hakkı tanınmaktadır. 
Ancak, sistem devlet tarafından 
çok sıkı bir şekilde denetlenmekte 
ve orman işleticisine ağır 
sorumluluklar yüklenmektedir. 

Fıkranın ikinci cümlesinin; 
“Devlet ormanları; devletçe veya 
kanunda belirlenen şartlarla 
özel sektörce yönetilir ve 
işletilir. Atıl durumdaki orman 
vasfı taşımayan ve başka bir 
amaca tahsis edilmemiş hazine 
arazileri özel orman işleticilerine 
tahsis edilebilir. Özel sektörün 
denetlenmesi ve uygulanacak 
kurallar kanunla belirlenir. 
Orman alanlarının artırılması 
için özel orman işleticiliği 
devletçe desteklenir.” şeklinde 
değiştirilmesi yeterli olacaktır. 
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Ancak asıl mevzuat ihtiyacı 
yasa ve yönetmeliklerde ortaya 
çıkacaktır. 6831 sayılı Orman 
Kanununun dördüncü faslında ve 
50 ila 56.maddelerde düzenlenen 
“Hususi Ormanlar” hükümleri 
hedeflenen amaca uygun 
değildir. 

Devlete ait geniş kıraç 
alanların ağaçlandırabilmesi 
ve ormanların özel sektörce 
işletilebilmesi için çok 
detaylı çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Ele alınıp 
tartışılması gereken sorunların 
başlıcaları şunlardır: 

• Orman işleticisi özel 
sektörün; bu amaçla kurulmuş 
ve başka hiç bir faaliyet 
göstermeyecek olan “Özel 
Orman Şirketleri” veya “Orman 
İşletme Kooperatifleri” ile 
sınırlandırılması,

• Bu işleticiler için asgari 
ödenmiş sermaye miktarının, 
belirli bir seviyenin üzerinde 
tutulması,

• Her işleticide; 1000 hektara 
kadar orman alanı için en az bir 

ve sonraki her 1000 hektar alan 
için ayrıca birer sorumlu orman 
mühendisi istihdamı,

• Hazine arazilerinin özel 
orman işleticilerine kiraya 
verilişi ile ilgili; hasılat paylaşımı, 
kredi destekleri, teminatların 
belirlenmesi, 

• Bölgesel ağaçlandırma 
politikalarının belirlenmesi 
için; orman genel müdürlüğü 
yetkilileri, özel orman işleticileri 
temsilcileri, orman köylüleri 
temsilcileri, orman mühendisleri 
odası temsilcileri ve diğer ilgili 
kurum ve kuruluş temsilcilerinden 
oluşan bir merkezi bir birim 
kurulması ve bölgelerde merkezi 
birime bağlı alt yönetim birimleri 
oluşturulması,

• Orman yangınlarına karşı, 
özel orman işleticilerinin destek 
ve katkılarının belirlenmesi, görev 
paylaşımı,

• Devlet ormanlarının özel 
sektör tarafından işletilmesinde; 
devredilen orman varlığının 
envanter kayıtları ve kesim ve 
dikimlerin envantere kayıt sistemi 

kurulması,    
• Özel ormanların güvenlik 

sistemleri ve sigorta sistemi 
kurulması, 

• Gerek hazine arazilerinin 
özel orman kurulması için 
tahsisinde ve gerekse devlet 
ormanlarının kiralanmasında, 
verimliliğin sağlanabilmesi için 
uzun süreli kullanma imkanı 
tanınması ve süre sonunda 
başarılı bulunan işleticilere yeni 
kullanım süresi için öncelik hakkı 
tanınması, süresi uzatılmayan 
veya süresinden önce kullanımı 
sona eren işleticilerin kredilerinin 
tasfiyesi, teminatların paraya 
çevrilmesi, oluşturduğu orman 
değerlerinin karşılığının ödenmesi 
ile ilgili kuralların belirlenmesi.

Anayasanın 169. 
maddesindeki değişikliği takiben, 
ilgili tüm kurum ve kuruluşların 
katılımı ile bu hususlarla ilgili yasa 
ve yönetmeliklerin hazırlanması 
gerekmektedir.

MOPAK Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Finlandiya İzmir Fahri Konsolosu
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GÖRÜŞ

İşsizliğin anahtarı: Mesleki eğitim

Berkay Eskinazi
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

Bir yaz daha bitiyor. Ancak 
bu yaz hava kadar gündem 
de çok sıcaktı. Cuma dahil 
her gün bir ekonomik ya da 
siyasi gelişme ile baş başaydık. 
Şüphesiz sadece Türkiye’de 
değil, dünyadaki ekonomik 
dalgalanmalar, özellikle 
Avrupa’da büyüyen endişeler, 
dolar/euro paritesindeki 
rekorlar, 2012 yılının da son 
derece hareketli geçeceğinin 
işaretleriydi. 

Çin’in bir Yin Yang felsefesi 
vardır. Siyah ve beyazın 
muhteşem kardeşliği. “Her 
iyiliğin içinde bir kötülük, her 
kötülüğün içinde bir iyilik 
vardır” sözü bu felsefenin 
anahtarıdır. Ve her şey iki 
kutupludur. Gece olmadan 
gündüz, gündüz olmadan 
gece olmaz. Ekonomik olarak 
işte tam bu felsefeye uygun 
hızlı süreçler yaşıyoruz. 
Büyüme rakamları olumlu 
iken cari açık korku yaratıyor, 
İhracat rekor kırarken, ithalat 
düşündürüyor. İşsizlik tek 
haneli rakamlara inerken, 
bu güzel haber mevsimsel 
olarak algılanıyor. Avrupa’daki 
ekonomik sıkıntı, bize yabancı 
yatırımcıların ilgisini artırıyor. 
Sanayicinin derdi ise hep 
aynı: Haksız rekabet, yatırım 
teşviği, kurlar, uygun krediler, 
istikrar, seçimden seçime 
hatırlanmamak.

