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Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN

Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı artırarak ekonomik büyümeye 
katkı sağlamak amacıyla verilen teşvikler, beklentileri bugüne kadar tam 
olarak karşılayamamıştır. Özellikle de Bölgesel teşvikler ile haksız rekabetin 
yaratıldığını 2009 yılından bu yana örneklerle anlatmaya çalıştık.

Yeni yılda yürürlüğe girecek olan teşviklerde yapılmasını düşündüğümüz 
bazı düzenlemelerle sıkıntıların aşılacağı inancındayız. İşlevsel olmayan 
teşviklerle, devletin kaynaklarının israf edilmemesi, yapılan hataların 
tekrarlanmaması en büyük temennimizdir.

İzmir-Manisa örneğine benzer, Osmaniye-Adana, Düzce-Bolu gibi daha 
bir çok bölgede yaratılan haksız rekabetin giderilmesinin gerekliliğine 
inanmaktayız

Cari açığı önleyici ve yerli üretimi arttıran, ithalatı azaltan teşvik modeli 
esas alınmalı ve hazırlanan politikalarda KOBİ’lerin gözardı edilmesine 
müsaade edilmemelidir. 

Teşvik sistemi, sanayinin bir bölgeden diğer bir bölgeye taşınmasını esas 
almamalıdır.

Başta enerji ve istihdam olmak üzere KOBİ’lerimizin rekabet edebilmesinin 
önündeki en büyük engellerden biri olan girdi maliyetlerine ilişkin 
düzenlemelere yer verilmeli, KOBİ’lerin Ar-Ge teşviklerinden faydalanmasına 
imkan tanınmalıdır.

Çalışan sayısına göre SGK priminde indirim sağlanmalı, çalışan sayısı 
arttıkça, işveren sigorta prim oranları azaltılmalıdır.

Yatırım indirimi uygulaması geri getirilmeli, yapılan yatırım harcamalarının 
yüzde 100’üne yatırım indirimi uygulanmalıdır. Yatırım süresince çalışanların 
ücretleri üzerinden yapılacak gelir vergisi stopajı yüzde 50 indirimli 
uygulanmalıdır. Bu uygulama, yeni yatırımların yanısıra yenileme ve tevsii 
yatırımlarını da kapsamalıdır.

Yatırım yapmak için harcanılan miktar, amorti edilene kadar yatırımlar 
teşvik edilmelidir.

Mevcut uygulamada azami teşviklerin sağlandığı 4. Bölge teşviklerine 
sağlanan uygulamalar tüm OSB’ler için de geçerli olmalıdır.

Bedelsiz arsa tahsis oranının, İzmir’de sadece 4 ilçe dışındaki 
OSB’lerimizde yüzde 0 oranında uygulanması ile bölgeler arasında yaratılan 
haksız rekabet giderilmelidir.

Yatırımcının özellikle sanayi bölgelerinde yapacağı yatırımlarda süreci 
hızlandıracak, bürokrasiyi azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat 
hedefimiz için üretimin esas olduğu, üretimi gerçekleştireceğimiz yerler 
olan OSB’lerimizin de yeni teşvik sisteminin merkez üssü olması gerektiği 
inancındayız.

Üretim faaliyetlerinin en uygun kuruluş yerleri olan ve planlı sanayileşmeyi 
mümkün kılan OSB’ler, her türlü denetime açık konumlarıyla başta; 

Vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kayıtlı 
ekonomiye katkıları, kayıtdışı istihdamı önlemedeki fonksiyonları,

Modern ulaşım bağlantıları, çevre dostu ve kentsel dönüşümü 
kolaylaştırıcı etkisiyle teşvik edilmesi gereken öncelikli bölgelerdir.

Tek başına bir sihirli bir değnek olmayan teşvikler, kalkınmada çok 
önemli bir itici güçtür. Dünya ekonomisinde resesyon rüzgarlarının estiği 
bir dönemde yakalanan yüzde 8.8’lik büyüme hızı önemli bir başarıdır. Bu 
başarıda özel sektör yatırımlarının büyümeye katkısı 6,6 puandır. Bu çok ciddi 
bir orandır. Teşvik edildiği sürece ekonomiye geri dönüşü olumlu olan özel 
sektör yatırımlarının desteklenmesinin önemi ortadadır. Teşvikler hususunda 
ısrarlı ifadelerimizin sebebi de budur.

Teşviklerle yaratılan 
haksız rekabetin telafisi
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EBSO’dan Ankara’ya 
ekonomi seferi

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Ankara’ya “ekonomi” seferi 
yaptı. İzmirli sanayicilerin 
sorunlarını Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan ve bakanlara ilk 
elden ileten EBSO, başta İzmir’i 
Manisa karşısında yatırımlar 
açısından mağdur eden teşvik 
haksızlığının giderilmesi müjdesi 
olmak üzere önümüzdeki 
süreçte gerçekleştirilecek yeni 
atılımların haberlerini aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Meclis Başkanlık 
Divanı ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım ile Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan’ı ziyaret etti.

Yerli üretime destek
EBSO Meclis Başkanı 

Mehmet Tiryaki, yeni projelerle 
birlikte katma değerin 
artırılması amacıyla yerli 
malının kullanılması, bunun 
kamu ihaleleri yoluyla da 
desteklenmesinin önemini 
vurguladı. Ar-Ge teşviklerinin 
Türkiye’de katma değeri 
yüksek ürünler üretilmesine 
katkı sağladığını belirten 
Tiryaki, “Yerli üretim oranları 

yüksek projelerdeki teşviklerin 
daha yüksek olması, sanayide 
yerli parça kullanımını teşvik 
edecektir. Kaynak ve zaman 
israfını en aza indirmek 
amacıyla yerli parça kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır” dedi.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yerli otomotiv 
söyleminin sektörde heyecan 
yarattığını belirten Mehmet 
Tiryaki, “Türkiye’nin kendi 
markasıyla kendi aracını üretme 
hedefi Sayın Başbakan’ın 
ve bakanların vizyonunun 
göstergesidir. Ancak bu 
hedef ekonomik olarak da 
desteklenmelidir” diye konuştu.

Tiryaki, organize sanayi 
bölgelerinde bankalara 
geçen ancak satılamayan 
işletmelerin milli servete 
kazandırılması amacıyla asgari 
5-10 yıl satılamamış olması 
kayıdıyla meslek lisesi olarak 
kullanılmasını önerdi.

Ekonomide hedeflere 
ulaşmak istiyoruz
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 

ziyaret edilen bütün bakanlara 
İzmir ve ekonomiyle ilgili 
konularda işbirliği mesajı verdi. 
İzmir’in EXPO 2020’ye aday 
gösterilmesi nedeniyle Başbakan 
Erdoğan ve bakanlara teşekkür 
eden Yorgancılar, bunun sadece 
İzmir’in değil Türkiye’nin projesi 
olduğunu, EXPO 2020’yi İzmir’e 
kazandırmak için çalışacaklarını 
vurguladı. Yorgancılar, 
Çandarlı Limanı ve diğer ulaşım 
yatırımlarının İzmir’in lojistik 
üs olma hedefine ulaştıracağını 
belirtti.

Ender Yorgancılar, 
ekonomide yakalanan istikrar 
ortamının sürdürülebilmesi 
için mali disiplinden taviz 
verilmemesi gerektiğini 
söylerken, “Hükümet, seçim 
döneminde de mali disiplinden 
ayrılmama konusunda gereğini 
yapmıştır. Popülist olmayan 
yaklaşımdan memnunuz” dedi.

Döviz kurlarındaki 
hareketliliği de değerlendiren 
Yorgancılar, uzun yıllar 1.5 TL 
seviyelerinde seyreden dolar 
kurunun 1.5 ay içinde yüzde 15 
değerlenmesinin ihracatçı için iyi 
ama ara malı açısından dışarıya 

Ege Bölgesi Sanayi Odası yönetimi, Ankara’da 
Başbakan Yardımcısı Babacan ile ekonomiden 
sorumlu bakanlara hem ekonominin hem de 
İzmir’in konularıyla çözümleri aktardı.
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bağlı olan ülke sanayisi için 
cari açığı arttıran bir konumu 
tetiklediğini, çözümü için kurun 
enflasyona bağlı olarak yıllara 
yedirerek gerçekleştirilmesi 
durumunda sanayi üretimi 
açısından avantajlı bir konuma 
sokacağını ifade etti.

Türkiye’nin en önemli 
sorunu işsizliğin çözümü için 
başlatılan UMEM projesinin 
şu ana kadar iyi gittiğini 
belirten EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “Proje 
ile işsizlik rakamlarında düşüş 
yaşanacak. Ancak yatırım ve 
üretim olmazsa eğitim verilen 
kişiler nerede çalışacak? 4. 
Bölge’de uygulanan teşvikler 
organize sanayi bölgelerinde 
de uygulanmalı. Şehir içinde 
kalmış sanayi kuruluşlarının 
organize sanayi bölgelerine 
taşınmaları teşvik edilmeli. 
OSB’lerde üretim yapmak hem 
sanayileşmede düzenli olmayı 
hem de kayıtdışı ekonomiyi 
önleyecektir. Eximbank kredileri 
yeniden değerlendirilmeli. Peşin 
vergi uygulaması kaldırılmalı, 
vergisini zamanında ödeyenlere 

indirim sağlanmalı. Bilim 
sanayiye transfer olmalı, üretim 
katma değeri yüksek ürünlere 
yönelmeli” diye konuştu.

Sanayi envanteri ile sanayi 
stratejisi çalışmalarının 
güncellenmesi gerektiğini 
savunan Ender Yorgancılar, 
“Hedefimiz 2023 yılında 
dünyanın ilk 10 ekonomisinden 
biri olmak ise bunu ancak 
üretimle gerçekleştirebiliriz. 
Genç ve kadın nüfusun 
istihdamında da artış 
sağlanmalı” dedi.

Sektörel konulara ve İzmir’de 
sanayicinin beklentilerine ağırlık 
veren Yorgancılar, bankaların 
kredi faizlerini yükseltmesinin 
işletmelere finansman açısından 
yeni zorluklar getirdiğini ifade 
etti.

Ender Yorgancılar, Sanayi 
Sicil Belgelerinin sanayi 
odaları tarafından verilmesini 
savunurken, “KOBİ’ler 
belgelerinin süre bitimini takip 
edemiyor. Elektrik dağıtım 
şirketleri de sanayi tarifesinden 
normal tarifeye dönüyor ve 
geriye dönük fatura uygulaması 

yapıyor. Sanayi Sicil Belgelerini 
sanayi odaları verirse hem 
bunun takibi yapılır hem de bu 
belgeyi almayanlar saptanıp 
kontrolleri gerçekleştirilir. Biz 
buna talibiz” diye konuştu.

TSE’nin İzmir’deki 
laboratuvarını kapatması 
nedeniyle numunelerin 
Gebze’deki laboratuvara 
gönderildiğini, yaklaşık bir 
ayda gelen sonuçlar nedeniyle 
üretimde zaman kaybı ve 
maliyet artışı yaşandığını dile 
getiren Yorgancılar, ayrıca 
aynı firmanın farklı illerdeki 
tesislerinde üretilen ürünleri için 
ayrı ayrı deney parası istendiğini 
söyledi.

Serbest bölgelerde üretim 
aşamasında kullanılan 
akaryakıttan KDV ve ÖTV 
alınmasının firmaları zarara 
uğrattığı gibi ihracatta da 
olumsuz sonuçlar yarattığına 
dikkat çeken Yorgancılar, ESBAŞ 
ile İZBAŞ’ta 1700 olan dosya 
sayısının yıl sonuna kadar 
2 bin 500’ü bulacağını dile 
getirdi. Yorgancılar, “Bu sadece 
İzmir’deki serbest bölgelerin 
sorunu değil, Türkiye’deki bütün 
serbest bölgelere yayılacak. 
Mahkemelerin yükü artacak. 
Konunun Maliye Bakanlığı 
nezdinde de çözümü için destek 
bekliyoruz” diye konuştu.

Yorgancılar, yurt dışına 
fuar desteklerini sanayicinin 
alamadığını, destek için 
başvurmak istemediği duruma 
geldiğini anlattı.

Babacan: Ekonomide 
dengeyi koruyoruz
Başbakan Yardımcısı Ali 

Babacan, hükümet olarak 
makroekonomik dengelerin ve 
Türkiye’deki güven ortamının 
korunup devamının sağlanması 
için büyük çaba sarf ettiklerini 
bildirdi. Dünyanın bir yavaşlama 
dönemine girdiğini vurgulayan 
Babacan, “Kararlar zor alınıyor 
veya karar alma süreçleri 
etkileniyor. Bu, bizi de etkiliyor. 
Merkez Bankası’nın aldığı 
kararlar döviz kurları için uygun 
bir ortam hazırlayabilir. Buna da 
dikkat ediliyor” dedi.

GÜNDEM
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Yazıcı: Sorunları 
birlikte çözeriz
Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Hayati Yazıcı, serbest 
bölgelerde üretim için kullanılan 
akaryakıttan KDV ve ÖTV 
alınmasının doğru olmadığını 
söyledi. Maliye Bakanlığı ile 
konuyu değerlendirdiklerini 
belirten Yazıcı, “Gerekirse Sayın 
Başbakan’a arzederiz” dedi.

Aliağa’da tekstil ile cam 
sektörüne yönelik ihtisas 
gümrükleri kurulmasında sıkıntı 
yaşanmayacağını kaydeden 
Bakan Yazıcı, TSE’nin İzmir’de 
bölgeye hizmet verecek bir 
laboratuvar kurmasını da 
destekleyeceklerini bildirdi.

İzmir Limanı’nın 
özelleştirilmesinin zamanında 
gerçekleştirilmesi halinde hem 
kentin hem de ekonominin 
kazançlı çıkacağını vurgulayan 
Hayati Yazıcı, “Şimdi İdari 
Yargının yerindelik değil 
hukuksal denetim yapmasını 
öngören düzenlemeyi 
gerçekleştirdik. İdari yargı artık 
yapılan işlemlerin hukuka ve 
hukukun istediği şartlara uygun 
olup olmadığını denetleyecek” 
diye konuştu.

Ergün: Katma değeri 
yüksek ürünler artacak
Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Nihat Ergün, kamunun 
yeni gerçekleştireceği 
ihaleler yoluyla hem ülkedeki 
yatırımları artıracak hem de ileri 
teknolojiyle katma değeri yüksek 

ürünler üretilmesini teşvik 
edeceğini bildirdi. Türkiye’nin 
ihracatının yüzde 90’ından 
fazlasının sanayi ürünlerinden 
oluştuğunu belirten Ergün, bu 
rakamın içinde ileri teknolojili ve 
katma değeri yüksek ürünlerin 
ancak yüzde 5’te kaldığını 
vurguladı. “Kendi insanımızın 
aklını ortaya çıkarmalıyız, 
bilimsel çalışmaların teknolojik 
ürünlere dönüşmesini 
sağlayarak dünya pazarlarına 
çıkarmalıyız” diyen Nihat Ergün, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhracatımızda ileri 
teknolojili katma değeri yüksek 
ürünlerin oranını gelişmiş 
ülkelerdeki gibi yüzde 20-25’e 
çıkarmalıyız. Teknoparkların 
sayısı arttı, üniversite ve sanayi 
işbirliğinde önemli mesafeler 
aldık. Ar-Ge ve bilimsel 
desteklerimizin meyvelerini 
topluyoruz. Gideceğimiz yol 
haritasını biliyoruz. Büyük 
hedeflerimiz var. Kendi 
uydumuzu yapmaya başladık, 
kendi uçağımızı yapacağız. 
En büyük zenginliğimiz kendi 
gençlerimizin aktivitesidir.”

Sanayi ve sektörel stratejileri 
hazırladıklarını, KOBİ’leri 
desteklediklerini bildiren 
Ergün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100. yıldönümü 

olan 2023 yılındaki ekonomik 
hedeflere ulaşabilmek 
amacıyla başta üretim ve bunu 
sağlayacak enerji ile ürünleri 
dünya pazarlarına ulaştıracak 
lojistik konusunda çalışmalarını 
sürdürdüklerini bildirdi. Nihat 
Ergün, devletin bunları yaparken 
firmaların da kendi stratejik 
planlamalarını yapmalarını 
isterken, kurumsallaşamamış 
firmaların bir süre sonra 
batacağını anlattı.

Ucuza değil, kim 
burada üretiyorsa… 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Ergün, sanayi ve 
sektörel alandaki hamleleri 
desteklemede uygulanacak 
yöntemler hakkında da 
açıklamalarda bulundu. Bugüne 
kadar uygulanan “ucuza 
alalım”  yönteminin terkedilerek 
“Türkiye’de kim üretiyorsa 
ondan alalım” düşüncesinin 
hakim olduğunu söyleyen 
Nihat Ergün, “Tıbbi ürün ve 
cihaz üreticileriyle görüşüyoruz. 
Bu ürünleri yan sanayisiyle 
birlikte getirip ülkemizde 
üretebilmeliyiz. SGK’nın ilaç 
ve tıbbi cihaz alımlarında 
Türkiye’de üretim yapanları 
tercih edeceğiz. Okullardaki 

Başbakan Yardımcısı Babacan ile bakanlar, EBSO 
yönetimini kabullerinde yaptıkları konuşmalarda 
önümüzdeki yıldan itibaren yeni teşvik 
modellerinin uygulanacağı haberini verdi.

GÜNDEM
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tablet bilgisayar uygulamasını 
bu bilgisayarların ve elektronik 
kitapların Türkiye’de üretimi 
için değerlendireceğiz. 500 
bin konut daha yapacağız. 
Ülkemizden önce uluslararası 
asansör üreticilerinin çıkması 

için bu alanı kullanacağız. İç 
pazara yönelik üretim yapan 
küçük firmaların markalaşması 
için de projelerimiz var. 
Bakanlıkların yeniden 
kurgulanması da bu yaklaşımın 
ve değişimin nedeni” diye 

konuştu.
Teşvik haksızlığı 
bitecek
EBSO’nun teşviklerde en 

çok Manisa’nın 3. Bölge’ye 
alınmasıyla İzmir’e haksızlık 
yapıldığı konusuna da açıklık 

Terörle mücadele kararlılıkla sürecek

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Ankara 
ziyaretlerinde gündemin ağırlıklı konularından 
birini de terörle mücadele oluşturdu. EBSO 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğünün her şeyden önemli 
olduğunu belirtirken, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, ekonomik sorunlardan 
önce Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik 
saldırıların ortadan kaldırılması gerektiğini 
vurguladı. ABD’ye gerçekleştirdiği seyahate 
yönelik izlenimlerini de bakanlarla paylaşan 
Yorgancılar, “Türkiye parlayan bir yıldız. 
ABD seyahatim sırasında Türkiye’nin yatırım 
yapılabilecek ilk 3 ülke içinde olduğu ifade 
edildi. Ancak terör konusu soru işaretleri 
yaratıyor. Sanayiciler olarak da bundan son 
derece rahatsızız. Ülke olarak tek bayrak, tek 
vatan, tek dil konusunda pazarlık konusu 
edilemez ve tartışılamaz kırmızı çizgilerimiz 
var. Ekonomik sorunların çözümü ancak 
huzur ve istikrar ortamında mümkün olabilir. 
Bugünlerde bizim en büyük sorunumuz ayrılıkçı 
terördür. Türkiye bu konudaki sorunu çözerse 
çok daha güçlü bir hale gelir. Terörle mücadele 
konusundaki kararlılık bizi son derece mutlu 
ediyor” dedi.

EBSO heyetini kabul eden Başbakan 
Yardımcısı Babacan, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Yazıcı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, 
Ulaştırma Bakanı Yıldırım ile Ekonomi Bakanı 
Çağlayan, terörle mücadelenin kararlılıkla 
sürdürüleceğini bildirdi. Sanayicilerin 

ülke sorunlarına yönelik tutumundan 
memnuniyetlerini dile getiren Başbakan 
Yardımcısı ile Bakanlar, terörün sadece güvenlik 
tedbirleriyle çözülemeyeceğini, teröristle kendini 
kürt olarak ifade eden vatandaşların birbirinden 
ayrılarak Milli Birlik ve Kardeşlik projesinin 
hayata geçmesi için de çaba gösterildiğini 
anlattı. 