Neyse ki, yeni hükümetin 
kurulmasıyla birlikte 
bakanlarımız çalışmaya 
başladı. Son dönemlerde 
bu hızlı trafik nedeniyle bir 
çok kişinin gözünden kaçan 
sevindirici bir açıklama geldi. 
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün, nitelikli ara 
eleman sıkıntısını organize 
sanayi bölgelerinde kurulacak 
meslek liseleri ile aşacaklarını 
belirtti. Türkiye’de genel 
liseler yüzde 60’lara ulaştı. 
Halbuki bizim gibi ülkelerde 

meslek lisesi eğitimi yüzde 
65’lerde genel lise eğitimi 
yüzde 35’lerde olmalı. Çünkü 
hem sanayimiz çok hızlı 
gelişiyor, hem de ekonomik 
olarak gençlerimizi uzun yıllar 
üniversitelerde okutup, sonra 
da iş bulamamalarını izleyecek 
sabrımız kalmadı.

Ancak şu da bir gerçek 
EBSO Basım Yayın Meslek 
Komitesi olarak meslek 
okullarına yaptığımız 
ziyaretlerde gördük 
ki, gelir düzeyi, hatta 
kapasiteleri düşük, ‘senden 
üniversite mezunu olmaz’ 

Üniversitelerin 
mühendislik ve işletme 
fakültelerinin organize 
sanayi bölgeleri içinde 
kurulması, birtakım 
Ar-Ge merkezlerinin 
de OSB’ler içinde 
oluşturulması 
çalışmalarını 
beraberinde getirecek. 
Özlemini çektiğimiz 
Ar-Ge merkezleriyle, 
gençlerimizin sanayi 
sektörüne yeni ufuklar 
açacağını, katma 
değeri yüksek ürünler 
yaratmamıza destek 
olacaklarını umuyorum. 
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denilen boyunları bükük 
öğrenciler meslek liselerine 
yönlendiriliyor. İlk yıl ortak 
ders aldıktan sonra, puan 
durumlarına göre bölümlere 
ayrılıyorlar. Yetenek ve 
becerilerini ölçen bir kriter yok. 
Hatta ne olacaklarını bilmeden 
okuyan öğrenciler de var. 
Meslek Liselerinin artırılması 
çok önemli, ancak bu liselerde 
okuyacak öğrencilerin, 
sadece başarı değil, yetenek 
ve kabiliyetlerine göre de 
bilinçli olarak yönlendirilmesi 
gerek. Dolayısıyla buradaki 
öğretmenler de özellikli 
ve teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden 
eğitmenler olmalılar. Meslek 
liselerindeki eğitim daha 

çok uygulamaya yönelik 
yapılarak, ilk yıldan itibaren 
öğrencilerin dokunarak, 
görerek anlayabilecekleri bir 
sistem üzerine oturmalı. Bu da 
Organize Sanayi Bölgelerindeki 
imkanlarla mümkün. 

OSB’lerin en büyük sıkıntısı 
nitelikli ara eleman açığı, 
inanıyorum ki sanayici eğitmen 
işbirliğiyle çözülecektir.

Bildiğiniz gibi İAOSB’de 
EBSO olarak bir teknoloji 
üniversitesi kurulması 
gündeme getirilmişti. Sayın 
Bakan bu uygulamayı 
yüksek öğrenime doğru 
da yaygınlaştırmak, bazı 
fakültelerinin de OSB’ler 
içinde kurulmasını sağlamak 
gerektiğini ifade ediyor. Bazı 
mühendislik fakülteleri, işletme 
fakültelerinin OSB’ler içinde 
kurulması, doğrudan doğruya 
bir takım Ar-Ge merkezlerinin 
de OSB’ler içinde oluşturulması 
gibi çalışmaları beraberinde 
getirecektir. Böylece bir taşla 
iki kuş vurmuş olacağız. Bu 
özlemini çektiğimiz Ar-Ge 
merkezleriyle, gençlerimizin 
sanayi sektörüne yeni ufuklar 
açacağını, katma değeri 
yüksek ürünler yaratmamıza 
destek olacaklarını umuyorum. 
Öte yandan eğitimli gençlerle 
çalışırken, Türkiye’deki genç 
işsizler sorununu meslek 
edindirdiğimiz gençlerle aşmış 
olacağız. 

Ulu Önder Atatürk’ün 
de dediği gibi, “Gözlerimizi 
kapayıp tek başımıza 
yaşadığımızı düşünemeyiz. 
Memleketimizi bir çember 
içine alıp dünya ile olan 
bağlarımızı kopartamayız. 
Aksine yükselmiş, ilerlemiş, 
çağdaş bir millet olarak 
medeniyet düzeyinin de 
üzerinde yaşayacağız. Bu hayat 
ancak ilim ve fen ile olur. 
İlim ve fen nerede ise oradan 
alacağız ve her ulus ferdinin 
kafasına koyacağız. İlim ve fen 
için kayıt ve şart yoktur.”

Hepimiz bu ideal ile eğitim 
için çalışmalıyız.

GÖRÜŞ

Meslek 
liselerindeki 
eğitim daha çok 
uygulamaya 
yönelik yapılarak, 
ilk yıldan itibaren 
öğrencilerin 
dokunarak, 
görerek 
anlayabilecekleri 
bir sistem üzerine 
oturmalı. Bu da 
OSB’lerde mümkün. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
açılış ve başkanlık sunuşlarında, 
Meclis üyesi Coşkun Güner’in 
yeğeni Rasim Güner’in genç yaşta 
vefat ettiğini dile getiren Tiryaki, 
merhuma Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diledi.

Meclis Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Şairoğlu’na, “Eğitime 
Yüzde 100 Destek” kampanyası 
çerçevesinde, babası Zeki 
Şairoğlu adına Karşıyaka’da 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 
annesi Nezihe Şairoğlu adına 
Torbalı ilçesinde Pancar Muzaffer 
Hanım İlköğretim Okulu’na 
kazandıracağı ek bina için tebrik 
etti.

Meclis Üyesi Salih Esen’in 
oğlunun Temmuz ayında 
evlendiğini belirten Tiryaki, genç 
çifti kutlayarak, ömür boyu 
mutluluklar diledi.

Tiryaki, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Berkay Eskinazi’nin sahibi 
olduğu Kroma A.Ş. firması ile 
ABD’nin baskı öncesi hazırlık 
sistemleri firması Matthews 

International firmasının güç 
birliği yaptığını belirterek, tebrik 
etti ve başarılarının devamını 
diledi.

Şemdinli’de yaralanan 
askerlerimize geçmiş olsun 
dileklerini ileten Tiryaki, 
Mardin’de şehit düşen 
askerlerimize ise Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve ülkemize 
baş sağlığı diledi.

Basın Bayramı’nın 103. 
yılında, toplumun vazgeçilmez 
unsuru olan basın mensuplarını 
özverili çalışmalarından ötürü 
tebrik eden Tiryaki, bugün 
demokrasinin nasıl önemli 
bir kazanım olduğunu komşu 
ülkelerimizin içine düştüğü 
durumdan çok net gördüklerini, 
basının demokrasiyi, 
demokrasinin de basını 
geliştirdiğini ve geliştireceğine 
inanan biri olarak daha güçlü 
bir demokrasi için daha güçlü 
tarafsız, sorumluluk bilinci yüksek 
bir basının gereğini savunduğunu 
dile getirdi.

Tiryaki, Meclis Üyesi Hakan 

Ürün’ün fabrikasında meydana 
gelen ve çok şükür ki can kaybı 
yaşanmayan yangın nedeniyle 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu ayki toplantıda aralarında 
Kütahya’nın Simav ilçesinde 
19 Mayıs 2011 depreminden 
sonra çadırda oluşturulan etüt 
merkezinde sınava hazırlanan ve 
ÖSYM lisans yerleştirme sınav 
sonuçlarına göre TM 2 ve TM 3 
puan türlerinde Türkiye birincisi 
olan Tuğçe Gizem Çelik’in 
bulunduğunu söyleyen Tiryaki, 
Tuğçe’yi ve ailesini tebrik etti.

Çözüm adımları
Haziran ayı içerisinde yapılan 

genel seçimlerin ardından 
Anayasa değişikliği başta olmak 
üzere çözüm bekleyen birçok 
konuda atılacak adımları hep 
birlikte beklediklerini, ancak 
seçim sonrasında önce yemin 
kriziyle başlayan, sonra terör 
örgütünün hain saldırıları ile 
devam eden gergin ve üzücü 
süreç ile karşı karşıya kaldıklarını 
belirtti. Tiryaki, öncelikle 
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demokratik temsil ve özgürlükler 
konusunda ülkemizin kat ettiği 
yolu göz önünde bulundurarak 
toplumun her kesiminin 
düşüncelerinin temsil edileceği 
platformun TBMM olduğunu bir 
kez daha hatırlatmak istediğini, 
EBSO kürsüsünde olduğu gibi 
her platformda ülkemizde 
barışın acilen tesis edilmesi, 
güven ortamının önemi üzerinde 
durulduğunu, fakat eylemleriyle 
barışın ve güven ortamının 
sağlanamamasından beslenen 
kanlı terör örgütünün temmuz 
ayı içerisinde 13 Mehmetçiğimizi 
şehit ederek, ülkemizi kaos 
ortamına sürüklemek amacında 
olduğunu vurguladı.

Mehmet Tiryaki, Türkiye’nin 
demokrasisini ileri seviyelere 
taşıma çabası gösterdiğini, 
bu çaba içerisinde toplumun 
her kesiminin demokratik 
talepleri ile terörü birbirinden 
ayırt etmek durumunda 
olduğunu, zira tarihin kanlı 
mücadelelerin kazanımı adına 
insanlık dramlarından bir 
adım öteye geçemediğini çok 
açık gösterdiğini belirterek, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine baş sağlığı ve sabır, 
yaralı erlerimize acil şifalar diledi.

16 yıl önce çoğu çocuk 
ve kadın olmak üzere 8000 
kişinin katledildiği Srebrenitsa 
katliamında hayatını 
kaybedenlerin ülkemizde de 
törenler ile anıldığını ifadeyle, 
katliamda yaşamlarını kaybeden 
binlerce masum insanı bir kez 
daha andıklarını söyledi.

Yabancı yatırımcıların 
ilgisi sevindirici
ABD Büyükelçisi Ricciardone 

ve ABD Ticaret Müsteşarı 
Lally’nin Odamız’ı ziyaret 
ettiğini, yaptıkları görüşmede 
Büyükelçinin özellikle ESBAŞ’da 
gerçekleştirilen Pratt Whitney ve 
Cummins yatırımlarını yakından 
izlediğini, eylül ayında Amerikalı 
enerji firmalarının ülkemizi 
ve bölgemizi ziyaret etmek 
istediklerini dile getirdiğini 
belirtti. Tiryaki, Efes Antik 
Kent’in UNESCO’nun mevcut 
dünya kültürel mirası içerisine 
dahil edilmesi hususunda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
girişimlerine, ABD olarak UNESCO 
nezdinde değerli desteklerini 
beklediklerini ilettiğini söyledi.

Tiryaki, Kent Hastanesi’nin 
önemli bir kısmının Hong Kong 

kaynaklı yabancı sermayeli bir 
yatırımcı grup tarafından satın 
alındığını dile getirerek, Kroma 
A.Ş. firmamızın da yaptığı 
anlaşma gözönüne alındığında 
yabancıların ülkemize olan 
ilgisinin memnun edici olduğunu 
belirtti. 

AB, 2020’den 
önce olmaz
AB’nin 2020’den önce 

Türkiye’yi içine almayı 
düşünmediğini, konuya 
ilişkin Cem Kozlu’nun yazdığı 
“Avrupa’ya Hayır Diyebilen 
Türkiye” isimli çalışmasının sonuç 
bölümünde; AB’nin 2020’den 
önce Türkiye’yi bütçesi içine 
almaya yanaşmadığını, bu 
süreçte Hırvatistan ve Makedonya 
gibi ülkeleri içine alacağını, zaten 
üyeliğimiz sonuçlansa bile artık 
AB’nin Türkiye’ye yapacağı maddi 
ve manevi katkının eskisi kadar 
güçlü ve cazip olmadığını ifade 
ettiğini dile getiren Tiryaki, birçok 
platformda tartışılan birçok 
faslın hala görüşmeye açılmadığı 
AB ortaklık görüşmelerinde 
ülkemiz lehine olumlu gelişmeler 
yaşanmasını ümit ettiğini dile 
getirdi.