Yaşanan terör olaylarının, Türkiye’nin 
gelişmesinden ve büyümesinden endişe 
edenlerin tezgahı olduğunu ifade eden 
Başbakan Yardımcısı ile Bakanlar, “Terör. 
Bunu yapanlar gerek içerden gerek dışardan 
bunların destekçileri, şunu herkes bilmeli 
ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir 
devlettir. 1923’lerde o günün şartlarında 
bir cumhuriyet gerçekleştirmiş, bir devrim 
gerçekleştirmiş, üzerindeki tüm yüklerinden 
kurtulmuş olan bir devlettir. Bu bizim 
genetiğimizde var. Böyle bir ortamda da terör 
örgütü, çapı, üyesi ne olursa olsun hiçbir şey 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden daha büyük 
olamaz. Terörle mücadele konusunda diğer 
devletlerin hassasiyet göstermeleri son derece 
önemli. ‘Senin teröristin-benim teröristim, 
senin terörün-benim terörüm’ diye bir şey 
olmaması lazım. Bütün dünya devletlerinin 
terör konusunda ortak noktada birleşmesi 
gerekiyor. Ve bu konuda devletlerin birbiriyle 
işbirliği içinde olması lazım. Çünkü o ülkeye karşı 
yapılan hareket, başka gün başka ülkeye karşı 
yapılabilmektedir” diye konuştu.

GÜNDEM
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getiren Nihat Ergün, şu anda 
yürütülen ve yıl sonuna kadar 
tamamlanacak çalışmayla 
sektörel ve bölgesel teşviklerin 
öne çıkacağını bildirdi. Ergün, 
yeni teşviklerin de uygulamaya 
konulacağını belirtirken, “Sistem 
geriye dönük çalıştırılacak ve 
yatırıma şimdi başlayanlar da 
bundan yararlanabilecek. Yeni 
teşvik sistemiyle İzmir ile Manisa 
arasındaki konu da çözülecek” 
dedi.

İzmir’e özel önem
Ulaştırma Bakanı Binali 

Yıldırım, hükümetin İzmir’e özel 
bir önem verdiğini, bunu da 
EXPO 2020 için İzmir’i tekrar 
aday göstermekle yaptığını 
söyledi. Seçimlerden önce 
açıkladıkları projelerin arkasında 
durduklarını belirten Yıldırım, 
bunları sırasıyla hayata geçirecek 
adımları attıklarını ifade etti. 
Yıldırım, “Ulaştırma Bakanlığı 
olarak İzmir ile ilgili yapmamız 
gereken altyapıyı yaptık. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşkilat 
ve görevlerini belirlemek için 
çıkarılan Kanun Hükmündeki 
Kararname ile yeni yatırımlar 
konusunda bakanlığın inisiyatifi 
artırılırken, belediyelere ruhsat 
başvurularını sonuçlandırması 
için 60 gün süre verildi. 
Kararname ile girişimcilere 
‘Başvuru tarihinden itibaren 

iki ay içinde yetkili idarelerce 
ruhsatlandırma yapılmaması 
halinde’ bakanlığa re’sen 
devreye girip ruhsat ve yapı 
kullanma izni verme yetkisi 
tanındı. SİT konusuyla ilgili 
olarak çıkardığımız Kanun 
Hükmünde Kararname ile de 
tarihi SİT alanlarıyla ilgili nihai 
karar da Koruma Kurulları 
tarafından değil Kültür ve 
Turizm Bakanı’nın başkanlık 
edeceği üst kurulda verilecek” 
diye konuştu.

Çağlayan: Türkiye’nin 
yıldızı parlıyor
Ekonomi Bakanı Zafer 

Çağlayan, Türkiye’nin yıldızının 
parlaması ve ekonominin 
gelişmesi için çalıştıklarını 
vurguladı. Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve Bakanların ülkenin 
her yerinde, yurt dışında çeşitli 
temaslarda bulunduklarını 
söyleyen Çağlayan, “Her bir 
bakan arkadaşımız ülkenin bir 
tarafında, sayın Başbakanımız 
ve Cumhurbaşkanımız ciddi 
şekilde koşturuyor. Bizim 
görevimiz sizden önce koşalım 
ki sizin önünüzdeki çer 
çöpleri toplayalım. Otobanları 
yapacağız, sizler buraya gelip 
süratleri yapacaksınız. Hız 
limiti olmaksızın Türkiye’yi 
uçuracaksınız. Bir kere görevimiz 
bu. Türkiye artık özel sektör 

marifetli, ihracat odaklı 
büyüme modelini seçmiştir. 
Bu sistem bizim dönemimizde 
uygulanmıştır” dedi.

Çağlayan, Türkiye’nin 
ihracat rakamının 1-23 Ağustos 
itibariyle 8,2 milyon dolar 
olduğunu, geçen yılın aynı 
dönemine göre artışın yüzde 
37,7 gerçekleştiğini bildirerek, 
“Tam gaz devam. Durmak yok 
yola devam. Bizim sloganımız 
gibi. 1 Ocak-23 Ağustos tarihleri 
arasındaki ihracat artışımız 
yüzde 24,3’tür, 85,4 milyar 
dolar olmuştur. Bu gösteriyor ki 
bu şekilde gittiği takdirde orta 
vadeli program hedefi olan 127 
milyar doları aşacağız. İnşallah 
bu yıl, Cumhuriyet tarihinin 
yeni bir rekorunu kıracağız. Bu 
yıl Türkiye, ihracatta, dünyanın 
bu kadar karışık olduğu bir 
dönemde ihracatta da yeni bir 
rekoru da tarihine geçirecek” 
diye konuştu.

Zafer Çağlayan, Türkiye’de 
dalgalı kur rejinin uygulandığını 
ve bunun değişmeyeceğini 
anlatırken, şu anda Merkez 
Bankası’nın gereken yerde 
devreye girdiğini, döviz 
kurlarının dünyadaki, bölgedeki 
ve ülkedeki gelişmelere bağlı 
olarak mutlaka dengeye 
geleceğini sözlerine ekledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanlık Divanı ve 
Yönetim Kurulu, Ankara 
programının akşamında da 
ziyaret edilen bakanlıkların 
üst düzey yöneticilerine iftar 
yemeği vererek bakanlara iletilen 
dosyalardaki konuları tekrar 
görüşüp değerlendirme imkanı 
buldu.

2012 yılı başından itibaren yürürlüğe girecek 
vergisel teşviklerin yanısıra kamu alımlarıyla da 
katma değeri yüksek ürünlere geçiş sağlanacak.

GÜNDEM
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Golf. The Original Hatchback.
Bir otomobil düşünün ki yollarda boy gösterdiği 1974’ten günümüze, milyonlarca 
otomobilseverin gönlünde her zaman çok özel bir yere sahip olsun. Geçtiği her caddede, 
aldığı her virajda, yürüdüğü her yolda saygıyla karşılansın. 

Bir otomobil düşünün ki otomobil dünyasına getirdiği yeniliklerle yeni bir segment yaratsın, 
çevre bilinci oluştursun, dünyanın en çok sevilen ve satılan otomobillerinden biri olmayı başarsın.

Bir otomobil düşünün ki yarattığı “hatchback” sınıfıyla arkasından gelenlere ilham versin, 

herkesin gözünde bir efsane olsun.
 
Dünyanın sevgilisi Golf, Volkswagen Yetkili Satıcısı Vosmer’de sizi bekliyor.

Dünya onu çok seviyor.

1,6 lt 102 PS Trendline manuel modelinin CO2 salınımı 152 g/km, birleşik yakıt tüketim değeri 7,1 lt/100 km’dir.

Volkswagen Yetkili Servisi Vosmer
Alsancak: Şehitler Cad. No: 145 Alsancak - İZMİR Tel: (0232) 463 50 75 (pbx) Faks: (0232) 421 87 08
Gaziemir: Akçay Cad. No: 253/2 Gaziemir - İZMİR Tel: (0232) 298 70 00 (pbx) Faks: (0232) 298 70 70

VOSMER, B‹R DO⁄UŞ OTOMOT‹V SERV‹S VE T‹CARET A.Ş.  YETK‹L‹  SERVİSİDİR.
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Dünya bir yana Türkiye bir yana

GÜNDEM

Türkiye ekonomisi ikinci 
çeyrekte de sürpriz yaptı ve 
yüzde 8,8 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2011 yılı ikinci döneme 
ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) verilerini açıkladı.

Üretim yöntemiyle 
hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla tahmininde, 2011 yılı 
ikinci 3 aylık döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre cari fiyatlarla GSYH yüzde 
19,2’lik artışla 318 milyar 404 
milyon lira oldu.

Sabit fiyatlarla ise bu 
dönemde ekonomi, yüzde 
8,8’lik büyümeyle 27 milyar 910 
milyon lira oldu.

Takvim etkisinden 
arındırılmış sabit fiyatlarla 
GSYH 2011 yılı ikinci üç aylık 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8,3’lük 
artış gösterirken, mevsim ve 
takvim etkilerinden arındırılmış 
GSYH değeri bir önceki döneme 
göre yüzde 1,3 arttı.

Sabit fiyatlarla bakıldığında 
geçen yılın ilk çeyreğinde 
ekonomi yüzde 12,2, ikinci 
çeyrekte yüzde 10,2, üçüncü 
çeyrekte yüzde 5,3, dördüncü 
çeyrekte de yüzde 9,2 büyüme 
göstermişti. Yılın tamamında 
ise ortalama büyüme yüzde 9’u 
bulmuştu.

Ticaret sektörü 
72 milyara yaklaştı
Türkiye ekonomisinde 2011 

yılının ikinci döneminde sabit 
fiyatlarla en fazla büyüme 
gösteren sektör, balıkçılık oldu. 
Geçen yılın ikinci çeyreğinde 
yüzde 2,3, bu yılın ilk çeyreğinde 
ise yüzde 12,5 büyüyen sektör, 
bu yılın aynı döneminde yüzde 

Üretimde
Tarımdan 0.43
İmalat sanayi 2.1
İnşaat 0.76
Ticaret 1.71
Ulaştırma 1.74
Finans 1.60

Tüketim artışı
Gıda içki tütün 7.33
Giyim ayakkabı 12.1
Konut elektrik 4.55
Mobilya 13.3
Sağlık -1.00
Ulaştırma 12.7
Eğlence 4.18
Eğitim 6.35
Lokanta 8.0
Çeşitli mal hizmet 8.02

Tüketimde
Özel tüketim 6.0
Devletin tüketimi 0.8
Kamu yatırımları 0.3
Özel yatırımlar 6.64
İthalat -5.24

Kişi başı gelir
2004 5.764
2005 7.022
2006 7.586
2007 9.240
2008 10.438
2009 8.559
2010 10.079
2011 1. Ç. 10.277
2011 2. Ç. 10.783

İkinci çeyrekte büyümenin kaynağı
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Türkiye 8.8

Estonya 8.4

Rusya 3.4

Almanya 2.8

Fransa 1.6

İtalya 0.8

İngiltere 0.7

Yunanistan -6.9

20 büyüme gösterdi. Sektörün 
cari fiyatlarla büyüklüğü, 
1 milyar 129 milyon liraya 
yükseldi.

Türkiye ekonomisinde tüm 
sektörlerde büyüme gözlendi.

En fazla büyüyen sektörlerin 
başında dolaylı ölçülen mali 
aracılık hizmetleri (yüzde 
18,5), mali aracı kuruluşların 
faaliyetleri (yüzde 14,3), 
inşaat (yüzde 13,2), toptan ve 
perakende ticaret (yüzde 13) 
geldi. Ticaret sektörünün cari 
fiyatlarla büyüklüğü 71 milyar 
949 milyon 955 bin lira oldu.

5 çeyrekte de revizyon
TÜİK, 2010 yılı tüm çeyrekleri 

ile 2011 yılı ilk çeyreğine 
ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla 
rakamlarında revizyona gitti.

Buna göre, geçen yıl ilk 
çeyrekte yüzde 12 olarak 
açıklanan büyüme hızı yüzde 
12,2, ikinci çeyrekte yüzde 10,3 
olarak açıklanan büyüme hızı 
yüzde 10,2, üçüncü çeyrekte 
yüzde 5,2 olarak açıklanan 
büyüme hızı yüzde 5,3 olarak 
revize edildi. 2010 yılı dördüncü 
çeyreğinde 298 milyar 294 
milyon lira olarak açıklanan 
gayri safi yurtiçi hasıla 297 
milyar 541 milyon liraya çekildi 
ancak büyümede oransal 
değişim olmadı. Büyüme 2010 
yılının tümü için ise yüzde 
8,9’dan yüzde 9’a revize edildi.

TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine 

Sanayi Bakanı 
Nihat Ergün 

2012’de IMF 
tahmini aşılacak 
Ürettiklerimizi stoka 
koymuyorsak, satıyorsak 
biz bunları, müşterilerimiz 
iç pazarda veya dış pazarda 
bizden bunları alıyorsa o, 
sağlıklı büyümeye devam 
edeceğimiz anlamına gelir. 
Bizim beklentimiz Türkiye’nin 
2011’de yüzde 7 büyüme 
rakamını yakalaması. 
2012’de ise IMF’in yüzde 
2,5’lik tahmini geçilecek. 

Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan 

İhracatın etkisi büyük 
2011’de Türkiye’nin yüzde 
7-8 arasında büyüyeceğini 
öngörüyorum. Sanayi 
üretimi, kapasite kullanımı 
ve yılın ilk 6 ayındaki ihracat 
artışı, ekonominin yoluna 
emin adımlarla devam 
ettiğini gösteriyor, 6 ayda 
çift haneli büyümemizde 
ihracatın katkısı önemli. 
Bütün dünya ülkelerinin 
büyüme hızları gerilerken 
ve ikinci bir resesyon 
ihtimalinden söz edilirken 
Türkiye parlak performansı 
ile dünyadan ayrışmaktadır. 
Bu da Türkiye ekonomisinin 
dinamizminin kanıtıdır.

ilişkin olarak daha önce yüzde 
11,0 olarak açıkladığı gelişme 
hızını da yüzde 11,6 olarak 
değiştirdi.

Avrupa’da birinci 
dünyada  ikinciyiz
Çin ekonomisindeki 

yüzde 9,5’lik ikinci çeyrek 
büyümesinden sonra dünyada 
en hızlı büyüyen ikinci ekonomi 
olan Türkiye Avrupa’nın 
ise birincisi oldu. Dünyada 
durgunluk tartışmaları 
sürerken ve başta Avrupa 
olmak üzere tüm ülkelerde 
büyüme tahminleri geriye 
çekilirken Türkiye ekonomisi hızlı 
büyümesiyle farklılık gösterdi. 
Hızlı büyüyen ekonominin 
motoru ise özel yatırımlar 
oldu. Yeni fabrika ve makine 
yatırımları yüzde 33,5 arttı. 
Yüzde 8,8’lik büyümenin 6.64 
puanlık kısmı özel sektörün 
yatırımlarından geldi. 

Merkez Bankası’nın 
sıkılaştırma adımlarını arttırdığı 
ikinci çeyrekte de ekonomide 
yavaşlama sınırlı kaldı. Tüketim 
harcamaları birinci çeyreğe göre 
yavaşlasa da katkısı 6.3 puan 
oldu. İmalat sanayii de ikinci 
çeyrekte yüzde 8 büyüyerek 
ekonomiye 2.1 puanlık katkı 
verdi. Tüm sektörlerdeki 
büyüme ekonomideki canlılığın 
belli sektörlerle sınırlı olmadığını 
ortaya koydu. Finans sektörü 
ikinci çeyrekte katkısını geliştirdi 

ve 1.6 puana çıkardı. İlk çeyrekte 
kişi başı milli gelir 10 bin 277 
dolarken ikinci çeyrekte 508 
dolar artarak 10 bin 783 dolara 
yükseldi. 

1.2 Trilyon liralık 
ekonomi 
Türkiye ekonomisi 2011 

yılının ikinci çeyreğinde 1.2 
trilyon liralık büyüklüğe 
ulaştı. Cari fiyatlarla Türkiye 
ekonomisinin dolar olarak 
büyüklüğü de 787 milyar dolara 
çıktı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yılın ikinci 
çeyreğinde görülen yüzde 8,8’lik 
büyüme hızının, 2007 sonrası 
dönemde gerçekleşen dördüncü 
en yüksek büyüme hızı olduğunu 
kaydederken, “Türkiye, yüksek 
büyüme hızından korkulmayacak 
bir ekonomik yapıyı ve bunun 
gerektirdiği para, maliye ve 
yapısal politikaları hayata 
geçirmek durumundadır” dedi.

Dünya ekonomisinde resesyon 
rüzgarlarının estiği bir dönemde 
Türkiye’nin Avrupa’nın en hızlı, 
dünyada ise Çin’den sonra en 
hızlı büyüyen ikinci ekonomisi 
konumuna ulaştığını hatırlatan 
Yorgancılar, büyüme hızının, 
kaynakları ve sürdürülebilirliği 
tartışılabilir olsa da, büyük bir 
başarı olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade etti. Ender 
Yorgancılar, ekonominin 
genelinde yaşanan gelişmelere 
diğer sektörlerden çok daha 
duyarlı olan imalat sanayinin, 
yüzde 8.8’lik büyümenin 
gerisinde kalmasına rağmen 
yılın ilk yarısında yüzde 2,75 
ile büyümeye en yüksek katkıyı 
yaptığını hatırlattı. 

Diğer yandan mal ve hizmet 
ihracatı sadece binde 2 oranında 
artarken ithalatın yüzde 18,8 
oranında artış göstermesinin 

iç talep ve ithalata dayalı bir 
büyümeyi teyit ettiğini söyleyen 
Yorgancılar; “ Net dış talep, 
büyümeyi yüzde 5,2 oranında 
azaltıcı etki yapmıştır. Kanımızca 
bu durum daha uzun zaman 
sürdürülebilir değildir. Hükümetin 
gündeminde de yer alan ara 
malı ithalatının azaltılmasının 
önemi ve gereği bir kez daha 
karşımıza çıkmaktadır. Özel kesim 
yatırımlarına baktığımızda; yılın 
ilk 6 aylık bölümünde makine 
ve teçhizat yatırımlarının yüzde 
45,1, inşaat yatırımlarının 
yüzde 16,5 oranında arttığı 
görülmektedir. Aynı dönemde 
ithalatta yaşanan büyümenin 
yüzde 22,7 olduğu dikkate 
alındığında sermaye mallarının 
ülke içinde üretilmesinin 
öneminin altını bir kez daha 
çizmekte fayda vardır” diye 
konuştu. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, özel kesimin makine-
teçhizat yatırımları ile inşaat 
yatırımları arasındaki makasın 
makine ve teçhizat lehine 
açılmasını, üretim kapasitesi 
açısından oldukça olumlu olarak 
değerlendirdiklerini ama bu 
gelişmenin, iç ve dış talepteki 
olası gerilemeler karşısında 
girişimcilerin yaşayabileceği 
potansiyel sorunlara (yatırım 
kredilerinin ödenmesindeki 

güçlük, ithal makine ve 
teçhizatların bedellerinin 
ödenmesinde olası kur artışlarının 
getireceği yük vb.) de göz ardı 
edilmemesi gerektiğini kaydetti.  

Yorgancılar sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Genel olarak ilk 
yarı yıla ait büyüme verilerini 
değerlendirdiğimizde; özellikle 
de Türkiye’nin artık büyümeyi 
düşürerek dış açıklarından 
kurtulma şansının azaldığını, dış 
girdi bağımlılığını azaltmaktan 
başka çaresinin kalmadığını 
görebilmekteyiz. Dolayısıyla 
Türkiye’nin yeni bir sanayileşme 
stratejisine olan ihtiyacı her 
zamankinden daha acil hale 
gelmiştir. Türkiye’de dış ticaret 
ve cari açıkta gerileme yaşanması 
için artık ekonomide büyüme 
hızının düşmesi değil negatif 
olması gerekmektedir. 7 çeyrektir 
yüksek sayılabilecek bir büyüme 
süreci yaşayan Türkiye ekonomisi, 
yılın ilk yarısında canlılığını 
korumuş, iç talep ile büyümüş, 
dışa bağımlılık nedeniyle bu dış 
ticaret açığını ve cari açığı da 
artırmıştır. Bu da dış açıkların 
azalmasının iç talebin azalmasına, 
bunun da kredi genişlemesinin 
kontrol altına alınmasına 
bağlı olduğu sonucunu bizlere 
göstermektedir.”