ÖSYM Lisans Yerleştirme Sınavı’nda TM2 ve TM3 puan türlerinde Türkiye birincisi olan Tuğçe 
Gizem Çelik, EBSO Meclisi’nin konuğu oldu. EBSO Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, Çelik’i başarısından dolayı 
kutlayıp laptop armağan etti.
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inovasyondan vazgeçemeyiz

MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
İbrahim Gökçüoğlu, Meclis 
toplantısındaki konuşmasına 
Temmuz ayında ülkemizi yasa 
boğan şehitlerimiz için Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır, yaralı 
askerlerimize ise acil şifalar 
dileyerek başladı. Gökçüoğlu, 
tek vatan, tek bayrak, tek millet, 
tek dil ülküsünden hiçbir zaman 
vaz geçmeyeceklerini belirtti.

Gökçüoğlu, her sene 
yapılan üye memnuniyet 
anketlerinin doldurularak geri 
gönderilmesinin EBSO olarak 
daha iyi hizmet verebilmek 
adına, kendileri için önem 
taşıdığını, bu anlamda 
gerekli özenin gösterilmesini 
istediklerini söyledi. Ayrıca 
Ağustos ayı içerisinde 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 8 
bakanı ziyaret edeceklerini ifade 
ederek, yaşanan sorunlara ilişkin 
iletilmesi istenen konular var ise 

kendilerine gönderilmesini talep 
etti.

Sanayileşme hamlesi
Cumhuriyetimizin kurulduğu 

1923–1929 yıllarının, Atatürk’ün 
İzmir İktisat Kongresi’yle yön 
verdiği ve dünya ekonomik 
bunalımının yaşandığı bir devre 
olduğunu, bu dönemde karma 
ekonominin benimsendiğini, 
Atatürk’ün tercihi ile tarım ve 
sanayinin etkin olarak gündeme 
getirildiğini, makine kimya, 
silah, uçak gibi savunma sanayi 
ile tarıma da hitap eden belirli 
yatırımlara öncelik verildiğini, 
Sümerbank, Devlet Sanayi Ofisi, 
Karabük Demir Çelik fabrikası ve 
şeker fabrikalarının bu devrede 
kurulduğunu, aynı zamanda 
1930-1939 yılları arasında 
kamu iktisadi teşebbüslerin 
yaygınlaştığını, İş Bankası’nın 
kurulduğunu, demir yollarının 
faaliyete geçirildiğini söyledi.

1940-1950 döneminin yani 
Atatürk’ün vefatından sonraki 
dönemin 2. Dünya Savaşı 
yılları olduğunu, büyük kamu 
yatırımlarına başlandığını, 
Türkiye tarım ülkesi ve tarım 
ihracatçısı olmasına rağmen 
bugün sıkıntısı çekilen ara malı 
üreten fabrikaların kurulduğunu 
söyledi. 

Çok partili dönem
İbrahim Gökçüoğlu, 1950-

1960 döneminin, plansız 
programsız yatırımlar evresi 
ile 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Amerika’nın Marshall 
yardımının ülkemize ve dünyaya 
verildiği dönem olduğunu ki, 
“siz yapmayın biz size veririz”, 
mantığı ile Atatürk’ün kurmuş 
olduğu savunma sanayi 
fabrikaları ile diğer sanayi 
tesislerinin kapatıldığı bir 
dönemin yaşandığını, ayrıca 
çok partili devreye girildiğini, 
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1960 yılında yaşanan ihtilalden 
sonra 1960-1970 yıllarının 
Türkiye’nin yıldızlaştığı dönem 
olduğunu, yüzde 4 enflasyon 
ve yüzde 7 kalkınma hızının 
gerçekleştirildiğini, devlet 
politikası olduğu için planlı bir 
dönem yaşandığını söyledi.

Gökçüoğlu, tarıma elverişli 
köy okullarına öğretmen 
yetiştirilerek, eğitim ve öğretim 
hedefiyle üretimin amaçlandığı 
Köy Enstitüleri’nin neticesinin 
kısa sürede alınmasına rağmen 
Batının önerileri ile kapatıldığını, 
ancak sistem devam etseydi, 
bugün yaşanan göçler, çarpık 
şehirleşme, tarımdan kaçışın 
olmayacağını vurguladı. 

1980 sonrası
1970-1980 döneminin 

anarşinin, enflasyonun, 
yokluğun yaşandığı dönem 
olduğunu, 1980 yılında yaşanan 
ihtilalin Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde bir milat olduğunu 
zira 1983 yılında başlayan ve 
o gün için “10-15 çapulcudan 
bir şey olmaz” denilen terörün 
bugünkü boyutlara gelerek 
30 yıl boyunca devletin başına 
dert olduğunu, olmaya da 
devam ettiğini vurguladı. 
1980-1990 yılları arasında 
devlet politikasından kaçış, 
terk ediş, dışa açık ekonomiye 
geçiş dönemi yaşandığını ki, 
bundan sonra kültür, ahlak 
erozyonunun, yolsuzlukların 
başladığını, tüketim toplumu 
olunduğunu, 1990-2000 yılları 
arasında küreselleşmenin 
hızlandığını, Gümrük Birliği 
sürecinin başladığını, uzak doğu 
mallarının ucuz fiyatlar ile tüm 
dünyaya yayıldığını, 2000-2010 
evresinde Cumhuriyet tarihinin 
en ağır ekonomik krizinin 2008 
yılında yaşandığını, ülkemizde 
özelleştirmelerin çok hızlı 
yapıldığını söyledi.  

Gökçüoğlu, 1980 yılını 
milat olarak aldıklarını, 
bu dönemde ihracatın 2.9 
milyar dolar, ithalatın 7.9 
milyar dolar, iç borcun sıfır 
denecek kadar az, dış borcun 
19.2 milyar dolar olduğunu, 
1980 ile 2010 yılı arasındaki 

dönemde ihracatımızın 39 kat, 
ithalatımızın 23.5 kat, iç borcun 
228 kat, dış borcun 15.07 kat 
arttığını, 1986’dan bugüne 
kadar yapılan özelleştirmelerle 
41.6 milyar dolar gelir 
elde edildiğini dile getirdi. 
Yatırımların ortalama büyüme 
oranlarına göre 1980 yılına 
kadar sanayi ağırlıklı yatırımlar 
varken, 1980 yılında tüketim 
toplumuna geçilmesiyle hizmet 
ağırlıklı yatırımlara yönelindiğini 
söyledi. 