Olumsuz küresel gelişmeler 
nedeniyle istihdam azalışına yol 
açacağı için Merkez Bankası ve 
Hükümetin iç talebi daraltmaktan 
yana olmadığını belirten 
Ender Yorgancılar, “Dolayısıyla 
yapılması gerekenin ithal 
ikamesi stratejisi uygulanacak 
sektörlerin belirlenerek ciddi 
ve yeni yöntemler içeren 
yatırım teşviklerinin hızla 
hayata geçirilmesi gerektiğini 
ve Hükümetin de bu yönde 
çalışmalarının devam ettiğini 
biliyoruz. Temennimiz bir 
an evvel başarılı uygulama 
örneklerini görebilmektir” dedi.

Yorgancılar: Büyümeye uygun 
politikalar hayata geçirilmeli
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, kentler arasındaki 
teşvik adaletsizliğinin sona 
erdirilmesi, planlı sanayileşme 
ve kayıt dışı ekonominin 
önlenmesi amacıyla Organize 
Sanayi Bölgelerinin 4. Bölge 
teşviklerinden yararlanan iller 
kapsamında değerlendirilmesini 
önerdi. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, Bilim Teknoloji ve 
Sanayi Bakanı Nihat Ergün 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’a birer 

mektup gönderen Yorgancılar, 
“Hükümetimizden beklentimiz 
ve önerimiz Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun organize 
sanayi bölgelerimizin üretime 
katkılarının artırılması amacıyla 
yeni teşvik modelinde öncelikli 
duruma getirilmesidir” dedi.

Hükümetin 2009 Haziran 
ayında Türkiye’yi teşviklerde 
dört bölgeye ayırmasının 
ardından İzmir birinci bölgede 
yer alırken hemen yanındaki 
Manisa’nın üçüncü bölgede yer 
almasının yatırımlar açısından 
getirdiği haksız rekabeti sürekli 
gündemde tutan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
Başbakan ve bakanlara yazdığı 
mektupta sadece İzmir ve 
Manisa arasındaki değil, 

Türkiye’nin diğer bölgelerinde 
de komşu kentler arasındaki 
benzer durumları da ortadan 
kaldıracak nitelikte bir öneri 
sundu. Yorgancılar mektubunda 
şu görüşleri ifade etti:

OSB’ler her desteği 
hakediyor
“Desteklendiği takdirde 

tarımdan, turizme, sanayiden, 
enerjiye ve hizmet sektörüne 
kadar oldukça geniş bir alanda 
ülkemize ve ekonomimize büyük 
katma değer yaratacak bir şehir 
olan İzmir’in, (Sabuncubeli 
tünelinin açılmasıyla) 15 
dakikalık mesafede bulunan 
sınır ili Manisa ile arasında 
yaratılan haksız rekabet 

Yorgancılar’dan Başbakan ve 
Bakanlara teşvik mektubu
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Organize sanayi bölgeleri, 4. Bölge teşviklerinden yararlanan iller kapsamına 
alınsın. Kentler arasındaki teşvik adaletsizliğini sona erdirecek, kayıtdışı 
ekonomiyi önleyecek, cari açık sorununu küçültecek yerli üretimin ve 
istihdamın artırılmasına yönelik destek unsurlarına daha fazla önem verilecek 
yeni teşvik modelinin merkez üssü, OSB’ler olmalıdır.

nedeniyle uğradığı kayıp göz 
ardı edilemeyecek ölçüde kentin 
yatırım dinamiklerine engel 
teşkil etmekte, yatırımcıları 
kentimizden uzaklaştırmaktadır. 
Benzer durum pek çok ilimiz için 
de söz konusudur. 

Hükümetimizden beklentimiz 
ve önerimiz; Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun organize 
sanayi bölgelerimizin üretime 
katkılarının artırılması amacıyla 
yeni teşvik modelinde öncelikli 
duruma getirilmesidir. Bilindiği 
gibi organize sanayi bölgeleri, 
üretim faaliyetlerine uygun 
kuruluş yerleri, her türlü 
denetime açık konumlarıyla 
başta vergi ve sosyal güvenlik 
yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesini teminen kayıt dışı 

ekonomi ve kayıt dışı istihdamı 
önlemedeki önemi, üretim için 
gerekli ve destekleyici bölge içi 
alt yapıları ile dışsal tasarruf 
sağlayan mevcut ve gelişen her 
türlü modern ulaşım bağlantıları 
nedeniyle teşvik edilmeyi 
gerektiren öncelikli üretim 
yerleridir. Ülkemiz ekonomisinin 
gerçek gücünün sahip olduğu 
üretim potansiyelinin iyi 
kullanılmasına bağlı olduğu 
gerçeğini dikkate alarak, 
yaşamakta olduğumuz cari açık 
sorununun küçültülmesinde 
yerli üretimin ve istihdamın 
artırılmasına yönelik destek 
unsurlarına yeni teşvik 
modelinde daha fazla önem 
verileceğini biliyoruz. 

Bu yaklaşımın merkez üssü 

OSB’ler olmalıdır.

Çarpık kentleşme de 
önlenmiş olur
Üstelik böylesi bir yaklaşım, 

kentlerimiz içinde dağınık halde 
elverişsiz koşullarda faaliyette 
bulunan sanayi tesislerimizin 
OSB’lere taşınarak bir yandan 
kent yapılanmalarının 
kolaylaşmasının diğer yandan da 
kentlerimizde oluşan rantların 
yatırım ve işletme sermayesine 
ilave bir finansman kaynağı 
olarak dönüşümünün yolunu 
da açacaktır. Ayrıca uygunsuz 
alanlarda münferit olarak 
sanayi tesisi kurulmasına ve 
kaynak israfına neden olan bu 
yatırımlar nedeniyle sonradan 
sayısız sorunlara yol açılması 
dönemi de bu yaklaşımla geride 
bırakılmış olacaktır.

Özetle, OSB’lerimiz yeni 
teşvik modelinde bölge, şehir 
ve sektör ayrımı yapılmaksızın 
mevcut uygulamada azami 
teşviklerin sağlandığı 4. Bölge 
teşviklerinden yararlanan yerler 
olmalıdır. Geçmişte 1990’lı 
yıllarda böyle bir yaklaşım 
uygulanmaya çalışılmış 
ancak o tarihlerde OSB’ler 
için yaratılan farklılık yeterli 
olmadığı için istenilen sonuç 
elde edilmemiştir. Bu nedenle, 
OSB’ler lehine doğru olduğuna 
inandığımız bu yaklaşımda 
yaratılacak farlılığın önerdiğimiz 
şekilde yeterince cazip olması 
halinde ülkemiz için çok olumlu 
ekonomik, sosyal ve çevreyi 
ilgilendiren anlamlı sonuçlar 
elde edileceğine inanmaktayız.

Yukarıda arz edilen 
konuların “Yeni Teşvik Yasası” 
çerçevesinde ele alınarak 
sistemin revize edilmesi ve 
son derece önemsediğimiz 
bu konunun dikkate alınması 
hususunu değerlendirmelerinize 
arz ediyoruz.”
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OSB’ler vergi muafiyeti 
ve teşvik istiyor

Türkiye’nin önde gelen 
organize sanayi bölgelerinin 
üye olduğu Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun 
(OSBÜK) Ege Bölge 
Toplantısı’nda vergi muafiyeti 
ve organize sanayi bölgelerinin 
4. teşvik bölgesi kapsamına 
alınması talebi bir kez daha 
gündeme geldi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın OSB’lerin 4. 
Derece teşvik kapsamındaki 
illere verilen teşviklerden 
yararlandırılması önerisini 
destekleyen OSBÜK Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin 
Özdebir, bunun için başka 
formüller de bulunabileceğini 
belirterek İzmir ile Manisa 
arasındaki teşvik adaletsizliğine 
dikkat çekti.

OSBÜK’ün Ege Bölge 
toplantısı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Bülent Koşmaz, TOBB Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi İlhan 
Parsaker, Konya Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Sırrı Aydoğan, OSBÜK 
Yönetim Kurulu Üyesi olan EBSO 
Meclis Üyesi ve Torbalı OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı 
Attaroğlu ile 26 OSB’den başkan 
ve yöneticilerinin katılımıyla 
EBSO Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

OSB’ler 4. bölge 
teşviklerinden 
yararlanmalı
Toplantıya ev sahipliği yapan 

EBSO’nun Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar,  
OSB’lerin planlı sanayileşmenin 
gelişmesi, kayıt dışılığın ortadan 
kalkması açısından çok önemli 
olduğunu söyledi.

4. derece illere tanınan teşvik 
sisteminin uygulanmasının 
sağlanması gerektiğini ifade 
eden Yorgancılar, “OSB’ler 
Türkiye’nin gelecekle ilgili en 
önemli çıkış noktalarındandır. 

Üretimin merkezileşmesi 
gerekiyor. Daha önceki teşvik 
mekanizmalarının tutmadığı, 
başarılı olmadığını geçtiğimiz 
süreçte gördük. Bunun telafi 
zamanıdır. Şimdi mutlaka 
OSB’lerin 4. bölge teşviklerinden 
yararlandırılması esas olmalı. 
Sektör ve ile ayırt edilmeksizin 
uygulanması işsizlik oranlarının 
aşağı çekilmesi açısından da 
önemli” dedi. 

Yeni düzenleme 
istiyoruz
OSBÜK Yönetim Kurulu 

Başkanı Nurettin Özdebir ise, 
OSB’lerdeki tüzel kişiliklerinin 
her türlü faaliyetlerinin kurumlar 
vergisinden muaf olduğunu 
bildiren bir düzenleme 
yapılmasını istedi. Özdebir, 
OSB’lere vergi kaçırılıyormuş 
gibi bir mantıkla bakıldığını, bu 
konuda çeşitli zamanlarda vergi 
daireleriyle ihtilafları olduğunu 
belirtti.

Dünya ekonomik krizlerle 
kıvranırken, pek çok ülke iflasın 
eşiğindeyken, Türkiye’nin 

DESTEK



25

gösterdiği başarıda OSB’lerin 
önemli payı olduğunu ifade 
eden Özdebir, OSB’lerde 
faaliyete geçen firmaların 
sayısının artması ile OSB’lerin 
sanayi üretimindeki yerinin 
daha iyi anlaşılacağını kaydetti. 
Türkiye’nin kredi notunun 
artırıldığını, şu an siyasi 
nedenlerle artırılmayan kısa 
zamanda döviz cinsinden olan 
kredi derecelendirmesinin de 
artacağını, o zaman daha çok 
yabancı yatırımcı geleceğine 
işaret eden Özdebir, gelecekte 
yabancı yatırımcıların 
OSB’lere olan ilgisinin daha 
da artacağını bu nedenle 
doğalgaz konusunda pozitif 
ayrımcılık başta olmak üzere 
bazı düzenlemelerin yapılması 
gerektiğini vurguladı.

OSB’lere lisanslı doğalgaz 
dağıtım yetkisi verilmesi ya da 
dağıtım bedellerinin OSB’ler ve 
bölgesel dağıtım şirketleriyle 
paylaşılmasını sağlayacak 
bir düzenleme getirilmesi 
gerektiğini ifade eden Özdebir, 
OSBÜK olarak gaz ithalatı 
için şirket kurduklarını, ancak 
depolama alanı sıkıntısının 
bulunduğunu, bu yıl Bulgaristan 
üzerinden gelen doğalgazın 
kontrat süresinin dolduğunu, 
BOTAŞ’ın bunu yenilemediğini 
ifade etti. Özdebir, bu konuda 
bir strateji değişikliği olacağının 
tahmin edildiğini, OSB’ler adına 
gereken adımların atılması 
gerektiğini ifade etti.

Özdebir, OSB’lerin yerel 

yönetimlerin oluşturduğu 
komisyonlarda temsil edilmesi 
gerektiğine de işaret ederek, bu 
konuda Ankara’da Büyükşehir 
Belediyesi ile örnek bir çalışma 
yaptıklarını, belediyenin OSB 
altyapısına her ay 3 milyon lira 
yatırım yapma kararı aldığını, 
bunun karşılığında kendilerinin 
de 25 bin ek istihdam yaratmayı 
taahhüt ettiklerini ifade etti.

Daha fazla sanayi 
arsası üretilmeli
OSB’lerin kuruluş kanunu 

olan 4562 sayılı kanunda 
“her türlü vergi, resmi 
harçtan muaf” ifadesini 
anımsatan Özdebir, “Buna 
rağmen Maliye Bakanlığı’nın 
OSB tüzel kişiliklerini veya 
bazı faaliyetlerinin vergi 
mükellefi yapma girişimini ve 
manevralarını anlamakta zorluk 
çekiyoruz. OSB tüzel kişiliklerinin 
her türlü faaliyetlerinin kurumlar 
vergisinden muaf olduğunu 
bildiren bir düzenleme 
yapılmalıdır. OSB’ler kar amacı 
güden kuruluşlar değildir. 
Topladıkları paraları OSB 
kanunu gereği kendi sınırları 
içinde harcamak,  tasarruf 
etmek durumundadır, dışarı 
kaynak aktaramazlar. O bölgede 
sanayi faaliyetlerinin daha iyi 
yapılabilmesi için kullanırlar. 
Hal böyle olunca eğer OSB’lerin 
geliri olmasaydı bu paraları 
üyelerimizden toplamak 
zorunda olacaktık. OSB’lerin 

faaliyetleri ticari faaliyet 
değil. Devletin toplayacağı 
vergi açısından herhangi bir 
zayii sebebi değildir. Bunu 
anlatmakta zorluk çekiyoruz. 
500 milyar dolar ihracat hedefi 
koyan bir ülkede daha fazla 
sanayi arsası üretmemiz lazım. 
Bu kapasiteler bizi bu hedefe 
götürmez” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Sırrı Aydoğan ise, İzmir’de 
2005 yılına kadar büyük 
ölçekli planlama olmadığı için 
çarpık sanayileşme sorununun 
ortaya çıktığını, son 6 yılda 
bu konuda belli bir seviyeye 
geldiklerini artık kimin nerede 
ne yapacağının belirlendiğini 
ifade etti.

İzmir’de yatırım yapacak 
yer olmadığı eleştirilerine 
tepki gösteren Aydoğan, 
kentteki bir çok OSB’de boş 
yerlerin bulunduğunu söyledi. 
OSB’leri emniyet sübabı olarak 
gördüklerini, bu bölgelerin 
belediyelere de destek olduğunu 
ifade eden Aydoğan, “OSB 
kuruldukça biz mutlu oluyoruz. 
Bundan sonra yerel yönetim 
olarak müktesep hakları 
korumak kaydıyla yatırımları 
OSB’lere yönlendireceğiz. ‘Ben 
gitmeyeceğim’ yok. Bu konuda 
işbirliğine de hazırız” dedi.

Toplantıda daha sonra 
OSB’lerin başkan ve yöneticileri 
bölgelerinde yaşadıkları 
sorunlarla çözüm önerilerini 
tartıştı.
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yatırımları başlıyor. İnşaat 
ruhsatı alınan 9 fabrikadan 
beşinin inşaatı başladı. Yıl 
sonuna kadar 15 fabrikanın 
inşaat ruhsatı almasını 
bekliyoruz. Çok avantajlı bir 
konumdayız. Şehir merkezine 
25 kilometre, havaalanına ise 
sadece 10 dakika mesafede 
bulunan bölgede yatırımcılar 
tesislerini hemen kurabilirler. 
Satılacak 70 dönümlük 
arazimiz için de yakında ihaleye 
çıkacağız” dedi.

Pancar OSB’de yeralan 
katılımcıların parsellerini 
koruyacak istinat duvarlarını bile 
OSB yönetimi olarak kendilerinin 
yaptığını, parsel bazında 
ruhsata esas zemin etüdlerinin 
tamamlandığını bildiren Hüseyin 
Şairoğlu, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü:

“Kurduğumuz enerji 
santrali ile kısa sürede elektrik 
üretimine başlayacağız. Pancar 
OSB de enerji santralının 
ortağıdır. İşletme trafolarına 
kadar teçhizat dahil enerji 
bağlantılarını biz yaptık. 

TEİAŞ’ın 5 milyon TL yatırımla 
bölgede şalt merkezi kurdu. 
Bu yatırımla sanayicilere 
kesintisiz ve kaliteli elektrik 
verme imkanına kavuşacağız. 
Her parselde kullanıma hazır 
doğalgaz şebekesi mevcut. Her 
türlü haberleşme ve SCADA 
sistemlerinin kurulumuna uygun 
telekomünikasyon altyapısı 
hazır. Su problemi çözüldü, 
arıtma tesisi projesi tamamlandı. 
Bu güne kadar kurumlarımızla 
diyalog içinde çalışarak, 
projelerimizi hayata geçirdik. 
Her sorunumuzu çözdük. Üstelik 
bütün bunları sanayicimize 
büyük avantaj sağlayan 
bedellerle gerçekleştirdik. 
Bundan sonra da kentimize 
yeni fabrikalar kazandırmak 
istiyoruz. Türkiye genelindeki en 
modern OSB’lerden eksiğimiz 
yok fazlamız var. Kısa süre 
sonra tüm firmalar inşaata 
başlayıp üretime yapacak. 
Bu çalışmalarımızda çevrede 
bulunan organize sanayi 
bölgeleri ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile ortak bir çalışma 
yürüttük.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da, Pancar OSB’nin 
diğer bölgelere örnek olduğunu 
belirterek Hüseyin Şairoğlu’na 
sanayiciye katkı sağlayan 
fedakarca çalışmaları ve ev 
sahipliğinden dolayı günün 
anısına plaket verdi.

Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi, kurulacak 70 fabrika 
ile 5 bin kişiye istihdam 
sağlamaya hazırlanıyor. Elektrik 
üretim santrali ile üretime de 
başlayacak olan 1340 dönümlük 
alana sahip Pancar OSB; İzmir 
Atatürk OSB, Kemalpaşa, 
Aliağa ve Tire OSB’den sonra 
EBSO öncülüğünde altyapısı 
tamamlanan 5’nci bölge oldu.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu, 
Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi’ne konuk oldu ve 
Yönetim Kurulu toplantısını 
da burada gerçekleştirdi. 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
ile Yönetim Kurulu Üyelerine 
ev sahipliği yapan Pancar 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Şairoğlu, altyapısını 
35 milyon TL’lik yatırımla 
çözüme kavuşturdukları 
bölgeye kurulacak 70 fabrika 
ile 5 bin kişiden fazla istihdam 
yaratacaklarını söyledi.

Kuruluş çalışmalarına 2000 
yılında başlanan Pancar OSB’nin 
1340 dönümlük alana yayıldığını 
anlatan Şairoğlu, şimdi 
yapılan altyapı yatırımlarının 
meyvelerinin alınmaya 
başlanacağını vurguladı. 
Hüseyin Şairoğlu, “Son 4 yılda 
yaptığımız altyapı yatırımlarıyla 
organize sanayi bölgemizi 
hemen yatırım yapılabilir 
hale getirdik. Şimdi fabrika 

Pancar, OSB’lere örnek

Altyapı yatırımlarını 
tamamlayan ve 
yatırımcılara büyük 
avantajlar sunan 
Pancar OSB’de şimdi 
fabrikalar yükselmeye 
başlayacak.

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

Yeni eleman alımlarında 
SGK teşviği

Bilindiği üzere, 25/2/2011 
tarihinde yürürlüğe giren 6111 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile; 
daha önce sınırlı bir süre ile 
uygulanması öngörülen yüzde 
5 oranındaki SGK işveren primi 
istisnası uygulaması kalıcı hale 
getirilmiştir.

Ayrıca aynı düzenleme ile 
SGK primleri açısından bir 
önemli istisna daha hayata 
geçirilmiştir. 07.06.2011 tarih 
2011- 45 sayılı SGK Genelgesi 
ile tüm detayları belirlenen ve 
son derece geniş ve karmaşık bir 
düzenlemeye tabi olan yeni SGK 
teşviği aşağıda ana hatları ile 
özetlenmeye çalışılmıştır.

Bu teşvik aşağıda 
belirtilen şartlarla işe 
alınan çalışanların maaşları 

üzerinden hesaplanacak SGK 
İşveren Primi’nin tamamını 
kapsamaktadır.

Anılan teşvik, 31/12/2015 
tarihine kadar işe alınan her bir 
sigortalı için geçerli olacaktır.

Yeni işe alınan çalışanın, esas 
itibariyle işe alındıkları tarihten 
önceki 6 ay boyunca işsiz olması 
gerekmektedir.

Yeni işe alımlarda işe alınan 
çalışanların, işe alınma tarihten 
önceki 6 aylık döneme ilişkin 
işyerinden bildirilen prim ve 
hizmet belgelerindeki sigortalı 
sayısının ortalamasına ilave 
olmaları gerekmektedir.

Ortalama çalışan sayısının 
hesabında 0,01 ila 0,49 
arasındaki küsüratlar dikkate 
alınmayacak, 0,50 ve üzeri 
küsüratlar ise bir üst sayıya 
tamamlanacaktır.

Yukarıda belirtilen destek 
unsurundan yararlanabilmek 
için sigortalıların sahip oldukları 
mesleki yeterlik, mesleki ve 
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teknik eğitim veren orta veya 
yüksek öğretim kurumları 
veya Türkiye İş Kurumu’nca 
düzenlenen işgücü yetiştirme 
kurslarına ilişkin belgelerde 
belirtilen meslek ya da alanlarda 
işe alınmaları ve/veya çalışıyor 
olmaları gerekmektedir.

Bu teşvikten yararlanmak 
için; 5510 sayılı Kanun uyarınca 
aylık prim ve hizmet belgelerini 
yasal süresi içerisinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna verilmesi, 
sigortalıların tamamına ait 
sigorta primlerinin sigortalı 
hissesine isabet eden tutarının 
yasal süresi içinde ödenmesi ve 
kapsama giren sigortalının işe 
alındığı işyerinden dolayı Sosyal 
Güvenlik Kurumuna prim, idari 
para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme 
zammı borcu bulunmaması 
şarttır.

Fondan karşılanan prim 
tutarları, gelir ve kurumlar 
vergisi uygulamalarında gider 
veya maliyet unsuru olarak 
dikkate alınmayacaktır.

Yapılan bu düzenleme ile 
işe yeni alınan çalışanın ücreti 
üzerinden hesaplanacak 
SGK Primi işveren hissesinin 

tamamı tabloda gösterilen 
sürelerle işssizlik fonundan 
karşılanacaktır. Bu 
düzenlemenin getirdiği en 
önemli yeniliklerden biri de 
sadece yeni işe alınanlara değil 
mevcut çalışanlara ait SGK 
işveren priminin tamamı için de 
belirli şartlarla teşvik getirilmiş 
olmasıdır. Buna göre; mevcut 
işyerinde çalışmakta iken 
25.02.2011 tarihinden sonra 
mesleki yeterlik belgesi alan 
veya mesleki ve teknik eğitim 
veren orta veya yüksek öğretimi 
bitiren eski çalışanların maaşları 
üzerinden hesaplanacak SGK 
İşveren payının tamamı da 
işverenlerce 12 ay süreyle 
ödenmeyecektir.

Yukarıda ana hatları ile 
açıklanmaya çalışılan SGK 
teşviğinden yararlanacak eleman 
alımları aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir. 

18 yaşından büyük olup 
yukarıdaki sütunlarda yer 
almayan ve Türkiye İş Kurumuna 
kayıtlı işsizler arasından işe 
alınanlar için de 6 ay süreyle 
SGK İşveren primi teşviği 
uygulanabilecektir.

18 Yaşından Büyük ve 29 Yaşından Küçük 
Erkekler İle 18 Yaşından Büyük Kadınlardan 29 Yaşından Büyük Erkeklerden

Mesleki 
yeterlik belgesi 
sahipleri için

Mesleki ve 
teknik eğitim 
veren orta 
veya yüksek 
öğretimi veya 
Türkiye İş 
Kurumunca 
düzenlenen 
işgücü 
yetiştirme 
kurslarını 
bitirenler için

Diğerleri Mesleki 
yeterlik 
belgesi 
sahipleri için

Mesleki ve 
teknik eğitim 
veren orta veya 
yüksek öğretimi 
veya Türkiye 
İş Kurumunca 
düzenlenen 
işgücü yetiştirme 
kurslarını 
bitirenler için

Diğerleri

48 AY
(Türkiye İş 
Kurumuna 
kayıtlı işsizler 
arasından işe 
alınmaları 
halinde 
54 AY)

36 AY 
(Türkiye İş 
Kurumuna 
kayıtlı işsizler 
arasından işe 
alınmaları 
halinde 
42 AY)

24 AY
(Türkiye İş 
Kurumuna 
kayıtlı işsizler 
arasından işe 
alınmaları 
halinde 
30 AY)

24 AY
(Türkiye İş 
Kurumuna 
kayıtlı işsizler 
arasından işe 
alınmaları 
halinde 
30 AY)

24 AY
(Türkiye İş 
Kurumuna kayıtlı 
işsizler arasından 
işe alınmaları 
halinde 
30 AY)

…

Şubat ayında 
yürürlüğe 
giren ve kamu 
alacaklarına 
taksitlendirme 
imkanı sağladığı 
için mali 
barış olarak 
adlandırılan 
6111 sayılı 
Kanun ile, 
daha önce 
sınırlı bir süre 
uygulanması 
öngörülen 
yüzde 5 
oranındaki 
SGK işveren 
primi istisnası 
uygulaması 
kalıcı hale 
getirilmiştir.
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Yerli malı kullanımını 
yaygınlaştırarak ithalatın 
önüne geçmek ve böylelikle 
cari açığı frenlemek isteyen 
hükümet, üç koldan atağa 
kalktı. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, yayımladığı genelge ile 
kamu kurum ve kuruluşlarınca 
gerçekleştirilecek mal alımlarına 
ilişkin uygulamalarda öncelikli 
olarak Türkiye’de üretilen 
ürünlerin tercih edilmesini 
istedi. İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi Değerlendirme Kurulu 
ile piyasaya arz edilen ithal 
ve yerli ürünlerin gözetim ve 
denetimine ilişkin hususların 
düzenlendiği “Ürünlerin Piyasa 
Gözetimi ve Denetimine Dair 
Yönetmelik” de Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Erdoğan: Kamuda 
yerli malı kullanalım
Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca gerçekleştirilecek 
mal alımlarına ilişkin 
uygulamalarda öncelikli olarak 
Türkiye’de üretilen ürünlerin 

Yerli malı için üç atak

tercih edilmesi gerektiğini 
vurgularken, yöneticilerden 
bu konuda gereken duyarlılığı 
göstermeleri istedi.

Yerli ürün kullanılmasına 
ilişkin Başbakanlık genelgesi, 
Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2011 
tarihli sayısında yayımlandı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
imzalı genelgede, tasarruf ve 
rekabet ilkelerine uygun hareket 
edilmesi kaydıyla, Türkiye 
ihtiyaçlarının yerli ürünlerden 
karşılanmasının ekonomi 
açısından büyük önem taşıdığı 
ifade edildi. Genelgede, şunlar 
kaydedildi:

“Bu çerçevede, 
mevzuatımızda yerli ürün 
kullanımına yönelik mevcut 
hükümlerin uygulanmasına 
özen gösterilmesine ilave olarak, 
kamu kurum ve kuruluşlarınca 
gerçekleştirilecek mal alımlarına 
ilişkin uygulamalarda;

Teknik şartnamelerde 
Türkiye’de üretilen ürünlerin 
teklif edilmesini engelleyen 
düzenlemelerin yapılmaması,

Kamu ihale mevzuatına aykırı 

olarak, isteklilerin ithal ürün ya 
da belirli bir ülkenin malını teklif 
etmesine yönelik düzenlemelerin 
yapılmaması,

Ürünlere ilişkin olarak yabancı 
belgelendirme kuruluşları 
tarafından düzenlenen ve 
zorunlu olmayan belgelerin ihale 
dokümanlarında aranmaması,

İthal ürün teklif eden 
isteklilerin yurt dışında mal 
teslim edebilmelerine imkan 
tanınması durumunda, teslim 
yeri, navlun, gümrük ve 
vergi giderleri gibi unsurların 
tekliflerin değerlendirilmesinde 
nasıl dikkate alınacağına 
dair ihale dokümanlarında 
düzenlemelerin yapılması,

İthal ürün teklif eden 
isteklilere mal tesliminden önce 
akreditif açılarak ön ödeme 
yapılmasına imkan tanınması 
durumunda, Türkiye’de 
üretilen ürünleri teklif eden 
isteklilere de avans ödemesi 
yapılmasına yönelik ihale 
dokümanlarında düzenleme 
yapılması, hususlarının dikkate 
alınarak, 4734 sayılı Kamu 

HABER
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İhale Kanunu kapsamındaki 
alımlar ile Devlet Malzeme 
Ofisi’nden gerçekleştirilecek 
alımlarda öncelikli olarak 
Türkiye’de üretilen ürünlerin 
tercih edilmesini ve kamu kurum 
ve kuruluşları yöneticilerinin 
bu konuda gereken duyarlılığı 
göstermelerini önemle rica 
ederim.”

İhracata dönük 
üretim stratejisi
İhracata Dönük Üretim 

Stratejisi Değerlendirme 
Kuruluna ilişkin Başbakanlık 
Genelgesi de Resmi Gazete’nin 
aynı sayısında yayımlandı. 
Genelgede, Türkiye’nin, 
Cumhuriyet’in yüzüncü yılı 
olan 2023’e yönelik stratejik 
dış ticaret hedefinin, dünya 
mal ticaretinden aldığı payın 
artırılarak ihracatının 500 
milyar dolara çıkarılması 
olarak belirlendiği belirtildi. 
Bu hedefe ulaşılabilmesi için, 
öncelikle Türkiye’nin imalat 
sanayi ile hizmet üretim 
potansiyelinin ihracat odaklı 
olarak değerlendirilmesi ve 
yönlendirilmesi gerektiği 
vurgulanan genelgede, tüm 
sektörlerde ihracat hedeflerine 
uygun, ortak politikalar 
geliştirilerek sürdürülebilir 
ihracat artışının sağlanması, 
ihracatta pazar ve ürün 
çeşitlendirmesi, ihracata 
dönük üretim teknolojilerinin 
geliştirilerek yurt içinde üretilen 
katma değerin artırılmasının 
yakın gelecekte ulaşılması 
öngörülen hedefler arasında yer 
aldığı ifade edildi.

Bu çerçevede, konuyla 
ilgili kurum ve kuruluşların 
bir plan dahilinde aktif olarak 
çalışmalara katıldığı, kurumlar 
arası işbirliği ve koordinasyonun 
sağlandığı, üretimle ihracatın 
birlikte ele alındığı “İhracata 
Dönük Üretim Stratejisi” 
geliştirmek amacıyla, 12 Mayıs 
2010 tarihli ve 27579 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
2010/12 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile “İhracata Dönük 
Üretim Stratejisi Değerlendirme 
Kurulu”nun kurulduğu 

hatırlatılan genelgede 61’inci 
Hükümetin kurulmasıyla birlikte 
bakanlıklarda meydana gelen 
isim ve görev değişiklikleri 
nedeniyle söz konusu Kurulun 
yeniden düzenlenmesi gerekli 
görüldüğü bildirildi.

Buna göre, İhracata Dönük 
Üretim Stratejisi Değerlendirme 
Kurulu, Ekonomi Bakanı’nın 
başkanlığında; Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ile 
Hazine Müsteşarlığının müsteşar 
düzeyinde; Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin 
(TİM) başkan düzeyinde; 
Türkiye İhracat Kredi Bankasının 
(Türk Eximbank) ise Genel 
Müdür düzeyinde katılımıyla 
çalışmalarına devam edecek. 
Ayrıca, ihtiyaç duyulması 
halinde ilgili diğer bakanlıklar, 
kamu kurum ve kuruluşları 
ile sivil toplum ve meslek 
kuruluşlarının temsilcilerinin 
de Kurul çalışmalarına katılımı, 
Kurul Başkanı tarafından 
değerlendirilecek.

Piyasa gözetimi 
ve denetimi
Piyasa Gözetimi, Denetimi ve 

Ürün Güvenliği Değerlendirme 
Kurulu’na ilişkin Başbakanlık 
Genelgesi’nde de piyasaya arz 
edilen ithal ve yerli ürünlerin 
gözetim ve denetimine ilişkin 
hususların “Ürünlerin Piyasa 
Gözetimi ve Denetimine Dair 
Yönetmelik” ile düzenlendiği 
hatırlatıldı.

Bu alanda koordinasyonu 
sağlamak ve tavsiye niteliğinde 
kararlar almak üzere 2002 
yılında kurulan “Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi Koordinasyon 
Kurulu”nun Ekonomi Bakanlığı 
bünyesinde çalışmalarına devam 
ettiği ifade edilen genelgede, 

kamuoyunda giderek artan 
ürün güvenliği bilinci ile 
piyasaya arz edilen ürünlerin 
miktarı ve çeşidinde görülen 
artışların, ürünlerin gözetim ve 
denetim sisteminin daha etkin, 
güçlü ve caydırıcı bir yapıya 
dönüştürülmesini gerekli kıldığı 
kaydedildi.

Genelgeye göre, Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi 
Koordinasyon Kurulu tarafından 
hazırlanan yıllık eylem planlarını 
değerlendirmek, etkin bir 
ithalat ve iç piyasa denetimi 
için temel hedef ve stratejilerle 
alınacak tedbirleri belirlemek 
ve bu amaçla üst düzeyde 
kararlar almak, ilgili kurumlar 
arasında işbirliğini ve eşgüdümü 
sağlamak üzere, Ekonomi 
Bakanının koordinatörlüğünde, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı, Sağlık 
Bakanı, Denizcilik Müsteşarı, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanı, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Başkanı 
ile Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumu Başkanının 
katılımıyla “Piyasa Gözetimi, 
Denetimi ve Ürün Güvenliği 
Değerlendirme Kurulu”nun 
oluşturulması uygun görüldü.

Kurul, yılda en az bir defa 
toplanacak, sekretarya görevi 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yerine getirilecek, ihtiyaç 
halinde diğer bakanlıklar, 
kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, özel sektör, sivil 
toplum ve meslek kuruluşları 
da Kurulun çalışmalarına davet 
edilebilecek.

Genelgeye göre, genel 
ekonomik hedefler, insan 
sağlığı ve güvenliği, kamu yararı 
doğrultusunda ürün güvenliği 
politika ve stratejilerinin 
uygulanması amacıyla Piyasa 
Gözetimi, Denetimi ve Ürün 
Güvenliği Değerlendirme 
Kurulu tarafından yürütülecek 
çalışmalara ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarınca aktif katkı ve 
destek sağlanacak.

HABER
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Ekonomik kriz döneminde 
verdiği 71 milyon TL destekle 
İzmirli KOBİ’leri ayakta tutan 
ve yeni yatırım yapmalarını 
sağlayan İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA), şimdi de teknolojik 
atılım yapmak isteyen yenilikçi 
KOBİ’lere 14 milyon TL hibe 
kredi verecek. Tanıtım toplantısı 
büyük ilgi görürken, İZKA’nın 
7’nci mali destek programını 
öğrenmek için 1500 kişi adeta 
Hilton Oteli’ne akın etti. 
Toplantı öncesinde, önceki 
programlardan yararlanan 
kurumların katılımıyla bir proje 
fuarı da düzenlendi, önceki 
mali destek programlarında 
başarı sağlayan proje sahipleri 
plaketle ödüllendirildi. İZKA’nın 
Teknolojik Üretim ve Yenilik 
Mali Destek Programı’na, 
2010-2013 İzmir Bölge 
Planı’nda anahtar sektör 
olarak belirlenen yenilenebilir 
enerji, lojistik, gıda ve içecek 
sanayi, tekstil giyim eşyası, 

endüstri makineleri imalat 
sanayi, kimyasal madde ve ürün 
imalatı, tıbbi hassas ve optik 
aletler ile bilişim sektörlerinden 
KOBİ statüsündeki firmalar 
başvurabilecek.

Son tarih 25 Kasım
2011 yılı Teknolojik Üretim ve 

Yenilik Mali Destek Programı’nın 
tanıtımda konuşan İzmir Valisi 
ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Cahit Kıraç, bugüne kadar 
kentin belirledikleri öncelikli 
sektörlerine ve KOBİ’lere 
yönelik düzenledikleri mali 
destek programlarında 328 
projeye 71 milyon TL’Lik kaynak 
aktardıklarını söyledi. Başvuru 
sahiplerinin de yatırımları ile 
toplam 138 milyon TL’Lik bir 
kaynağın kent ekonomisine 
kazandırıldığını belirten Kıraç, 
yeni proje ile de 14 milyon TL’lik 
kaynağı kente sunacaklarını 
bildirdi. Vali Kıraç, Ar-Ge 
ve inovasyon faaliyetlerinin 

artırılmasının İzmir’in rekabet 
gücünün artırılması açısından 
önemine dikkat çekti ve “Köklü 
üniversitelere sahip kentin 
üniversite-sanayi işbirliği ve 
teknoloji transferi konusunda eli 
güçlüdür” dedi.

İZKA bünyesindeki uzmanlar 
aracılığıyla firmalara gerekli 
bilgilendirme toplantılarının 
yapılacağını belirterek “25 
Kasım’a kadar bütün İzmirlileri 
proje üretmeye davet ediyorum” 
dedi. 

Yerel yönetimler de 
harekete geçiyor
İZKA’nın girişimcileri destekçi 

kurumlarla bir araya getirmek 
için de çalışma yürüttüğünü, 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’nın 
kaynaklarını genişletmek için 
bir çalışma yapıldığını kaydeden 
Vali Kıraç, İzmir’deki tüm 
kaymakamlık ve belediyelerden 
ikişer görevliye uluslararası 

İZKA, yeniliği ödüllendirecek
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finans kaynakları için proje 
yazım eğitimi de verileceğini 
sözlerine ekledi.

İlk defa On-line 
başvuru
İZKA Genel Sekreteri Ergüder 

Can ise, İzmir için belirlenen 
5 ana sektörden birinin 
ileri teknolojiler olduğunu 
hatırlatarak kent kalkınması 
ve işsizlikle mücadele için 
inovasyon ve Ar-Ge’nin 
desteklenerek katma değeri 
yüksek ürünler üretmek 
gerektiğini kaydetti. Can 
bu yıl ilk kez online başvuru 
alacaklarını anlatarak projelerin 
son güne bırakılmaması 
gerektiğini anımsattı. Programla 
ilgili teknik bilgileri aktaran Can, 
“2011 Yılı Teknolojik Üretim ve 
Yenilik Mali Destek Programı” 
ile KOBİ’lerde yenilik odaklı 
verimlilik ile rekabet gücünün 
artırılması amaçlanmaktadır. 
İleri teknolojiler kapsamında 
bilgi ve iletişim teknolojileri, 
biyoteknoloji ve gen 
teknolojileri, malzeme 
teknolojileri, nano teknoloji, 
tasarım teknolojileri, 
mekatronik, enerji ve çevre 

teknolojileri yer almaktadır” 
dedi. 

800 bin liraya kadar 
hibe verilecek.
İzmir Kalkınma Ajansı’ndan 

talep edilebilecek asgari destek 
tutarının 100 bin TL, azami 
destek tutarının ise 800 bin TL 
olduğunu da belirten Genel 
Sekreter Ergüder Can, “İleri 
Teknolojilerde Ar-Ge çalışmaları 
sonucu oluşturulmuş tescilli 
bir ürünün pazarlanmasına 
yönelik projeler, prototip 
üretimi gerçekleşmiş ve tescilini 
almış bir ürünün seri imalatına 
yönelik projeler, nanoteknoloji, 
biyoteknoloji gibi ileri 
teknolojilerin tekstil ve gıda gibi 
sektörlerin üretim süreçlerinde 
kullanımının yaygınlaştırılmasına 
yönelik projeler” gibi projelerin 
örnek projeler olabileceğini 
kaydetti. 