Tasarruf bilinci şart
Bir ülkenin, ailenin, ferdin, 

firmanın gelişebilmesi için 
tasarruf bilincinin gelişmesi 
gerektiğini ifade eden 
Gökçüoğlu, 2000’li yıllarda 
hane halkımızın borçluluk 
oranının istikrarlı şekilde 
artış gösterdiğini, tasarruf 
bilincimizin 1980 yılı sonrasında 
yok edildiğini söyledi. 1980’li 
yıllardan sonra bozulmaya 
başlayan dış ticaret dengesinde, 
özellikle de 2000 yılından 
sonra açığın giderek arttığını, 
ihracatın ithalatı karşılama 
oranının tehlike sınırını aşarak 
yüzde 55’lere kadar gerilediğini 
belirtti.

Büyüme istikrarlı 
olmalı
Büyüme oranı ve sektörlerin 

GSMH içindeki payına 
bakıldığında, Türkiye için bir 
dönüm noktası olan 1980 
yılında eksiye düşen büyüme 
oranında bugüne kadar bir 
istikrar sağlanamadığını, 
tarımdan kaçışın yaşandığını, 
sanayi sektörünün bir yükselip 
bir düştüğünü ve cazibesini 
kaybettiğini, hizmet sektörünün 
yükseliş içerisinde olduğunu 
dile getiren Gökçüoğlu, 
hükümetimizin bu konuda 
devlet politikası oluşturması 
gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin büyüme oranının 
1960 yılında 6 iken 2010 yılında 
8.9’a yükseldiğini, Brezilya’nın 
5.3’den 7.6’ya, Çin’in 5’den 
10’a, Hindistan’ın 3.6’dan 
9.5’e, Endonezya 3.5’ten 
5.9’a ulaştığını, bu rakamların 
ülkemizin rakip ülkeler ile 
yarışamadığını gösterdiğini ki 
bunun göz ardı edilmemesi 
gerektiğini söyledi. Gökçüoğlu, 
Türkiye’nin dünyanın en büyük 
17’nci ekonomisi olduğunun 
ifade edilerek, 10 büyük 
ekonomi içine girme hedefinin 
ortaya konduğunu, ancak 
dünya ticareti içindeki payı 
1980 yılında 0.25 iken 2009 
yılında 0.99 olduğunu, Kore’nin 
0.95’ten 2.81’e, Tayland’ın 
0.30’dan 1.09’a yükseldiğini, 
Uzak doğu ve diğer ülkeler 
yüzde hesabı ile büyürken 
Türkiye’nin bindelik hesaplarla 
dünya içerisindeki yerini aldığını, 
bu durumun hiç hoş olmadığını 
belirtti.

Ülkemizin ihracat 
performansındaki yerine 
bakıldığında, 2005 yılında 8’nci 
sıradaki yerini koruyamayarak 
2007-2009 arasında 21’nci 
sıraya gerilediğini dile getiren 
Gökçüoğlu, insani gelişmişlik 
endeksi sonuçlarına göre de 
okuma yazma, işgücüne katılım, 
politik özgürlük, insan hakları, 
insani gelişmişlik gibi kriterlerde 
de diğer ülkelere göre son 
sıralarda yer aldığımızı söyledi.

Çalışma hayatına 
çeki-düzen
Gökçüoğlu, 61. Hükümetin 

özellikle son günlerde sıkça 
konuşulan ve sanayicinin 
üzerindeki en önemli yüklerden 
biri olan kıdem tazminatı 
konusuna çözüm üretmeye 
çalıştığını, çünkü 1995 yılında 
enflasyon oranı sadece yüzde 
15 iken asgari ücretin yüzde 43, 
memur maaşlarının yüzde 90 

Türkiye için bir dönüm noktası olan 1980 yılında 
eksiye düşen büyüme oranlarında bugüne kadar bir 
istikrar sağlanamadı. Devlet politikası oluşturulmalı.
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oranında arttırıldığını, bunun 
da kıdem tazminatının birden 
yükselmesine neden olduğunu 
ifadeyle, diğer ülkelerle 
kıyaslandığında Türkiye’nin 
ödenen kıdem tazminatı 
rakamlarında birinci sırada 
yer aldığını belirtti. Ülkemizde 
kanunlarımız AB standartları 
çerçevesinde düzenlenirken, 
kıdem tazminatı konusunun 
dışarıda bırakılmasının çifte 
standart olacağını, dolayısıyla 
bu alanda da AB standartları 
doğrultusunda düzenleme 
yapılması gerektiğini ifade etti.

Ar-Ge ve inovasyon
61. Hükümetin programının 

içerisinde, “üretim ve ihracatın 
ithalata olan bağımlılığını 
azaltmak amacıyla ara malı 
ve yatırım mallarında yurtiçi 
üretim kapasitesini artırıcı 
politikalar ve destekler 
sürdürülecektir” ifadesinin yer 
aldığını, bu anlamda 6 tane 
sektör seçildiğini ve strateji 
belgelerinin yayınlandığını 
ifade eden Gökçüoğlu, 
eğer “destekler verilecektir” 
deniyorsa o zaman bunun bir 
bütçe kaynağına dayandırılması 
gerektiğini, sanayiciler olarak 
yükümlülüklerini zamanında 
yerine getiriyorlarsa, sözü 
edilen desteğin de zamanında 
verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkemizde, ihracatımızın 
ithalatımızı karşılama 
oranlarının sürekli eksik 
olduğunu söyleyen Gökçüoğlu, 
klasik ürünler dışında, teknolojik 
gelişmesini yaparak verimliliğini 
arttıran firmalarımızın, artık 
pahada büyük, ağırlıkta hafif 
dinomatik ürünlere geçmesi 
bunu da mevcut sektörünü 
terk etmeden Ar-Ge kullanarak 
yapması gerektiğini, bu 
anlamda Ar-Ge bilincinin yavaş 
yavaş oturduğunu ama yeterli 
düzeye ulaşmadığını, ifade 
etti. Ar-Ge Yasası’nın çıktığını 
ama KOBİ’lere dönük Ar-Ge 
net şekilde desteklenmediği 
takdirde cari açığımızın 
kapanmasının zor olduğunu, 
aynı Çin ile Kore’de olduğu gibi 
firmalarımızın net bir şekilde 

desteklenerek, uygulamaların 
yapılması gerektiğini dile getirdi.