Ekonomiye net katkı
TÜİK Bölge Müdürü Rıdvan 

Yaka ise, İZKA programlarının 
firmalara ve ekonomiye neler 
getirdiğine ilişkin yaptıkları 
araştırmada destek alan 
firmaların almayan firmalara 
göre yeni pazarlara ulaşma 
konusunda 8 kat, yenilik 
yaratmada 13 kat, yeni mal ve 
hizmet üretmede 10 kat, Ar-
Ge faaliyetlerinde 10 kat daha 
büyük rakamlara ulaştığını, 
destek alanların almayanlara 
göre istihdamlarını 2 kat daha 
fazla artırdığını kaydetti.

Programlardan faydalanan 
firmalardan 40’ının daha 
önce hiç kredi kullanmadığını 
belirttiğini, programlar sonrası 
ise tüm firmaların 2.8 milyon lira 
değerinde 28 tane daha proje 
yaptığını kaydeden Yaka, İZKA 
mali destek programlarının kent 
ekonomisine net katkılarının 
ortaya çıktığını ifade etti.

İzmir Kalkınma Ajansı, Teknolojik Üretim ve 
Yenilik Mali Destek Programı’yla üretimlerinde 
yeni bir çığır açmak isteyen KOBİ’lere toplam  
14 milyon liralık hibe kredisi verecek.
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İzmir tek yürek
İzmir Başkanlar Kurulu 

tarafından organize edilen, 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
ve milletvekillerinin katılımı 
ile ilki gerçekleştirilen İzmir 
Zirvesi’nden kentin geleceği 
için birlikte çalışma kararı 
çıktı. “İzmir İçin Güç Birliği” 
adıyla Swissotel Grand Efes’te 
3.5 saat süren toplantıyla 
İzmirliler tek yumruk oldu. 
İzmir için 7 başlık altında 
sunulan önceliklere Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım “Sizin 
önceliğiniz bizim önceliğimiz” 
diye sahip çıkarken, projeleri 
teker teker gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. EXPO alanı olarak 
ilan edilen İnciraltı için özel 
yasa çıkarılması, Ankara-İzmir 
Hızlı Tren Projesi inşaatının 
bir ayağının İzmir’den 
başlatılması, Kuzey Çevre 
Yolu’nun hızlandırılması 
ile EXPO’da İzmirli bir 

bakanın görevlendirilmesi de 
kentin İzmir ve Ankara’daki 
temsilcilerinin birlikte çalışma 
sözü verdikleri toplantının 
somut sonuçları oldu.

Koordineli çalışma
İzmir Başkanlar Kurulu 

sekreteryasını yürüten Ege 
Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın 
(EGEV) Başkanı Temizocak, 
toplantının açılış konuşmasında 
kentin güncel sorunlarını, 
beklentilerini ve proje 
önceliklerini masaya yatırmayı 
amaçladıklarını, daha sonra 
da bu toplantıyı Ankara’da 
yapılacak bir buluşmayla devam 
ettirmek istediklerini söyledi.

12 Haziran seçimleri 
öncesinde İzmir’deki siyasi 
partilerin daha önce örneğine 
rastlanmayacak biçimde somut 
projelerle seçim rekabetine 
girdiğini belirten Temizocak, 

“Bugün ortak teşhislerimiz 
üzerinde uzlaşıp ortak 
eyleme geçme zamanıdır diye 
düşünüyoruz. Ortada somut 
projeler olunca doğaldır ki, 
İzmir milletvekillerimizden 
beklentilerimiz çok daha fazla 
olacaktır” dedi.

Açılışın ardından basına 
kapalı olarak devam eden 
toplantıda İzmir Başkanlar 
Kurulu adına Ege Bölgesi 
Sanayi Odası önceki dönem 
Meclis Başkanlarından İZKA 
Kalkınma Kurulu Başkanı Kemal 
Çolakoğlu konuştu. İzmir 
Başkanlar Kurulu’nun belirlediği 
öncelikleri aktaran Çolakoğlu, 
İzmir’in değerlerini yaşatmak 
için desteğe ihtiyaç duyduğunu 
vurguladı. Toplantıda 
bulunanları tek yürek olmaya 
çağıran Çolakoğlu, “Sağlanacak 
güç birliğinin önümüzdeki 
tüm engelleri aşacağına 

HABER



35

inanıyor ve şehrin partisi olmaz 
düşüncesinden hareketle, 
İzmir’le ilgili konularda ısrarcı 
ve takipçi olmanızı arzu 
ediyoruz” dedi.

İzmir’de kurumlar arasında 
bir ahenk oluştuğunu da dile 
getiren Çolakoğlu, “Diğer 
yandan 12 Haziran seçim 
sonuçları da göstermiştir ki, 
İzmirli seçmen yerel yönetim ile 
merkezi yönetimin koordineli 
çalışmasını istemektedir” diye 
konuştu.

Projeler takılmasın
Kemal Çolakoğlu, 

tamamlanmış olan Beydağ 
Barajı ve Kuzey Çevre Yolu ile, 
yeni başlayan İzmir-İstanbul 
Otoyolu ile Çandarlı Limanı 
için de hükümet temsilcilerine 
teşekkür etti. İzmir’e mutlaka 
kazandırılması gereken projeleri 
de sıralayan Çolakoğlu, 
başlanan otoyollara Antalya ve 
Çanakkale’nin de eklenmesini, 
İzmir’den İstanbul ve Ankara’ya 

İzmir’in öncelikli projeleri

Ulaşım projeleri: Başlanan otoyollara Antalya ve 
Çanakkale’nin de eklenmesi, İzmir’den İstanbul ve Ankara’ya 
hızlı tren projeleri, demiryollarının OSB bağlantılarının 
kurulması ve Konak Tüneli.
Lojistik projeleri: Alsancak Limanı’nın 3. nesil gemilere 
açılması, Çandarlı Limanı’nın belirlenen sürede yapılması, 
kruvaziyer ve yeni yat limanlarının yapılması.
Kent dönüşümü: Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 
projelerin desteklenmesi, SİT alanlarına ilişkin İzmir’e özel 
yasa, doğal SİT olmayan alanların kaldırılması, kongre 
merkezlerinin yapılması, yerel yönetim projelerinin bürokratik 
engellere takılmaması.
İzmir’in 2023 projelerinin öne çekilmesi, EXPO Yürütme 
Kurulu’nda İzmirli bakanların da olması.
Ege Medeniyetleri Müzesi’nin kurulması, özel turizm teşviği 
verilmesi.
Sektörel envanter çıkarılması, teşvik politikalarının yeniden 
düzenlenerek OSB’lerin yeni teşvik modelinde 4. bölge 
teşviklerinden yararlandırılması.
İzmir’in Bilişim Vadisi olması için çalışma yapılması.

Somut sonuçlar
Ankara-İzmir Hızlı Tren projesi İzmir’den de başlayacak.
EXPO’nun başında İzmirli bir bakan olacak.
Kuzey Çevre Yolu’nun yapımı hızlandırılacak.
İnciraltı için özel yasa çıkarılacak. 
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hızlı tren projesinin hayata 
geçirilmesini, demiryollarının 
OSB’ler ile bağlantılarının 
kurulmasını, Konak Tüneli’nin 
yapılmasını talep etti. Alsancak 
Limanı’nın 3’üncü nesil 
gemilere açılması ve Çandarlı 
Limanı’nın belirlenen süre 
içinde tamamlanmasının 
önemine dikkat çeken 
Çolakoğlu, kent dönüşümünün 
tamamlanmasını, SİT alanlarına 
ilişkin İzmir’e özel bir 
düzenleme yapılmasını ve yerel 
yönetim projelerinin bürokratik 
engellere takılmamasını arzu 
ettiklerini kaydetti.

EXPO için de taleplerde 
bulunan Kemal Çolakoğlu, 
İzmir’in 2023 projelerinin 
öne çekilmesini, EXPO 2020 
Yürütme Kurulu’nda İzmirli 
bakanların olmasını istedi. 
İzmir turizmini geliştirmek için 
Ege Medeniyetleri Müzesi’nin 
yatırım planına alınmasını 
öneren Çolakoğlu, İzmir’e 
Antalya’da olduğu gibi özel 
turizm teşviği verilmesinin 
yerinde olacağını ifade etti.

İZKA Kalkınma Kurulu 
Başkanı Çolakoğlu’ndan 
sonra Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım konuştu. ‘Hizmetin 
partisi olmaz’ mesajı verdiği 

öğrenilen Yıldırım’ın projelere 
başladıklarına dikkat çekerek, 
İzmir için gece gündüz 
çalışmaya devam edeceklerini 
söylediği belirtildi. Toplantıda 
daha sonra milletvekilleri 
ile TBMM’de temsil edilen 3 
partinin il başkanları konuşma 
yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
da, belediyenin devam eden 
ve yapılacak projelerini 
açıkladığı, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın gündeme 
getirdiği organize sanayi 
bölgelerinin 4. Teşvik Bölgesi 
kapsamına alınması önerisine 
ağırlık vererek desteklediği 
öğrenildi. Toplantıda son olarak 
İzmir Valisi Cahit Kıraç söz aldı.

Amacımıza ulaştık
3.5 saat süren toplantının 

ardından bilgi veren Yılmaz 
Temizocak, belirledikleri 
amaçlara ulaştıklarını söyledi. 
Hedeflerinin İzmir için bir 
araya gelmek olduğunu 
dile getiren Temizocak, 
“Başkanlar Kurulu olarak 
milletvekillerine projelerin 
takipçisi olacağımızı ilettik. 
Milletvekillerimiz de bundan 

sonra İzmir için birlikte hareket 
edeceklerini ifade ettiler. 
Biz önceliklerimizi anlattık. 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
da ‘Sizin öncelikleriniz bizim 
önceliklerimizdir’ diyerek bize 
tam destek verdi. Toplantıda 
somut olarak İnciraltı için 
özel yasa çıkarılması, İzmir-
Ankara Yüksek Hızlı Tren 
projesinin yapımına İzmir’den 
de başlanması ile Kuzey Çevre 
Yolu’nun hızlandırılması kabul 
edildi. Ayrıca EXPO’da İzmirli 
bir bakanın görevlendirilmesi 
konusu da sayın bakanımız 
tarafından desteklendi” dedi.

İzmir Valisi Cahit 
Kıraç da ilk toplantılarını 
gerçekleştirdiklerini belirterek, 
“İzmir’in bütün sorunlarını ve 
mevcut projelerini konuştuk. 
Toplantı çok verimli geçti. 
Milletvekillerimiz tüm İzmir’in 
sorunlarına sahip çıktı. Çözüm 
için bütün milletvekilleri birlikte 
çalışma kararı verdiler. Bundan 
sonra da bu toplantılara devam 
edilecek. Bir sonraki toplantının 
Aralık ayında Ankara’da 
düzenlenmesi kararını da aldık” 
diye konuştu. 

İşimizi yapıyoruz
İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu da 
İzmir için hedeflerinin yaşam 
standartlarının yükseltilmesi 
ve istihdamın arttırılması 
olduğuna işaret ederek, 
şöyle konuştu: “Bu konuda 
hükümetin ve belediyenin 
üzerine düşenler var. Biz 
belediye olarak yarım kalan 
OSB’lerin yatırımla donatılması, 
liman yatırımlarının 
tamamlanması ve İnciraltı 
için özel yasa çıkarılması 
konularının öncelikli olmasını 
önerdik. Hükümetimiz 
9 yıldır, biz de 7.5 yıldır 
görevimizi yapıyoruz. Bütün 
projelerin hayata geçirilmesi 
için çalışacağız. Hükümetin 
de bizim de projelerimiz 
var. Bir tane hükümet var. 
Belediye ile hükümet projeleri 
karşılaştırılmamalı.”
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Hukuk büronuz ne zamandan 
bu yana ve özellikle hangi 
alanlarda hizmet vermektedir?

Hukuk büromuz 16.01.2009 
tarihinde Av. Güntekin Aydın 
ve Av. Mustafa Şükrü Ohan 
tarafından İzmir’de kurulmuş olup 
her biri alanında uzman, dinamik 
ve birikimli kadrosuyla yasal 
takip, dava ve hukuki danışmanlık 
hizmetleri, hız, bilgi, dinamizm 
ve deneyimle birleştirilerek 
tüm müvekkillerimize özenle 
sunulmaktadır. 

Bu iletişim çağında hukuk 
ne noktadadır ve ofisinizde bu 
kapsamda hangi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

Bilgiye bir tuş mesafesinde 
olunan çağımızda hukukun 
da bunun dışında kalması 
düşünülemez. Günümüz bilgi 
ve iletişim teknolojilerine 
uygun olarak her türlü dava 
ve icra programları ofisimizde 
kullanılmakta, dosya ve bilgi 
arşivleme sistemleri titizlikle 
uygulanmaktadır. Bu kapsamda 
gizlilik ve hızlı bilgi edinme 
ilkesinden hareketle, dava ve 
takip dosyalarında bilgi akışına 
yönelik kişiye özgü, doğrudan 
ve kolay erişilebilir iletişim ve 
dava/takip paylaşım sistemleri de 
müvekkillerimize sunulmaktadır. 

Son dönemde yaşanan 
ekonomik krizler ve ülkemizin 
finansal yapısı içerisinde 
bankaları ve bankaların şirketler 
ve kişilerle hukuki ilişkilerini 

nasıl görüyorsunuz? 
Küresel ve ulusal 

ekonomik yapı ve gelişmeleri 
gözlemlediğimizde tüm finans 
sisteminin merkezinde bankaların 
olduğunu görmekteyiz. Bugün 
banka ve finans kurumlarının 
ekonomik yapı içerisindeki önemi, 
düne göre kıyaslanamayacak 
ölçüde artmıştır. Yarın da 
bugüne göre çok daha fazla 
artması beklenmektedir. 
Bu bakımdan, çok özetle 
mevduat-kredi denklemiyle 
yaşayan bankaların finansal 
piyasaların istikrarı ve güvenliği 
için ne denli önemli olduğu 
açıktır. Buna karşın üretimin 
ve hizmetin olmazsa olmazı 
şirketlerimizin, işverenlerimizin 
ve en basitinden bireysel 
gereksinimlerini karşılamaya 
çalışan vatandaşlarımızın 

bankalarla olan kredi ilişkilerinin 
de bu çerçevede dengeli ve adil 
olması gerektiği de açıktır. Tüm 
bu gereksinimler ve zorunluluklar, 
bankalarla gerçek ve tüzel kişiler 
arasında belirli çatışma noktalarını 
kaçınılmaz kılabilmektedir. İşte 
hukuk, bu kaçınılmaz çatışma 
noktalarında  devreye girmekte ve 
biz avukatlar da aslında toplumsal 
adaletin ve ekonomik istikrarın 
uzlaşı konularını bu noktalarda 
oluşturmaya çalışmaktayız. Biz 
ofisimizde her zaman bu bilinçle 
hareket ediyor, kimsenin adalet 
duygusunu rencide etmeden ve 
fakat hukukun gereklerini de 
sonuna kadar yerine getirerek 
görevimizi yapmaya çalışıyoruz.   

Ülkemizde davaların uzun 
sürdüğü görülüyor. Bu koşullar 
altında ofisiniz nasıl çalışıyor?

Bilindiği gibi ülkemizde 
takip ve davaların süresi uzun 
ve dolayısıyla adalete ulaşma 
hızı da yavaştır. Bu gerçekten 
hareketle önleyici hukuka yani bir 
başka deyişle hukuki danışmanlık 
hizmetlerine ağırlık vermek 
gerektiğini, yine de adli sisteme 
intikal eden takip ve davalarda 
ise dosyanın güncel olarak takibi 
ile mevcut adli sistem içerisindeki 
hızını artırmak, eş deyişiyle 
katalizör işlevi görmek gerektiğini 
düşünüyorum. Zaten iyi bir hukuk 
bürosu aksiyon tarzını buna göre 
belirlemelidir ve biz de bunu 
yapıyoruz.

Aylin Bayın

Artı Hukuk, İzmir’in tam kalbindeArtı Hukuk, İzmir’in tam kalbindeArtı Hukuk, İzmir’in tam kalbinde
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EXPO’nun anahtarı
özel sektörün gücü

Dünyaya kapılarını bu 
yıl 80’nci defa açan İzmir 
Enternasyonal Fuarı, EXPO 
2020’ye giden yolda anahtar 
rol üstlenirken, Türk özel 
sektörünün dünyanın dört bir 
yanından gelen katılımcı ülkeler 
karşısında gücünü gösterdiği, 
övgü aldığı bir platform oldu. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, İEF’nin 
EXPO 2020 sürecinde en büyük 
koz olduğunu belirtti, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu da stratejinin EXPO 
üzerine kurulduğunu söyledi.

Türk fuarcılık tarihinin 
mihenk taşı olan İzmir 
Enternasyonal Fuarı, Atatürk 
Açıkhava Tiyatrosu’nda 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, Partner 
Ülke Avusturya’nın Gençlik 
Aile ve Ekonomiden Sorumlu 

Federal Bakanı Dr. Reinhold 
Mitterlehner, katılımcı ülkelerin 
bakan ve büyükelçi düzeyindeki 
temsilcileri, Onur Konuğu 
Denizli Valisi Abdulkadir 
Demir ve Belediye Başkanı 
Osman Zolan, komşu illerin 
vali ve belediye başkanları, 
milletvekilleri, üst düzey 
yöneticiler ve iş dünyası 
temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen törenle 
açıldı. İEF’nin açılışında Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki ile 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar temsil ederken, 
Yönetim Kurulu ve meclis üyesi 
sanayiciler de hazır bulundu. 
55 ülkeden 256 yabancı, 827 
Türk olmak üzere toplam 
1803 firmanın katıldığı İEF’in 
ana teması, çevre ve çevre 
teknolojileri oldu.

Kılıçdaroğlu’ndan
özel sektöre övgü
Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, emeği ve alın 
terini sermaye ile buluşturan 
iş adamlarına teşekkür etti. 
Kılıçdaroğlu, iş adamlarına, 
“Fuarı fuar yapan değerli iş 
adamlarımız, sizler iyi ki varsınız. 
Türkiye’nin geleceğine katkıda 
bulunuyorsunuz. Türkiye’nin 
ihracatını artırarak önemli 
katkılarda bulunuyorsunuz. 
Emek harcayan herkese 
yürekten teşekkür ediyorum” 
diye seslendi.

İzmir’in tarihiyle, 
sanayileşmesiyle, kültürüyle ve 
fuarıyla ilkler kenti olduğunu 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, şehrin 
Kurtuluş Savaşı ile kazanılan 
zaferin bayrağının göndere 
çekildiği ilk kent olma özelliğini 
de taşıdığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuranların, “Savaş 
meydanlarında kazanılan 
zaferler, ekonomik zaferlerle 
taçlandırılamazsa bağımsızlık 
sağlanamaz” dediklerini ve 
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ekonomik gelişmenin en önemli 
adımlarından İktisat Kongresini 
de İzmir’de topladıklarını dile 
getiren Kılıçdaroğlu, kongrede, 
ortak aklın egemen kılınarak 
Misak-ı İktisadiye’nin kabul 
edildiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin 
ilk yıllarında esnaf, sanayici ve 
yöre insanının İzmir’de bir araya 
geldiğini, ilk ticaret fuarının bu 
nedenle İzmir’de kurulmasının 
da tesadüf olmadığını ifade 
ederek, “Burası, Akdeniz’e 
kısrak başı gibi uzanan bir 
bölgedir, ildir. Arkasında güçlü 
bir Ege vardır. Ege demek, barış 
ve zenginlik demektir” diye 
konuştu.

Ege’nin sahip olduğu 
özellikler kapsamında İzmir 
Enternasyonal Fuarı’na, 
Denizli’nin onur konuğu 
olarak davet edilmesinin 
önem taşıdığını dile getiren 
Kılıçdaroğlu, bu daveti yaptığı 
ve Denizli’nin fuara onur 
konuğu olarak katılımı sağladığı 
için İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’na 
teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, 
Denizli’nin de yabancı sermaye 
olmadan tümüyle kendi iş 
adamlarının olağanüstü atılımlar 
yaptığı bir kent olduğunu 
vurguladı.