Gökçüoğlu üyeleri 
cevaplandırdı
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Gökçüoğlu, 
üyelerin gündeme getirdiği 
konuları cevaplandırdı. Savaş 
tekniği ile yetiştirilen ve 1998 
yılında faaliyete geçirilen Özel 
Timler sayesinde o dönemde 
terörün azaldığını, şehitlerimizin 
sayısının günümüze oranla çok 
az seviyelere indiğini, ancak 
2003 yılında özel timlerin 
çalışmalarına son verilmesi 
ile bugün terör ve şehitler 
konusunda durumumuzun 
ortada olduğunu dile getiren 
Gökçüoğlu, devlet politikası 
oluşturulmaması ve her gelen 
hükümetin kendi inisiyatifinde 
uygulama yapmasının 
sonuçlarını yaşadıklarını, ancak 
yitip giden canların hesabını 
kimsenin veremeyeceğini 
söyledi.

AB’nin uyguladığı 
vizeler konusunda TOBB’un 
yapması gerekenlere yine 
TOBB Yönetimi’nin karar 
verebileceğini, düşüncelerinin 
ne olduğunu bilmedikleri 
için yüzeysel konuşulmaması 
gerektiğini belirtti. Gökçüoğlu, 
istihdam üzerindeki yükler 
kaldırılmadığı sürece, AB 
kriterlerine ulaşmadığımız 
müddetçe üretim de 
olsa, istenilen istihdamın 
sağlanamayacağını 
düşündüğünü, AB’ye alınmasak 
bile kriterlerin belirli bir sürece 
yayılarak, şirketlerin disiplin 
edilmesini doğru bulduğunu, 
zaten bu kazancın da bize 
yeteceğini dile getirdi.

Cari açığın kapanabilmesi için 
ihracatımızın, ithalat seviyesine 
gelmesi gerektiğini ifade etmeye 
çalıştığını, bunu başarabilmek 
için de klasik ürünler yerine 

teknolojik inovasyon ürünleri 
satmamız gerektiğini, 
devletimizin de bu doğrultuda 
politika oluşturması gerektiğini, 
nitekim Kore’nin hayata 
geçirdiği sistemle, devletin 
özel sektörle birlikte teşvikleri 
kurarak dünyada 4. sıraya 
geldiğini vurgulayan Gökçüoğlu, 
ülkenin içerisindeki ticaretin 
canlı olmasının sanal olarak 
kalkınıyoruz anlamına geldiğini, 
ancak dışarı mal satabilir 
duruma geldiğimizde gerçek 
kazancı elde edebileceğimizi 
söyledi.

Gökçüoğlu, kriz çığırtkanlığı 
yapmayacaklarını ama temkinli 
olmakta da fayda bulunduğunu, 
her ne kadar 2001 krizinden 
sonra bankalarımız güçlenmiş 
olsa da şirketlerimizin borçları 
bulunduğunu, kurların ne 
seviyede durulacağının da 
belirsizlik teşkil ettiğini, bu 
anlamda dikkatli davranmak 
gerektiğini belirtti.

Şener Gençer’in bankaların 
faiz uygulamaları konusundaki 
düşüncelerinde haklı olduğunu, 
tüketimi kısmak adına 
bankaların Merkez Bankası’na 
karşı aldıkları yükselmeden 
dolayı bir gecede yüzde 50 
oranında faizleri arttırdığını, 
Merkez Bankası’nın zorlaması ile 
maliyetler arttığı için oranın da 
arttığını ama elbette ki bunun 
kabul edilebilecek bir oran artışı 
olmadığını, konuyu Ankara’ya 
yapacakları ziyarette dile 
getireceklerini belirtti.

İbrahim Gökçüoğlu, taksitli 
kredilerin bozulmasının da 
kabul edilebilecek bir uygulama 
olmadığını, eğer taksitli krediler 
bozulup, yeni oranlar devreye 
girerse binlerce taşıt kredisi, 
konut kredisi, tüketici kredisinin 
de bozulacağını, konuyla ilgili 
olarak Ege Bölgesi Sanayi 
Odası adına gerekli girişimleri 
yapacaklarını vurguladı.

Teknolojik gelişimini sağlayarak verimliliğini artıran 
firmalarımız mevcut sektörünü değiştirmeden artık 
Ar-Ge ile katma değeri yüksek ürünlere yönelmeli.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Üyesi sanayiciler, 
seçimlerin ardından hala 
politikanın ağırlığından 
kurtulamayan Türkiye 
gündeminde dikkatleri 
ekonomiye çektiler. İktidar 
partisi mensuplarının “Kriz 
geliyor, harcamaları kısın” 
şeklindeki açıklamalarının 
ekonomiyi olumsuz yönde 
etkileyebileceğini belirten 
İzmirli sanayiciler, “Ekonomik 
kalkınma için yatırım ve üretim 
desteklenmeli. Ancak cari açığın 
yarattığı olumsuzluklardan 
kurtulmak için ithal malı 
kullanımı sınırlanmalı” 
görüşünü dile getirdi. 
Tam üyelik müzakerelerini 
sürdürdüğümüz Avrupa 
Birliği’nin Türkiye lehine 
karar almadığı, 2020 yılından 
önce de Türkiye’nin üyeliğini 
öngörmediği dile getirilen 
toplantıda ayrıca İran ile 
ticari ilişkilerin zorlaştırıldığı 
da gündemde yer buldu. 
EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, 
Türkiye’nin ABD ve Avrupa 
ile ekonomi dışında kurduğu 
ilişkilerde de dikkatli olması 
gerektiğini ifade etti.

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi
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Mesut Kürüm
AB’de lehimize 
karar alınmıyor

EBSO Meclis Üyesi Mesut 
Kürüm, daha önceki Meclis 
toplantılarında Avrupa 
Birliği süreci ile ilgili yaptığı 
konuşmayı Salih Esen’in 
yanlış değerlendirdiğini dile 
getirirken, AB’nin siyasi bir 
kuruluş olduğunu ama siyasi 
kuruluşun özünde kültürel 
birliğin de bulunduğunu, 
dolayısıyla bu birliğe katılan 
bir ülkenin bağımsız hareket 
etmesinin mümkün olmadığını, 
işte Türkiye’nin bu anlamda 
AB’ye hazır olup olmadığının 
düşünülmesi gerektiğini 
ifadeyle, Sarkozy’nin Türkiye 
lehine bir karar vereceğine 

inanmadığı için AB’ye karşı 
olduğunu belirtti.

Kürüm, AB’nin halen 
daha üçüncü sınıf ülkelere 
bile uygulamadığı vizeleri 
ülkemize uyguladığını, devlet 
politikası gereği ülkemizde de 
ne yazık ki yasalar karşısında 
hakkımızı koruyacak kimsenin 
bulunmadığını, sanayi ve ticaret 
odaları ile borsaların en yetkili 
kuruluşu olan TOBB’un da 
bu anlamda hiçbir çabasının 
olmadığını vurguladı.

İstihdamın arttırılmasının tek 
yolunun üretimden geçtiğinin 
sürekli dile getirildiğini, 
üretimin ise her alanda 
yapılması gerekmesine rağmen 
İzmir için hazırlanan 50 yıllık 
stratejik planda tarıma dayalı 
üretimden söz edildiğini, bunun 
sonucunda da tarıma dayalı 
üretim yapmayan sanayicilerin 
İzmir’i tercih etmeyeceğini ifade 
eden Kürüm, ticaret yaparak 
istihdamın arttırılamayacağını 
dile getirdi.

Mesut Kürüm, Marshall 
yardımlarının hep parasal 
kısmının irdelendiğini, 
ancak parasal olmayan bazı 
kısımlarının da bulunduğunu 
ki, Türkiye Cumhuriyeti’nde 
milli eğitim politikalarını 
düzenleyen kuruluşun başında 
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Amerika Büyükelçisi’nin yer 
aldığını, dolayısıyla eğitimin 
milliliğinin kalmadığını, zira 
eğitimin başında yer alan 
bir Amerikalı’nın elbetteki 
kendi menfaatine göre 
düzenleme yapacağını ifadeyle, 
Marshall yardımlarının daha 
iyi anlaşılması için Metin 
Akdoğan’ın “Bitmeyen Oyun” 
kitabının okunmasını önerdi.

Zekai Fidan
Üretim desteklenmeli

EBSO Meclis Üyesi Zekai 
Fidan, Hükümet kanadınca 
yapılan “Kriz yaşanma ihtimali 
var. Halkın harcamalarını kısması 
gerekiyor” açıklamasından 
sonra Türkiye’nin nereye 
gideceği konusunda fikir sahibi 
olmadığını söyledi. Fidan, EBSO 
kürsüsünden de cari açığın 
kapatılabilmesi adına talebin 
daraltılması düşüncesinin sürekli 
dile getirildiğini, ancak üretime 
katkı sağlamaya çalışan biri 
olarak bu düşünceyi doğru 
bulmadığını belirtti.

Zekai Fidan, sanayici olarak 
ne kadar büyük miktarlarda 
mal üretip, satabiliyorlarsa 
üretimlerinin o derece çok 
olduğunu, belli bir büyüklüğe 
ulaşabilmek için mutlaka yüksek 
miktarlarda üretim yapmaya 
ihtiyaçları olduğunu, kendi 
ekonomilerini yükseltebilmek 
adına, mümkün olduğunca 
satış yapabilmek için alım 
yapabilecek insanlara ihtiyaçları 
bulunduğunu, bu anlamda 
piyasaların daraltılmasından söz 
edilemeyeceğini vurguladı.

Ülke ekonomisinin geleceği 
ile ilgili dengelerin kurulması, 
o dengelerin iyi yürütülmesinin 
hükümetin görevi olduğunu, 
ancak piyasayı durduracak her 
türlü yaklaşımın gelecekteki 
büyümemizi engelleyeceğini 
düşündüğünü anlatan Fidan, 
cari denge denilen şeyin 
dışarıdan alınan mal ile dışarı 
satılan mal arasındaki fark 
olduğunu, bu bağlamda ülke 
gelirlerinin sadece dışarı satılan 
mallardan elde edilmediğini, 
turizm gibi, bilimsel gelirler gibi 
başka kalemlerin de olduğunu 
ifadeyle, eğer ülke gelirleri 
borçlanma hızını engelleyecek 
seviyede değilse cari açığın 
başımıza dert olacağını 
düşünmediğini belirtti.

Sanayi odası olarak, talebin 
daraltılması ile ilgili söylemlerde 
bulunmak yerine talebin 
büyütülmesi ile ilgili çalışmalar 
yapmaları gerektiğini, zira talebi 
daraltarak içerideki üretimi 
kısmak yönünde yapılacak 
her türlü hareketin firmaların 
önce sayısal verimliliğini 
aşağı çekeceğini, ardından da 
büyümenin gerçekleşmeyeceği 
için yatırım malları üretenlerin 
de batacağını söyledi.

Fidan, şehitlerimiz için 
Allahtan rahmet, ailelerine 
başsağlığı dileyerek, bu ülkenin 
evlatlarını öldürenleri insanlığa 
davet ettiğini söyledi. 

Davut Yanık
Krizin ilacı yatırım

EBSO Meclis Üyesi Davut 
Yanık, Hükümet yetkilileri 

tarafından “Kriz geliyor” 
şeklinde yapılan açıklamaların 
yatırım yapma aşamasındaki 
bir sanayici olarak kendisini 
hayal kırıklığına uğrattığını, 
kendisi gibi yatırım yapma 
düşüncesinde olan birçok 
sanayicinin kafasında “Yanlış mı 
yapıyoruz?” şeklinde soru işareti 
oluştuğunu dile getirdi. Yanık, 
yatırım yapmadan istihdam 
ve ihracatın artmayacağını, 
üretmeden kalkınmanın 
mümkün olmayacağını 
belirterek, sanayicinin 
desteklenmesi gerekirken 
korku senaryolarıyla önlerinin 
kesildiğini söyledi.