Ülkelerin büyümesi ve 
gelişmesinin çeşitli unsurları 
olduğuna dikkati çeken 
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bir ülkenin 
büyümesi, bir ülkenin 
gelişmesi, sadece ve 
sadece kişi başına gelire 
endekslenemez. Öyle olsaydı 
Suudi Arabistan dünyanın 
en gelişmiş ülkesi olurdu. 
Büyüme ekonomi demektir. 
Sosyal yaşam demektir. En 
önemlisi de insan demektir. 
İnsanın kültürü demektir. 
İnsanın aklı, zekası demektir. 
Zekayı özgürleştirdiğiniz 
vakit büyürsünüz ve 
kalkınırsınız. Hayatı, gerçeği 
sorgulayacaksınız. İzmir bunu 
yapıyor, bunu yaptığı için de 
İzmir’le gurur duyuyoruz.”

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kocaoğlu’nu 
da örnek gösterdi.

Ergün: EXPO’da en 
büyük koz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’nin 
hızla geliştiğini, üretimin giderek 
yüksek teknolojili ürünlere 
yöneldiğini belirterek, yeni fuar 
merkezi inşa edildiğinde yüksek 
teknolojiye dayalı ürünlerin 
sergilendiği, çok daha farklı, 
muhteşem bir İzmir Fuarı’nı 
göreceklerini söyledi.

Ergün, İzmir Fuarı’nın farklı 
ülkeler arasındaki sosyal ve 
kültürel ilişkilerin gelişmesi 
açısından da son derece önem 
taşıdığını, İzmir’in böyle bir 
organizasyona 80 yıldır ev 
sahipliği yapmasının takdire 
şayan bir başarı olduğunu 
söyledi.

Ergün, İEF’nin partner ülkesi 
Avusturya’nın Türkiye’yi en son 
1977 yılında İzmir’de mağlup 

etmesine atıfta bulunarak, 1977 
yılından bu yana Türkiye’de ve 
İzmir’de çok şeyin değiştiğini, 
Türkiye ve İzmir’in 1987, 1997 
hatta 2007 yılındakinden çok 
farklı olduğunu belirtti. 

Ergün, Cumhuriyet’in 100. 
yılında, 2023’te ‘’muhteşem 
bir Türkiye ve İzmir olacağını’’ 
söyleyerek, “O zaman yurt 
dışından gelen misafirlerimiz 
Türkiye ve İzmir hakkında 
konuşurken çok daha 
muhteşem bir manzarayı 
görerek konuşacaklar. Buna canı 
gönülden inanıyorum” dedi.

İzmir’in kendi coğrafyası 
ve tarihinin sunduğu 
fırsatlarla gelişen şehirlerden 
olduğunu, bu potansiyeli 
daha iyi değerlendirmesi 
gerektiğini, Türkiye’de Denizli 
gibi tarih ve coğrafyası yeteri 
kadar fırsat sunmayan ama 

FUAR



40

girişimcilik motivasyonuyla 
hızla büyüyen kentler de 
bulunduğunu anlatan Ergün, 
Türkiye’nin ülke olarak tarihi 
ve coğrafyasının fırsatlarıyla 
girişimcilik motivasyonunu 
birleştirerek, 2023’ün Türkiyesi 
haline geleceğini, 2 trilyon dolar 
üretim, 500 milyar dolar ihracat 
yapan, 25 bin dolar kişi başına 
gelir seviyesine ulaşacağını 
kaydetti.

Türkiye’nin aynı zamanda 
2023 yılında artık daha farklı 
ürünler üretir olacağını, İzmir 
Fuarı’nda firmaların daha yüksek 
teknolojiye sahip ürünlerini 
sergileyeceğini söyleyen Ergün, 

“İzmir Fuarı’nda, bundan 
12 yıl sonra İzmir Fuarı’nın 
92’ncisini düzenlediğimiz 
zaman, yüksek teknolojiye 
sahip ürünlerini sergileyen 
firmalarımızın çok daha fazla 
olacağını göreceğiz. Dünyadan 
da çok daha fazla firma bu 
ürünleri sergilemek üzere 
gelecek. Belediye başkanımızın 
da ifade etmiş olduğu gibi yeni 
bir İzmir Fuarı inşa edildiğinde 
geniş alanları, kapalı alanlarıyla 
çok daha farklı, muhteşem 
bir İzmir Fuarı’nı hep beraber 
görmüş olacağız” diye konuştu.

İzmir’de geleceğe 
olumlu bakılıyor
Avusturya Federal Gençlik, 

Aile ve Ekonomi Bakanı Reinhold 
Mitterlehner ise İzmir’in 
muhteşem bir şehir olduğunu, 
son derece motive olmuş, 
harika insanların bulunduğunu, 
İzmir’den çok etkilendiğini 
söyledi.

İki ülke milli takımları 
arasında oynanan son futbol 
maçında kazananın olmadığını, 
ancak iki ülke insanları arasında 
bundan sonra artık hep 
kazananların olacağını ifade 
eden Mitterlehner, şunları 
söyledi:

“İzmir’de yapılan bir futbol 
maçında Avusturyalılar Türkiye’yi 
yendi. Ama bu 1977’de oldu. 
O yıldan beri bir daha hiç 
kazanamadık. Tüm dünyada son 
derece olumsuz bir ekonomik 
ortam varken burada son derece 
iyimser bir yaklaşım görüyoruz. 
İstikbale çok güzel ve olumlu 
bir şekilde bakılıyor, herkes 
gayet mutlu, her şey çok güzel 
görünüyor burada.”

Türkiye ekonomisinin 
son derece güçlü şekilde 
büyüdüğünü gördüklerini, 
Türkiye’nin gittikçe 
zenginleştiğini, bu gelişmenin 
çevresel zorlukları da 
beraberinde getirdiğini dile 
getiren konuk Bakan, fuarın 
ana teması çevre ve çevre 
teknolojileri konusunda da 
Avusturya’nın yetkinliğini ve 
kapasitesini sunacağını ifade etti.

EXPO sürecinde 
destekler daha da 
artacak
İzmir Valisi Cahit Kıraç, 

İzmir’in kendisiyle adeta 
özdeşleşen Enternasyonal 
Fuar organizasyonu sayesinde 
fuarcılık ve uluslararası fuar 
organizasyonlarında önemli 
tecrübelere sahip olduğunu 
belirtti.

Kıraç, İzmir’in bir ilke 
daha imza atmak üzere EXPO 
2020 gibi çok önemli bir 
organizasyona aday olduğunu 
hatırlattı. İzmir’in bundan 
önceki EXPO 2015 adaylığı 
sürecinde ve sonrasında yoğun 
ilgi gösteren Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, bakanlar, 
milletvekilleri ve siyasi parti 
genel başkanlarına teşekkür 
ettiklerini belirten Kıraç, şöyle 
konuştu:

“İzmir’den hiçbir zaman 
esirgenmeyen bu desteklerin 
EXPO 2020 sürecinde de artarak 
devam edeceğine yürekten 
inanıyorum. Bu noktada tüm 
kurum ve kuruluşlarımızın 
yanında küreselleşen 
dünyamızla bütünleşmiş meslek 
kuruluşlarımızın, sivil toplum 
örgütlerimizin, basınımızın, 
kanaat önderimizin, sanayici 
ve iş adamlarımızın, sade 
vatandaşlarımızın topyekun 
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olarak bu yarışta lobi 
faaliyetleriyle bizlere destek 
olacaklarını biliyorum. Yurt 
dışından gelen saygıdeğer 
delegasyonu, sanayici ve iş 
adamlarını da ilimizin bu büyük 
projesinde yanımızda görmek 
istiyoruz.”

Fuarın ana teması olan 
çevre konusunda İzmir’de, 
özellikle son yıllarda bilincin ve 
hassasiyetin giderek arttığını 
gözlediklerini belirten Kıraç, 
fuarın bu bilinci artıracağına 
inandığını dile getirdi.

EXPO sürecinde 
önemli misyon
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Başkanı Aziz Kocaoğlu ise 
İzmirliler’in hem kurtuluş 
hem fuar heyecanını bir arada 
yaşadığını belirterek, fuarın 
yıllarca uzay aracı, astronot, 
renkli televizyon ve son model 
otomobiller gibi bir çok yeniliği 
Türkiye’de ilk kez gören insanlar 
olma ayrıcalığını yaşattığını 
söyledi.

Yerel yönetim olarak geçmiş 
uygarlıklar ve kültürlerle bağları 
güçlü, dünyadaki yeniliklere ve 
önemli uluslararası etkinliklere 
ev sahipliği yapabilecek ölçüde 
dinamik, bilgiyle gelişen ve 
zenginleşen, refah düzeyi 
yüksek, çevresindeki doğal 
yaşamı, toprağı, suyu ve havası 
korunmuş bir İzmir için uğraş 
verdiklerini belirten Kocaoğlu, 
şöyle konuştu:

“Bugün kapılarını 80. kez 
açan İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nın, kentimizin EXPO 
2020 adaylığı ile birlikte 
çok daha önemli bir misyon 
üstlendiğine, çok daha anlamlı 
bir hale geldiğine inanıyoruz. 
Fuarımızın geleneksel yapısını 
yeni eğlence, kültür ve sanat 
etkinlikleriyle zenginleştirmek, 
geliştirmek istiyoruz. Tüm 
stratejimizi İzmir’in 2020 
yılında yapmasını arzuladığımız 
büyük EXPO organizasyonu 
üzerine kurarak projelerimizi 
bu ana hedef doğrultusunda 
yürütüyoruz. Kentimizin bu 
süreçte, İnciraltı’nın planlanması 
için özel yasa çıkarılması, tıpkı 

Antalya örneğinde olduğu gibi, 
turizm ve hizmet sektörlerine, 
en kısa zamanda hem de birkaç 
kat fazla olarak geri döneceğine 
inandığımız özel teşviklerin 
getirilmesi ve bölgesel teşvik 
düzenlemesindeki eşitsizliğin 
giderilmesi konusunda 
Ankara’nın omuz vermesine 
ihtiyacı var. Sayın Bakanlarımız 
da hazır buradayken, özellikle 
altını çizmek istedim. Bu üç 
mütevazı talebimizin, Akdeniz’in 
en önemli kentlerinden biri 
olma hedefiyle hızlanan İzmir’in 
önündeki birkaç bariyerin 
kaldırılması olarak algılanmasını 
istiyoruz.”

İzmir yurt dışında 
rağbet görüyor
Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ise, İzmir’in 
tarihiyle, kültürü, coğrafyası, 
beşeri ve üretim gücüyle 
Türkiye’nin ötesinde dünyada 
ismini duyuran bir kent 
olduğunu, bunu EXPO 2015 
sürecinde çok daha yakından 
gördüklerini, İzmir’in yurt 
dışında ne kadar rağbet 
gördüğüne şahit olduklarını 
söyledi.

Artık yeni bir mücadeleye 
başladıklarını, 2020 için 
İzmir ve Türkiye olarak aday 
olduklarını, TOBB olarak dün 
olduğu gibi bugün de bu 
sürece her tür desteği vermeye 
hazır olduklarını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Atatürk’ün 
İzmir’e ve ülkemize armağan 
ettiği İzmir Fuarı sadece ticari 
değil yeni kurulan bir devletin 

siyasi bağımsızlığını, ekonomik 
bağımsızlıkla taçlandırma 
kararlılığın bir göstergesiydi. 
80 yıl geçti, İzmir Fuarı binin 
üzerinde firmanın katıldığı, 
1.5 milyon kişinin ziyaret ettiği 
uluslararası saygınlığı olan 
bir fuara dönüştü. Ülkemiz 
dünyanın 16’ıncı, Avrupa’nın 
6’ıncı büyük ekonomisi haline 
geldi. Önümüzde millet olarak 
inandığımız daha büyük 
hedefler var. Ortalama yüzde 
7 büyüyerek 2023 yılında 
dünyanın en büyük 10 ülkesi 
arasına gireceğiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, İzmir’de 
yapılacak olan yeni fuar 
alanıyla kentin dünya markası 
olma özelliğinin taçlanacağını 
kaydetti.

Denizli Valisi Abdülkadir 
Demir de yaptığı konuşmada, 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 
onun konuğu seçilmeleri 
dolayısıyla teşekkür ederek, 
fuarının canlılığı ve etkinliğiyle 
Türkiye’nin dünyaya açılan 
kapısı olduğunu söyledi.

Denizli’nin ekonomideki 
etkinliğinin son yıllarda arttığını 
ve kentin yıllık ihracatının 
2,5 milyar dolara ulaştığını 
dile getiren Demir, tekstil 
sektörünün yanı sıra kentin 
tarım ve hayvancılıkta da yoğun 
üretim gösterdiğini kaydetti.

Avusturya’dan gelen Johan 
Strauss Ensemble Senfoni 
Orkestrası’nın mini konser 
verdiği, Denizli Belediyesi 
folklor ekibinin halk oyunları 
gösterisiyle renklendirdiği 
İEF’nin açılış töreninde kurdelayı 
protokol ve katılımcı ülke 
temsilcileri birlikte kesti.

FUAR



42

Hırvatistan’ın Ankara 
Büyükelçisi Drazen Hratic, EXPO 
2020 yarışında oylarını İzmir’den 
yana kullanacaklarını açıkladı.

Hırvatistan’ın İzmir Fahri 
Konsolosu Candan Çorbacıoğlu 
ile beraber  Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret eden 
Hratic, Türkiye’nin çok güzel bir 
ülke olduğunu, İzmir’in de sanayi 
ve ticaret bölgesi özelliği ile öne 
çıktığını söyledi. İki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin artarak 
devam etmesini istediklerini dile 
getiren Hratic, “Hırvatistan çok 
büyük bir pazar değil ama çok ilgi 
çekiyor, iyi bir lokasyonu var. Biz 
EXPO 2015 yarışında Türkiye’yi 
ve İzmir’i desteklemiştik. EXPO 
2020 yarışında da oyumuzun 
aynı yönde olacağından şüpheniz 
olmasın” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da, iki ülkenin 
ticari ilişkilerinin yeterli düzeyde 
olmadığını söyledi. Yorgancılar, 
“Türkiye ile Hırvatistan arasında 
ikili ticari anlaşmalar var. Ama 
daha çok turizm ilişkilerimiz canlı. 
İnsanlar Dubrovnik ve Zagreb’i 
ziyaret ediyor. Bu ilişki ticarete 
yansımıyor. Aramızdaki ticaret 

hacmi 500 bin dolar seviyesinde. 
Ülkemiz Avrupa ile Çin arasında 
en yüksek üretim gücüne sahip 
ülke. Hava ve deniz ulaşımı 
açısından size yakınlığımız büyük 
avantaj. İzmir lojistik açısından 
önemli bir kent. İtalya ve 
Almanya ile yaptığınız ticaretin 

bir bölümünü bize yöneltin” diye 
konuştu.

Hırvatistan’ın 2013 yılında 
Avrupa Birliği’ne üye olacağını 
hatırlatan Yorgancılar, bu vesile 
ile karşılıklı işbirliği ve yatırım 
fırsatlarının değerlendirilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi. 

EXPO için Hırvatlar’ın oyu İzmir’e

Ukrayna’dan ekonomik sunum

80. İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) katılan Ukrayna heyeti, 
Türk iş adamlarına ülke sunumu yaptı.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Koordinatörü 
Valeriy Karol, iki ülkenin coğrafi yakınlığı, iletişim imkanlarının 
rahatlığı ve ortak tarihi gibi özelliklerin, Ukrayna’nın dış ticaret 
hacminde Türkiye’nin, Rusya’nın ardından ikinci sırada yer 
almasına yol açtığını kaydetti.

Karol, 2008 yılında 6,5 milyar dolar olan iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin, 2009’da küresel ekonomik krizin etkisiyle yarı 
yarıya düştüğünü, geçen yıl ise tekrar toparlanma sürecine girip, 
4,5 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek, bunun, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti sırasında söylediği gibi, 
2020’de 20 milyar dolara çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Ukrayna’nın, 46 milyon eğitimli nüfusu ve ucuz iş gücüyle 
yatırım için iyi imkanlar sunduğunu vurgulayan Karol, gelecek 
yıl ülkelerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’yla 
ilgili yatırımlarda, Türk firmalarının da önemli görev üstlendiğini 
anlattı.

Toplantıda, Ege Bölgesi Sanayi Odası Sekreter Yardımcısı Akın 
Kınıklı da Ege bölgesinin ekonomik durumu hakkında Ukraynalı 
iş adamlarına bilgi verdi.

ULUSLARARASI
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İzmir işbirliği için doğru yer

Küba Dış Ticaret ve Yatırım 
Bakanlığı Avrupa Ekonomi 
Politikası Bölümü Müdürü Pedro 
P. San Jorge Rodriguez, İzmir’in 
insan kaynakları, sanayileşmesi, 
ekonomik ve sosyal ortamıyla 
işbirliği için doğru yer olduğunu 
söyledi.

Küba Dış Ticaret ve Yatırım 
Bakanlığı Avrupa Ekonomi 
Politikası Bölümü Müdürü Pedro 
P. San Jorge Rodriguez, Küba 
Büyükelçisi Jorge Quesada 
Concepcion, Küba Büyükelçiliği 
Ticaret Ataşesi Edcy Pilar Aquilar 
Fernandez, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti.

Küba heyetine ev sahipliği 
yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Türkiye’nin üçüncü 
büyük kenti olan İzmir’in 8 bin 
500 yıllık geçmişi, organize 
sanayi ve serbest bölgeleri, 
yatırım avantajları, iyi eğitimli 
genç nüfusu, iklimi ve sosyal 
yaşamıyla örnek olduğunu 
anlattı. Küba ile ekonomik 
ilişkilerin artırılması için her türlü 
çabayı göstereceklerini belirten 
Gökçüoğlu, “İki ülke ticaretinde 
öncelikli sektörleri ve işbirliği 
yapacak firmaları belirleyerek 

yapacağımız etkinliklerin daha 
verimli sonuçlar getireceğine 
inanıyorum” dedi.

Türkiye ile Küba arasındaki 
diplomatik ilişkilerinin 60’ncı 
yılı olan 2012’de sanayi fuarını 
da kapsayacak bir iş gezisi 
organizasyonu gerçekleştirme 
konusunu değerlendireceklerini 
belirten İbrahim Gökçüoğlu, 
Türk sanayicisinin ihtiyaç 
duyduğu hammaddelerin 
karşılanması açısından yeni 
işbirliği imkanlarının da 
gündeme gelebileceğini söyledi.

Turizmin ülkeler ve 
işadamları arasındaki ilişkileri 
geliştirmedeki rolüne de dikkat 
çeken Gökçüoğlu, her iki tarafın 
da direkt uçak seferlerinin 
başlamasının sağlanması için 
çaba göstermesi gerektiğini 
ifade etti.

Yatırım daveti
İzmir’de bulundukları 

süre içinde pekçok üst düzey 
temas gerçekleştirdiklerini 
belirten Pedro P. San Jorge 
Rodriguez, sanayi konusunda 
bütün yetkililerin kendilerini 
EBSO’ya yönlendirdiğini anlattı. 
Rodriguez, “İzmir gelişmiş 

ve gelişmeye devam ediyor. 
Kesinlikle işbirliği için doğru bir 
yer olduğunu düşünüyorum” 
dedi.

Küba’nın açık ekonomiye 
geçtiğini vurgulayan Rodriguez, 
“Ülkemizde farklı sektörlerde 
Türk yatırımcılar da görmek 
istiyoruz. THY’nin Arjantin 
ve Brezilya’ya direkt uçuşları 
var, yakında Meksika’ya da 
başlayacak. Bu ülkelerden 
Havana’ya ulaşım oldukça rahat. 
Türk işadamları için Küba’ya 
ulaşım böylece sorun olmaktan 
çıkıyor. Madencilik, demir 
çelik ve lojistik başta olmak 
üzere çeşitli sektörlerde ortak 
projeler gerçekleştirebiliriz” diye 
konuştu.

Küba Büyükelçisi Jorge 
Quesada Concepcion da, 
İzmir iş dünyası ile yakın 
ilişkiler içinde bulunduğunu 
hatırlatarak ülkesinde gerek 
bu yıl gerekse diplomatik 
ilişkilerin başlamasının 60’ncı 
yılı dolayısıyla 2012’de 
gerçekleştirilecek ekonomik 
etkinliklerde İzmirli sanayicileri 
ağırlamaktan memnunluk 
duyacaklarını bildirdi.

ULUSLARARASI
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Türkiye’nin 
Almanya ile ilişkilerinin artarak 
süreceğini söyledi.