İran’la iş yapmak 
zorlaştırılıyor
Davut Yanık, mal satmak 

üzere bir Arap ülkesindeki 
firma ile anlaştıklarını, bankalar 
arası görüşmelerin yapıldığını, 
akreditiflerinin açıldığını, malı 
üreterek gönderdiklerini ve 
bankaya evrakları verdiklerini, 
ancak sonrasında bankadan 
aldıkları yazıda; malın İranlı bir 
gemi ile gönderilmesi nedeniyle 
akreditifin bozulduğunun 
belirtildiğini ifadeyle, İranlı 
gemi ile yapılan gönderimlerde 
akreditifin bozulacağı konunda 
daha önce hiçbir şekilde 
uyarılmadıklarını, yaşadıkları 
durumun diğer sanayicilerin de 
başına gelmemesi için dikkatli 
olmaları konusunda uyarıda 
bulunmak istediğini söyledi. 

Cevat Kırkpınar
İthal mala 
talebi azaltalım

EBSO Meclis Üyesi Cevat 
Kırkpınar, Ankara’da bir 
Türk bankasının Tahran 
Caddesi’ndeki şubesine 
göndermek istediği yüklü 
miktardaki paranın, Amerikalılar 
tarafından Başbakan 
Erdoğan’dan hesabının 
sorulduğunu, Tahran bankası 
değil de Türk bankasının şubesi 
olduğunun anlaşılmasından 
sonra olayın yatıştığını dile 
getirerek, Yanık’ın söyleminin 

MECLİS



74

Şener Gençer
Faiz artışı yatırımları 
engelliyor

EBSO Meclis Üyesi Şener 
Gençer, yılbaşında üretim ve 
ihracat ile ilgili hesaplarını, 
faizlerin yüzde 60 yükseleceği 
söylemlerinden hareketle 
yaptıklarını, yüzde 100’lere 
varan faiz artışlarını hiç 
hesaplamadıklarını fakat son 3-4 
aydır bankaların kredi faizlerinin 
yüzde 8-13 seviyelerinde 
olduğunu, bunun ise kredi 
faizlerinde yüzde 63 oranında 
bir artış yaşanması anlamına 
geldiğini dile getirirken, yaşanan 
artış karşısında hiç kimsenin ses 
çıkarmadığını belirtti. 

Gençer, Türk sanayicisinin, 
tüccarının birikimi olmayan 
insanlardan oluştuğunu, eğer 
biraz birikim yapılıyorsa onu 
da işin büyütülmesi sırasında 
arazi, fabrika, makina için 
harcandığını, sonrasında 
da maddi anlamda yaşanan 
sıkışıklıkta işletme sermayesinin 
kullanıldığını, faiz oranlarındaki 
anormal değişimin üreten kesimi 
derinden etkilediğini ifade etti. 

Gençer, bir bankanın, 
taksitli kredinin faiz oranını 
arttırdığı şeklinde duyum 
aldığını, yapılan uygulamanın 
hiç ahlaki olmadığını, çünkü 
insanların kredi faizi sabit 
olduğu için kredi kullandıklarını 
dile getirerek, bahsettiği iki 
konunun da Odamız’ın bakanlar 
nezdinde yapacağı ziyaretlerde 
dile getirilmesi için Yönetim 
Kurulu’na aktardığını söyledi.

doğruluğunu vurguladı.
Hükümet kanadındaki 

yetkililerce son günlerde 
“kriz geliyor, talebi azaltın” 
şeklinde uyarılar yapılırken, yine 
hükümet kanadından başka 
bir yetkilinin hayır kriz yok 
şeklinde yaptığı açıklamaların 
çelişki yarattığını, aslında 
“talebi azaltın” ifadesinin “ithal 
malda olan talebi azaltın ki 
cari açık kapansın” şeklinde 
söylense herkesin daha rahat 
olacağını dile getiren Kırkpınar, 
Türkiye’nin ekonomik olarak 
ileriye gitmediğini, bu duruma 
dikkat edilmesi gerektiğini 
söyledi.

Terörle mücadele
Kırkpınar, geçtiğimiz ay 

yine evlatlarımızı vatan uğruna 
şehit verdiğimizi, yaşadığımız 
acı yetmezmiş gibi, “özerklik 
ilan ettik” şeklinde basında 
haberlerin yer aldığını ifade 
ederek, milletvekili seçildiği 
halde ihtilalle suçlananlar 
halen hapisten çıkarılmazken, 
bu tip söylemlerin nasıl suç 

unsuru teşkil etmediğini, bu 
ifadeleri kullananlar hakkında 
nasıl işlem yapılmadığına bir 
anlam veremediğini, terör 
örgütü mensuplarının bile 
Pişmanlık Yasası’yla cezaları 
hafiflerken, milletin iradesiyle 
seçilmiş insanların halen hapiste 
olduklarını, dünyanın hiçbir 
yerinde bu şekilde bir hukuk 
sistemi olmadığını vurguladı.

AB ayakta duramıyor
Meclis Başkanı Tiryaki’nin 

açılış konuşmasında 2020’ye 
kadar Türkiye’yi AB’ye 
almayacaklarını dile getirdiğini 
söyleyen Kırkpınar, Türkiye’nin 
AB’ye girmesini istemediğini, 
çünkü şu anda Avrupa 
Birliği’nde ayakta durabilecek 
AB ülkesi kalmadığını, bizim 
en azından ekonomik olarak 
düze çıkma anlamında çaba sarf 
ettiğimizi söyledi. Eğer şu anda 
AB ülkesi olsaydık, Yunanistan’a 
para vermek için sıraya 
girmiş olacağımızı ifadeyle, 
Başbakanımızı her zaman 
Kıbrıs’taki konuşmasındaki gibi 
dimdik görmek istediklerini, 
zira bize yakışan tavrın da bu 
olduğunu belirtti.

TBMM’nde yaşanan yemin 
krizinin aşılması için, yemin 
etmeyen milletvekillerinin hiçbir 
söz hakkı olmaması, maaşlarının 
da ödenmemesi şeklinde kanun 
teklifi verilmesi durumunda 
yaşanan krizin aşılacağını 
söyleyen Kırkpınar, bu konunun 
Odamızca Bakanlara yapılacak 
ziyaretlerde dile getirilmesini 
istedi. 
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