Alman Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Marc 
Landau, Pazar Araştırmaları 
Bölüm müdürü Frank Kaiser 
ile İzmir Bürosu Müdürü Ünal 
Eren, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Almanya’nın Türkiye için 
çok önemli bir ülke olduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, 
ihracatın da çok büyük bir 
kısmının başta Almanya olmak 
üzere AB ülkelerine yapıldığını 
hatırlattı. Ender Yorgancılar, 
EBSO olarak yurtdışı fuarlara çok 
önem verdiklerini belirtirken, 
ilgili sektörlerde faaliyet 
gösteren İzmirli sanayicilerden 
oluşan heyetlerle Eylül ayında 
EMO Hannover 2011 Metal 
İşleme Makineleri Fuarı ile 
Ekim ayında Köln’deki Anuga 
Uluslararası Gıda Fuarı’nı 
ziyaret edeceklerini bildirdi. 
Yorgancılar, İzmirli sanayicilerin 
hemen her sektörde dünya 

pazarlarında rekabet edebilen 
kaliteli ürünleriyle dikkat 
çektiğini, yenilenebilir enerjide 
avantajlı yatırım imkanları 
bulunduğunu hatırlatırken, 
“Almanya ile iyi olan ilişkilerimizi 
daha da ileri noktalara taşımak 
için üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız” mesajı verdi.

Alman Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Marc Landau da, 1994 yılında 
da Odalar ve Borsalar Kanunu 
uyarınca kurulan ilk ikili Oda 
olduklarını, İstanbul’dan 
sonra İzmir’de bir ofis 

açtıklarını hatırlattı. Landau, 
“EBSO üyelerinin Almanya ile 
ilişkilerinde başvurabileceği 
ofisimiz, sizinle işbirliği yapmaya 
hazırdır” dedi.

Türkiye ile Almanya’nın 
ekonomik ilişkilerinin olumlu 
yönde geliştiğini vurgulayan 
Landau, “Almanya ile 
çoğunlukla İstanbul firmaları 
iş yapıyordu. Türkiye’nin 
ekonomisi gün geçtikçe daha 
iyiye gidiyor. Şimdi başta 
İzmir olmak üzere pekçok 
şehirde Alman ortaklı firmalar 
bulunuyor” diye konuştu.

Almanya ile ilişkiler artarak sürecek

Kosova’dan yatırım daveti

Kosova Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
Cüneyd Ustaibo, ülkesinin ihtiyaç duyduğu 
ürünleri Türk sanayicilerle birlikte üretmek 
istediklerini bildirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden Ustaibo, Türkiye ve İzmir’i çok 
sevdiklerini, hatta kendi turizm şirketinin adının 
bile Ephesus olduğunu söyledi. Kosova’yı son bir 

ayda Türkiye’den iki başbakan yardımcısı ve iki 
bakanın ziyaret ettiğine dikkat çeken Ustaibo, 
“Bu, Türkiye’nin Kosova’ya ilgisini ve her zaman 
yanımızda olduğunu bir defa daha görmemizi 
sağladı. Biz de İzmirli firmalarla ikili görüşmeler 
gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Kosova’nın Sırp mallarına şu anda uyguladığı 
ambargonun Türk malları lehine bir avantaj 
oluşturduğuna da dikkat çeken Cüneyd Ustaibo, 
şu bilgileri verdi: “Kosova’da her türlü ürünü 
birlikte üretebileceğimize inanıyoruz. Bankacılık, 
tekstil, gıda, müteahhitlik sektörlerinde faaliyet 
gösteren Türk şirketleri var. Nüfusumuz 2 milyon 
olduğu için 200 kişilik istihdama sahip şirket 
bizde büyük yatırımcı kategorisine giriyor.”

EBSO Genel Sekreter Yardımcısı Akın Kınıklı 
da, karşılıklı işbirliği yapılabilecek sektörlerin 
ve firmaların taleplerinin belirlenmesi 
gerektiğini, böylelikle kısa zamanda sonuç 
verecek yatırımlara zaman kaybedilmeden 
başlanabilmesinin sağlanacağını ifade etti.
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EXPO İnciraltı’na

EXPO 2020 adayı İzmir, 
yaklaşık 3 aydır süren yer 
tartışmasına noktayı koydu. 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, Balçova Termal Otel’de 
yapılan EXPO toplantısında 
İzmir’in EXPO 2020 alanı 
olarak EXPO 2015 adaylığında 
olduğu gibi yine İnciraltı’nın 
belirlendiğini açıkladı. 

Bakan Günay, yaklaşık 2 saat 
süren geniş katılımlı toplantı 
sonrasında, “Biz yine EXPO alanı 
olarak İnciraltı üzerinden devam 
etme konusunda bir eğilimi 
burada hep birlikte tespit ettik. 
Şehre, havaalanına ulaşımda ve 
bütün ulaşım akslarına yakınlık 
açısından İnciraltı önceliğini, 
üstünlüğünü koruyor. 
Bu çerçevede bir çalışma 
yapacağız” dedi.

İnciraltı kararı iş dünyasının 
da desteğini aldı.

HABER
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8 alternatif 
değerlendirildi
Bakan Günay, Balçova Termal 

Otel’de yapılan ‘İzmir EXPO’ 
toplantısına kurmaylarıyla 
beraber katıldı. İzmir Valisi 
Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
işadamları, sivil toplum 
kuruluşlarının yetkilileri ile ilçe 
belediye başkanlarının katıldığı 
toplantıda önce İzmir Vali 
Yardımcısı Haluk Tunçsu ve İzmir 
Kalkınma Ajansı görevlileri, olası 
EXPO alanı olarak belirlenen 
8 yer konusunda toplantıya 
katılanlara sunum yaptı. 

Yaklaşık 2 saat süren 
toplantı sonucunda EXPO alanı 
konusunda açıklamayı Bakan 
Günay yaptı. Ertuğrul Günay, 
“Geçen dönem bildiğiniz gibi 
EXPO alanı olarak İnciraltı 
üzerinde çalışmıştık. Bu dönem 
geride bıraktığımız aylarda 
İzmir’de başka alternatiflerin 
de olabileceği özellikle yerel 
yönetimdeki arkadaşlarımız 
tarafından dile getirilmişti. 
Onlar da emek verip çalışma 
yapmışlardı. Bu toplantıda 
Urla bölgesinde, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü çevresinde 
iki alan, Selçuk Pamucak 
bölgesinde bir alan, yine 
İnciraltı, Yeşildere bölgesinde 
bir alan, Buca’da iki alan, son 
olarak da Seferihisar’da bir 
başka alan, yani 8 alan üzerinde 
sunumlar yapıldı. Arkadaşlarımız 
kent merkezine ve havaalanına 
yakınlık, deniz-hava-kara-metro 
ulaşımı konusundaki artıları, 
eksilerini anlattılar. Bütün 
bu çalışmalar sonucunda bir 
kez daha İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanımızın da, 
Sayın Valimizin de katkılarıyla 
İnciraltı’nın öncelikli olduğu öne 
çıktı. Biz yine EXPO alanı olarak 
İnciraltı üzerinden devam etme 
konusunda bir eğilimi burada 
hep birlikte tespit ettik” diye 
konuştu.

Özel yasa çıkarılabilir
İnciraltı bölgesinde yapılan 

planlama çalışmaları olduğunu 
dile getiren Günay, “Orası bir 

turizm bölgesi. Çalışmalar belli 
bir aşamaya geldi. Açılan davalar 
da var. Belki bu süreçle ilgili 
yasal müdahale önümüzdeki 
dönemde gerekecek. Fakat 
şehre, havaalanına ulaşımda ve 
bütün ulaşım akslarına yakınlık 
açısından İnciraltı önceliğini, 
üstünlüğünü koruyor. Bu 
çerçevede bir çalışma yapacağız. 
Tabi bizim burada yaptığımız bir 
kanaat belirleme toplantısıydı. 
EXPO Yönlendirme Komitesi 
de bunu resmi bir görüşe 
kavuşturacak. EXPO ile ilgili 
kanun hükmünde kararname 
çıktı. Şimdi buna uygun 
Bakanlar Kurulu kararı çıkacak. 
Kanun hükmünde kararnamede 
belki birkaç düzeltme ekleme 
yapmamız gerekecek” dedi.

Ankara’dan 
tam destek
Hükümet olarak EXPO ile 

ilgili İzmir’in çalışmalarını her 
aşamada desteklediklerini 
vurgulayan Günay, “Ama, 
EXPO asıl İzmir projesidir. İzmir 
Büyükşehir Belediyemiz ve 
yerel yönetimler, İzmir Valimiz 
ve onun şahsında İzmir kamu 
yönetimidir. Ama kültür ve 
turizm açısından çok önemli bir 
proje bu. Bir hizmet sektörü, 
turizm sektörü projesi. Sağlık 
açısından çok önemli. İzmir’in 
yerel ve merkezi yönetiminin 
sivil toplum örgütleriyle 
başladığı bu projeye mümkün 
olduğunca destek vereceğiz. 
İzmir’de ayrım olmaksızın 
bütün siyasi partilerden seçilmiş 
arkadaşlarımızla tam bir birlik 
içinde İzmir’in attığı her adımın 
takipçisi, yardımcısı ve destekçisi 
olacağız. Bu kez önce 2013′ün 

Kasım ayında yapılacak olan 
karar toplantısında İzmir’i 
bu kez başarıyla çıkarmaya 
çalışacağız. Arkasından 
inşallah 2020 EXPO’su İzmir 
için kararlaştırılırsa dünya 
çapında bir büyük başarıyı da 
gerçekleştirmeye çalışacağız” 
diye konuştu.

Günay, önümüzdeki günlerde 
alacakları Bakanlar Kurulu 
kararı ile EXPO Yönlendirme 
ve Yürütme Komitelerinin 
belirleneceğini, yeni bir kanun 
hükmünde kararname ile de 
önceki kanun hükmündeki 
kararnamedeki birkaç teknik 
hususun düzeltileceğini söyledi. 

Gecikme yok
Günay, “Meclis tatilde 

olduğu için bir Kanun 
Hükmünde Kararname 
yayımlandı. Bayram ziyaretimde 
geldiğimiz zaman Valimiz, 
kanun hükmünde kararnamede 
bazı düzeltmeler yapılması 
ihtiyacı doğduğunu belirtmişti. 
O düzeltme önerilerini 
Başbakanlığa ilettim. Ayrıca 
bir Bakanlar Kurulu kararı 
çıkaracağız. Daha alt hususları 
düzenleyeceğiz. Bunlar sanırım 
Meclis açılmadan tamamlanır. 
Gerekirse Meclis açıldıktan sonra 
bir yasal düzenleme yapılmış 
olacak” dedi.

EXPO 2020 sürecinde İzmir’in 
uzun bir vadeye sahip olduğunu 
belirten Günay, “Milano 
2008 Mart’ında kararı aldı. 
2011 Eylül’ünün ortasındayız. 
Hazırlıkları hala yetersiz. Biz 
2013′e kadar ciddi bir hazırlık 
içinde olduğumuzu anlatacağız 
ve kararı alacağız. Vademiz daha 
uzundur” diye konuştu.
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EXPO 2020 İzmir için yasal düzenleme
İzmir’i dünya kenti haline 

getirecek olan EXPO 2020 
organizasyonunda önemli bir 
eşik daha aşıldı. Türkiye’nin 
EXPO 2020 adayı olarak 
açıklanan İzmir’in adaylığı 
ile ilgili çerçeve düzenleme, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Resmi 
Gazete`nin 17 Ağustos 2011 
tarihli sayısında 649 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname`nin 
62. maddesi olarak yayınlanan 
çerçeve düzenlemeyle, EXPO 
Yönlendirme Kurulu oluşturuldu. 
Bu düzenleme ile EXPO Yürütme 
Komitesi ve Genel Sekreterlik, 
Yönlendirme Kurulu`nun 
organları olarak ilan edilirken, 
Yönlendirme ve Yürütme Kurulu 
üyeleri önümüzdeki günlerde 
yayınlanacak olan Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenecek.

Kanun Hükmünde 
Kararname’de ayrıca adaylık 
çalışmaları ile ilgili olarak genel 
bütçeden aktarılacak ödeneğin 
yanı ısıra İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, İl Özel İdaresi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege 
İhracatçı Birlikleri ile Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın 2012-2013 yılı 
bütçelerinden pay aktarılması 
kararlaştırıldı.

Kıraç: Tam zamanında
İzmir Valisi Cahit Kıraç, 

“EXPO 2020 ile ilgili 
beklediğimiz düzenleme çıktı. 
Sayın Ulaştırma Bakanımız 
Binali Yıldırım kurulda kimlerin 
yer alacağı, bütçesinin nasıl 
şekilleneceği konularının 
yer aldığı Bakanlar Kurulu 
kararının hazırlandığını söyledi. 
Bu da önümüzdeki günlerde 
açıklanacak. Bu sayede EXPO 
ile ilgili hiçbir eksiğimiz 
kalmayacak” dedi.

Vali Kıraç, şöyle konuştu: 
“Hükümetimize bu konudaki 
duyarlılığı için teşekkür 
ediyoruz. Hükümetimiz İzmir’e 
gereken ilgi ve desteği her 

boyutu ile veriyor. Bundan sonra 
el ele vererek EXPO 2020’yi 
İzmir’e getirmenin mücadelesini 
vereceğiz. Ortak hareket ederek, 
gerekli çalışmaları yaparak 
başarılı olacağımıza inanıyorum. 
Çalışmaları hızla devam 
ettireceğiz. İzmir’in EXPO 2020 
adaylığı için önemli bir aşama 
daha geçildi. Bundan sonra 
ilgili Bakanlar Kurulu kararı 
hızla çıkacak. Böylece EXPO 
2020’yi İzmir`e getirmek için 
başladığımız çalışmaları büyük 
bir hızla devam ettireceğiz.”

EXPO 2020 için İzmir’in 
adaylığı ile ilgili yasal 
düzenlemeye meslek odası 
başkanları ile milletvekillerinden 
de tam destek geldi. 
Yönlendirme Kurulu’nda da 

İzmirliler’in ağırlıta olacağı bir 
yapı oluşturulması istendi.

Bundan sonra 
ne olacak?

• Yönlendirme Kurulu ile 
Yürütme Komitesi üyeleri ve 
Genel Sekreter belirlenecek.

• Bakanlar Kurulu kararı 
yayımlanacak.

• Yönlendirme Kurulu’nun 
bütçesi belirlenecek.

• Hangi kurumlardan 
bütçeye ne kadar pay ayrılacağı 
açıklanacak.

• BIE için bir dosya hazırlanıp 
yılbaşına kadar verilecek.

• Dosyada EXPO’nun yeri, 
mimari durumu fizibilitesi ve 
bütçesi açıklanacak.

Kanun Hükmünde Kararname

EXPO 2020’ye ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi 
amacıyla 2013 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu genel 
kurulunda yapılacak seçimlerde, İzmir ilinin ülkemiz adına 
sürdürdüğü adaylığının başarıyla sonuçlandırılmasına ilişkin 
iş ve işlemleri yürütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi 
ve tüzelkişiliği haiz EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu 
kurulmuştur.

 Yönlendirme Kurulunun organları Yürütme Komitesi ve Genel 
Sekreterliktir.

 Yönlendirme Kurulunun gelirleri şunlardır:
 a) Genel bütçeden ayrılacak ödenek.
 b) İzmir Büyükşehir Belediyesi`nin 2012 ve 2013 bütçelerine 

her yıl bu amaçla konacak ödenek.
 c) İzmir İl Özel İdaresi`nin 2012 ve 2013 bütçelerine her yıl 

bu amaçla konacak ödenek.
 ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege 

İhracatçılar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 2012 ve 
2013 yıllarında aktarılacak tutarlar.

 d) Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri.
 e) Gerçek ve tüzelkişilerden alınacak nakdi ve ayni bağış ve 

yardımlar.
 f) Faiz ve diğer gelirler.
 Gelirler ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak 

hesapta toplanır.

İzmir`in EXPO 2020 adaylığı ile ilgili çerçeve 
düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. EXPO Yönlendirme Kurulu’nun 
üyeleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek
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EXPO ile İzmir’in tanıtım 
sorunu kalmayacak

Uluslararası Sergiler Bürosu 
(BIE) Başkan Yardımcısı Necil 
Nedimoğlu, EXPO 2020 
sürecinde bütün İzmirlilere 
görev düştüğünü belirterek, 
herkesin üzerine düşeni 
yapması gerektiğini söyledi. 
EXPO 2020’nin İzmir’de 
düzenlenmesi halinde Türkiye 
ve İzmir’in  tanıtım ve bilinme 
sorununun ortadan kalkacağını 
ifade eden Nedimoğlu, seçilen 
sağlık temasının da çok 
uygun olduğunu ve büyük ilgi 
göreceğini kaydetti. 

EXPO 2020’ye aday olan 
İzmir’de organizasyonun 
alt temalarının belirlenmesi 
amacıyla sağlık sektöründen 
uzmanların katılımıyla Kaya 
Termal Otel’de arama konferansı 
düzenlendi. Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, Katip Çelebi Üniversitesi 
Rektörü Galip Akhan, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdülaziz 
Ediz’in de katıldığı konferansın 
açılışında konuşan BIE Başkan 
Yardımcısı Nedimoğlu, İzmir’in 
EXPO 2015 adaylığı sürecinde 
kamuoyunu etkileyecek aktörleri 
sürecin içine katamadığını, 
o dönemde verilen başvuru 
dosyasının tarihteki en iyi üç 
dosya arasında gösterilmesine 
rağmen talihsiz biçimde seçimi 
kaybettiklerini hatırlattı.

156 ülkeyi 
etkilemeliyiz
“EXPO 2020’yi, 2013 

Kasım veya Aralık ayında 
BIE’de yapılacak seçimle 
inşallah buraya getireceğiz” 
diyen Nedimoğlu, Türkiye’nin 
bu tarihe kadar 156 ülkeyi 
etkilemeye çalışacağını söyledi. 
EXPO 2015 için verilen başvuru 
dosyasında organizasyona 
39-69 milyon ziyaretçi hedefi 
konulduğunu kaydeden 
Nedimoğlu, şöyle konuştu:

“2020 EXPO’da da bu 
rakamlardan yola çıkıldığı 
taktirde Türkiye’nin tanıtım 
ve bilinme sorunu ortadan 
kalkmış olacaktır. Ziyaretçi 
sayısının gerçekçi olarak 
yüzde 25’i yurt dışından 
beklenmektedir. 180 gün 
sürecek, sabah 03.00’e kadar 
açık kalacak, 20 bin kültürel 
ekinliğin organize edileceği 
bir EXPO’dan bahsediyoruz. 
Bu dosyanın en önemli 
özelliği bir Türkiye projesi 
olmasıdır. Bu bir İzmir veya 
Ege projesi değildir. İzmir bu 
işin odak noktasıdır. Hükümet 
tarafından seçilmiş olmakla 
bunun öncülüğünü yapacaktır. 
Çalışmalarda uzmanlar ve katkı 
beklediğimiz kişi ve kurumlar 
bakımından İzmir dışına çıkma 
durumu vardır. Uluslararası 

platformlardan da destek 
almak gibi bir durumla karşı 
karşıyayız. Bu süreçte İzmirlilere 
de büyük görev düşüyor. Herkes 
EXPO 2020 konusunda üzerine 
düşenleri yapmalı.”

Tema İzmir’le 
örtüşüyor
Daha önce kullanılmayan 

sağlık ana temasının, 
ülkelerin kendilerini tanıtma 
fırsatı bulabileceği bir konu 
niteliği taşıdığını belirten 
Nedimoğlu, “Ciddi oluşunun 
yanında eğlenceli bir içeriğe 
de sahip olabilir. Ayrıca 
tarihin ilk hastanesi ve en eski 
kaplıcalarından birine sahip 
İzmir’in bu özellikleriyle örtüşen 
bir tema” dedi.

Alt tema belirlenecek
EXPO 2020 sürecinin geçici 

sekretaryasını yürüten İzmir 
Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel 
Sekreteri Ergüder Can ise sağlık 
ana teması kadar, bununla 
bağlantılı alt temalarının 
yoğunluğunun çok önemli 
olduğunu belirterek, bu süreçte 
İzmir’in kendisini ve temasını 
iyi anlatabilmesi gerektiğini, 
bu anlamda ilk sınavın Kasım 
2011’de BIE Genel Kurulu’nda 
yapılacak ilk sunumla 
verileceğini söyledi.

HABER
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Adnan Yıldırım
adnan.yildirim@ebso.org.tr 

Gümrüklerde işler giderek 
kolaylaştırılıyor

Haziran-2011 öncesinde 
Gümrük Müsteşarlığı olarak 
bildiğimiz Gümrük Teşkilatı, 
Haziran-2011’den bu yana 
03.06.2011 tarih ve 640 
sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
yeniden yapılandırılmış 
bulunan birimleri ile görevlerini 
devam ettirmektedir. Yeniden 
yapılandırma sürecinde bazı 
Genel Müdürlükler ile teftiş 
ve denetim birimlerinin 
isimleri yanında görevleri de 
değiştirilmiştir.

Gümrük Teşkilatının son 
dönem çalışmaları arasında 
bizim bu köşeden dile getirmek 
istediğimiz konu, öncelikle 
ihracatçılarımıza olmak üzere 
dış ticaret işlemlerine dönük 
işlemlerin kolaylaştırıcı, maliyet 
azaltıcı ve hızlandırılmasını 
sağlayan uygulamalardır. 
Bu konuda iki husus öne 
çıkmaktadır.

Gümrük işlemleri manuel 
olmaktan çıkartılıp, giderek 
daha fazla elektronik ortamda 
yapılabilir hale getirilmektedir. 
Bu konuda daha önce 
başlatılmış olan çalışmalar 
yaygınlaştırılmaktadır.

Düzgün çalışan ve 
güvenilir ihracatçı-ithalatçı 

vasfına sahip olanlar için 
basitleştirilmiş uygulamaların 
ve bu uygulamalardan 
yararlanabilecek olan 
kişilerin-firmaların kapsamı 
genişletilmektedir.

Gümrükte ve kamu 
kurumların tamamında 
elektronik uygulamaların 
yaygınlaştırılmasını yakından 
takip etmekte ve bu konuya 
önem veren kurum ve kuruluşları 
takdirle dile getirmekteyiz. Her 
fırsatta söylediğimiz gibi, bu 
alanda önde giden kurumlar, 
bir taşla birden fazla kuş 
vurmaktadırlar.  Bir yandan 
kendi işlerini kolaylaştıran bu 
kurumlar, en büyük hizmeti bu 
kurumlardan hizmet alanlara 
hem de çok boyutlu olarak 
yapmış olmaktadırlar. Doğrudan 
hizmet verilenlerin işleri 
kolaylaştığı gibi, kurumlar arası 
elektronik bilgi paylaşımı ile 
hizmet verilen kişi ve firmaların 
diğer kurumlarla olan işleri de 
dolaylı olarak kolaylaştırılmış 
olmaktadırlar.

Gümrükçe onaylı 
ihracatçılar
Yeni elektronik uygulamalar 

dışında, gümrükte kapsamı 
giderek genişleyen kamuoyunda 
“güvenilir ihracatçı-ithalatçı” 
olarak bilinen “Onaylanmış Kişi 
Statüsü Sistemi”dir. Bu sistemin 
son şekli 20.Ağustos.2011 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan 5 
Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 
ile açıklanmıştır. Firmalara, dış 
ticaret (ihracat ve ithalat), sabit 
sermaye yatırımları ile istihdam 
büyüklüklerine göre A, B ve C 
sınıfı olarak üç ayrı kategoride 
verilen bu belgenin sağladığı 
kolaylıklar şunlardır:

Eksik belgeyle beyanda 
bulunabilme,

Kısmi oran eksik teminat 
verilebilmesi,
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Her olayda ayrı ve yeni bir 
teminat yerine yıllık işlemlerin 
%10’u kadar götürü teminat 
uygulaması,

Basitleştirilmiş usulden 
(eşya taşıttan indirilmeden) 
yararlanabilme,

Vizesiz A.TR dolaşım belgesi 
düzenleyebilme,

A veB sınıfı belge sahiplerinin 
ihracat ve ithalatta, C 
sınıfı belge sahiplerinin ise 
ihracatta mavi hatta işlem 
tamamlatabilme.

Güvenilirlik kriterleri 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Yönetim kurulu üyeleri, 
ortaklar ve firmanın gümrük 
işlemlerinde yetkili kişilerin ciddi 
bir suç yada kabahat işlememiş 
olmaları,

Vergi borcu, gümrük vergisi 
ve cezası ile sigorta prim borcu 
bulunmaması,

Ciddi oranlarda kesinleşmiş 
gümrük cezası yada gümrük 
mevzuatına aykırı usulsüzlük 
cezası bulunmaması,

Son iki yıl kayıtlarının 
mali yeterlilik ve kayıtlarının 
düzgünlüğünün YMM 
tarafından onaylanmış olması,

İhracatçıların performans 
ve güvenilirliğinin TİM yada 
İhracatçı Birlikleri tarafından 
onaylanmış olması,

Bazı faaliyetler (DTSŞ’ler,  
grup ihracatçısı-ithalatçıları, 
Ar-Ge belgesi sahipleri, hava 
taşıyıcıları) hariç A ve B sınıfı 
belge sahibi olabilmek için 
imalatçı olunması,.

A sınıfı belge için:
Son iki yılda (DTSŞ’ler hariç) 

yıllık asgari 25 milyon Fob/
ABD Doları fiili ihracat yapılmış 
olması,

Son iki yılda (DTSŞ’ler 
hariç) yıllık asgari 100 
milyon ABD Doları dış ticaret 
(ithalat+ihracat) yapılmış 
olması,

Asgari 250 kişi istihdam 
ediyor olmak.

B sınıfı Belge için:
Son iki yılda (DTSŞ’ler hariç) 

yıllık asgari 5 nilyon Fob/ABD 
Doları fiili ihracat yapmış olmak,

Son iki yılda (DTSŞ’ler 
hariç) yıllık asgari 20 milyon 

ABD Doları dış ticaret 
(ihracat+ithalat) yapmış olmak,

Asgari 100 kişi istihdam 
ediyor olmak.

C Sınıfı Belge için:
Son iki yılda (DTSŞ’ler hariç) 

yılda asgari 1 milyon FOB/ABD 
Doları fiili ihracat yapmış olmak,

Son iki yılda (DTSŞ’ler hariç) 
yılda asgari 6 milyon ABD doları 
dış ticaret (ihracat+ithalat) 
yapmış olmak,

Ya da dış ticaret performansı 
yerine, başvuru tarihinden 
öncesi iki yıl içinde asgari 15 
milyon ABD Doları sabit sermaye 
yatırımı yapılmış olması.

Asgari 15 kişi istihdam ediyor 
olmak.

Sonuç olarak, yukarıdaki 
hususları YGM (Yetkilendirilmiş 
Gümrük Müşaviri) raporuna 
bağlatan kişi/firma, 5 iş 
günü içerisinde ilgili Bölge 
Müdürlüğüne başvuruda 
bulunur, Bölge Müdürlüğü 
incelemesini 10 iş günü içinde 

tamamlar, başvurunun uygun 
bulunması halinde 5 iş günü 
içerisinde onaylanmış kişi 
statü belgesi verilir. Belge 
kapsamında götürü teminat 
yetkisi de istenilmişse, bu 
taleple ilgili işlemler de azami 
50 işgünü içinde yerine getirilir. 
Temennimiz, dış ticaretle 
uğraşanlar için sağlanan 
kolaylıkların kapsamının 
genişletilmesi ve elektronik 
ortama taşınarak maliyetlerin 
düşürülmesi yaklaşımı diğer 
idarelerimizin de kısmen 
var olan uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasına vesile olur. 
Bu çerçevede, örneğin KDV 
iadelerinde sınırlı sayıdaki büyük 
mükellefler için uygulanan 
Hızlandırılmış İade Sistemi’ne 
(HİS), gerekirse birkaç kriter 
daha eklenerek güvenilir 
belge sahibi ihracatçılarımızın 
tamamına yaygınlaştırılması son 
derece yerinde bir uygulama 
olur.

Kamu ihalelerinde yerli üretimi alımına 
duyarlılık mı zorunluluk mu?

Torba Yasası olarak bilinen 6111 sayılı kanunla, kamu 
ihalelerinde yerli ürünlerin alımı lehine ihale şartnamelerine 
hükümler konulabilmesi kolaylaştırılmış idi. Bu konuya önceki 
yazılarımızda değindik ve yapılan düzenlemenin çok doğru 
olduğunu belirterek destekledik. Yapılan düzenlemenin işlerliğini 
sağlamak için, 06.Eylül.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
2011/13 Sayılı Başbakanlı Genelgesi ile Kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisince yapılacak 
alımlarda dikkate alınması gereken hususlar 5 madde halinde 
belirlenmiş olup Genelge’nin sonunda, kamu kurumlarının 
yöneticilerinin, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun olarak 
genelgedeki hususlara DUYARLILIK göstermeleri istenmiştir. İşte 
bizim önerimiz de tam bu noktadadır ve yerli ürünler lehine olan 
mevcut yaklaşıma daha fazla işlerlik kazandırılmasıdır. Kamu 
İhale Kanununda yapılmış olan değişikliğin, ihtiyarilik, öncelik, 
duyarlık gibi ilgili kişi ve kurumların tercihine bırakmak yerine 
kalıcı ve ZORUNLULUK öngören bir düzenlemeye dönüştürülmesi 
daha isabetli olacaktır. Aksi halde, kanunun uygun gördüğü 
standartlara ve fiyat seviyelerine uygun  yerli üretimini kamu 
kurumlarının bile tercih etmediği bir ülkede cari açığı azaltmak 
amacıyla yerli üretime ilave yeni teşvikler getirelim diye 
çalışmalar yapmak çelişkili bir durum oluşturmaktadır.

Ayrıca, aynı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/11 sayılı bir 
başka Genelge ile KHK’lerle değişen kamu yönetiminin mevcut 
kurumlarıyla yeniden yapılandırılan “İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi Değerlendirme Kurulu”nun yerli üretimin ve istihdamın 
artırılması ile cari açığın azaltılması çabalarına katkı yapacak 
faydalı çalışmalar yapmasını diliyoruz.
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Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Standart&Poor’s, Türkiye’nin 
para cinsinden kredi notlarını 
BB/b’den BBB-A-3’e çıkardı. 
Kuruluş, Türkiye’nin yerel 
para cinsinden kısa vadeli 
kredi notunu “B”den “A-3”e 
yükseltirken, ülkenin döviz 
cinsinden uzun vadeli kredi 
notunu “BB”, kısa vadeli kredi 
notunu da “B”de bıraktı.

Son dönemde ABD ve 
İtalya’yı not indirimleriyle sarsan 
kredi derecelendirme kuruluşu 
S&P, not açıklamasıyla ekonomi 
çevrelerini heyecanlandırdı. 
S&P’nin notla ilgili değişikliği 
başlangıçta, “Türkiye’nin kredi 
notu arttı” olarak algılandı. 
Ancak S&P’nin artırdığı notun, 
sadece yerel para cinsinden kısa 
vadeli not olduğu anlaşıldı.

S&P’nin açıklaması 
öğleden sonra geldi. Ajanslar 
ve televizyon kanallar “S&P 
Türkiye’nin notunu artırdı. 
Türkiye’nin notu yatırım 
yapılabilir seviyeye çıktı” 
olarak verince, piyasalar da, 
ekonomi çevreleri de bu algıyla 

tepki verdi. Ancak S&P’nin 
açıklamasının detayları gelince, 
yapılan değişikliğin gerçek bir 
not artımı olmadığı da ortaya 
çıktı. Kuruluş, Türkiye’nin yerel 
para cinsinden kısa vadeli 
kredi notunu “B”den “A-3”e 
yükseltirken, ülkenin döviz 
cinsinden uzun vadeli kredi 
notunu “BB”, kısa vadeli kredi 
notunu da “B”de bıraktı. Bu 
notlar, S&P’nin Türkiye’yi 
yabancı yatırımcı açışından hâlâ 
‘yatırım yapılabilir seviyenin 
altında’ gördüğünü ortaya 
koydu.

Şubat 2010’dan bu 
yana BB
Kuruluş Türkiye’nin kredi 

notunu Şubat 2010’dan bu yana 
“BB” olarak tutuyor. Türkiye’nin 
notunu 6 yıllık bir aradan sonra 
BB’ye çıkaran S&P, o zaman 
yaptığı açıklamada yeni bir not 
artırımının 12-24 ay arasında 
gündeme gelebileceğine yönelik 
bir de mesaj vermişti. Türkiye’ye 
BB notu vermesinden bu yana 
19 ay süre geçen kuruluş, 
en son Nisan 2011’de de, 

görünümü pozitife çevirmişti.

‘2 yıl daha bekleyin’ 
mesajı
O tarihten bu yana ekonomik 

başarılarıyla dikkat çeken 
ve her platformda övgüyle 
söz edilen Türkiye, bunun 
ülke notuna da yansımasını 
beklerken kredi kuruluşları bu 
yönde bir adım atmadı. Ancak 
S&P’nin açıklamasının yarattığı 
alının ardından bir açıklama 
yapan S&P Analisti Frank Gill, 
Reuters’a şu açıklamayı yaptı: 
“Kredi notunun görünümünün 
pozitif olması ‘2 yıl içinde kredi 
notu artışı olabilir’ anlamına 
geliyor. Kamu maliyesinin 
büyümenin ve cari açığın seyrini 
değerlendireceğiz.”

S&P’nin açıklamasında 
bu yıl cari açığın GSYH 
yüzde 10’lu seviyesinde 
olmasının beklendiğine yer 
verirken, ekonominin yüzde 6 
büyüyeceği, merkezi hükümetin 
faiz dışı fazlasının GSYH’nin 
yüzde 1’ini hafif aşacağı 
tahminlerine de yer verildi.

Türkiye ekonomisine not morali

HABER
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Cari açık düşerse
kredi notu artar
S&P yaptığı açıklamada, 

Türkiye’nin ülke notunun 
artmasının hangi koşullarda 
olacağını da sıraladı. S&P, 
kredi notunun artmasının 
ekonominin beklendiği gibi 
soğumasına, cari işlemler 
açığının azaltılmasına ve yurtiçi 
kredi büyümesinin mali hesaplar 
ya da finansal sektör istikrarını 
etkileyebilecek kötü bir etki 
yaratmadan yavaşlayabilmesine 
bağlı olduğunu vurguladı. 
Kuruluş, daha derin bir sosyal 
güvenlik reformunun daha 
güçlü bir mali performansa yol 
açması halinde de Türkiye’nin 
kredi notunun artırılabileceğini 
belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin 
dış finansman ihtiyacını 
azaltacak ya da hükümetin 
mali hesaplarını kuruluşun 
mevcut beklentilerinin ötesinde 
azaltacak bir düşüş yaşanması 
durumunda ülkenin kredi 
notunun mevcut seviyelerde 
kalabileceğine de vurgu yaptı.

Notlar arası fark kredi 
kriter değişikliğinden
Yerel ve yabancı para 

cinsinden kredi notları 

arasındaki farkın, Standard and 
Poor’s’un merkezi hükümet 
kredi kriterlerini Haziran ayında 
revize etmesinden kaynaklandı. 
Bu kriterler, merkez bankalarının 
bağımsız para politikaları 
uygulamasını, dalgalı döviz 
kuru rejimini ve yerel borçlanma 
piyasalarının derinliğini 
yansıtıyor.

Finansal sistemdeki 
iyileşmeler etkili
S&P, Türkiye’nin ‘yerel’ 

notunu artırmasında, “Finansal 
sistemdeki iyileşmenin 
devam etmesi, ülkenin mali 
sektöründeki toparlanma 
ve derinlik kazanan yerel 
piyasalar” etkili oldu. S&P, 
Türk bankacılık sisteminin 
yeterince sermayelendirildiğini 
ifade ederek, devletin, kamu 
bankalarındaki paylarını 

Çağlayan İyi ama yetmez
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bütün dünyada kredi notları 

düşerken Türkiye’nin notunun yükseltilmesinin sevindirici bir 
gelişme olduğunu belirtirken, “Bekliyordum ama yetmez, yabancı 
para cinsinden de notumuz artmalı” dedi. Çağlayan, şu açıklamayı 
yaptı: “Dünyada pek çok ülkenin notunun düşürüldüğü bir 
ortamda Türkiye’nin kredi notunun arttırılması Türkiye’nin dünya 
ekonomisindeki gücünü, dünyanın gelişen yıldızı olduğunu 
gösteriyor. Yerel para cinsinden notun arttırılmasının yanı sıra 
görünümün de pozitif olarak belirlenmesi bundan sonraki 
dönemde de yabancı para cinsinden kredi notunun artacağına 
işaret ediyor.” 

azaltmasını beklediklerini 
belirtti.

Uzun vadeli yatırım 
beklentisi
Uluslararası piyasalarda 

düşük kredi riski olan ve ödeme 
yükümlülüklerini zamanında 
karşılayabilecek konumdaki 
ülkelere bu not veriliyor. Notun 
yükselmesi Türkiye’ye uzun 
vadeli yatırımların geleceği 
anlamına geliyor. 

Karar, bono ve hisse senedi 
piyasasına da etki edecek. 
Özellikle emeklilik fonları 
Türkiye’ye yatırıma gelecek. 
Kredi faizlerinin de düşmesi 
bekleniyor. TL’nin yatırım 
yapılabilir seviyeye çıkartılması, 
yurt dışında da TL cinsi ihraçları 
artıracak, iç borçlanmada 
vadenin uzamasının yolunu 
açacak.

HABER
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Yabancıların varlıkları milli gelirin 
yarısına ulaştı

Yabancıların, Türkiye’deki 
doğrudan yatırım, hisse senedi 
ve DİBS’deki sıcak para, kamu 
ve özel sektöre açılan krediler 
ile mevduat ve fonlardan oluşan 
varlıklarının toplam hacmi 
Temmuz ayı sonu itibariyle 551 
milyar dolarla milli gelirin yarısı 
düzeyine ulaştı.

Küresel finans sisteminde 
devam eden kırılganlık sürecinde 
izleyen günlerde dünyada 
sermaye hareketlerinin nasıl 
bir eğilim içinde olacağı merak 
edilirken Türkiye ekonomisinde 
rekor boyutlara ulaşan küresel 
sermayenin alacağı pozisyon da 
giderek önem kazanıyor.

Merkez Bankası, Temmuz 
sonu itibariyle Türkiye’nin 
uluslararası yatırım pozisyonunu 
açıkladı. Buna göre; Türkiye’nin 
“uluslararası yükümlülükleri”ni 
oluşturan yabancıların 
ülkemizdeki varlık, alacak ve 
yatırımlarının toplam tutarı 
Ocak-Temmuz döneminde 
yüzde 1.6 büyüyerek 551 
milyar 96.8 milyon dolara 
ulaştı. Bunun da 169 milyar 
847 milyon dolarlık bölümünü 
Türk Telekom, Petkim, Telsim, 
bankalar, limanlar gibi daha çok 
özelleştirmeler kapsamındaki 
devir ve satın almalar yoluyla 
gerçekleştirilen doğrudan 
yatırımlar sonucunda oluşan 
yabancı varlıkların değeri 
oluşturdu.

Yurtdışı yerleşiklerin 
portföy yatırımlarının değeri 
de Temmuz sonunda 125 
milyar 886 milyon dolar oldu. 
Yabancıların mülkiyetinde 
Temmuz sonu itibariyle 53 
milyar 64 milyon dolarlık hisse 
senedi, 72 milyar 822 milyon 
dolarlık da tahvil ve bono 
cinsinden borçlanma senedi 
bulunduğu belirlendi. Yurtdışı 
yerleşiklerin portföyündeki 
tahvil ve bonoların 69 milyar 
98 milyonunu hükümet, 3 

milyar 492 milyon dolarını 
bankalar, 232 milyon dolarını da 
şirketlerce çıkarılan borçlanma 
senetleri oluşturdu.

Kredi borcu 
210 milyar dolar
Kamu ve özel sektörün 

yurtdışı yerleşiklere olan kredi 
borcu, ilk 7 ayda yüzde 9.9 
artışla 184 milyar 887 milyon 
dolara ulaştı. Bunun 90 milyar 
273 milyon dolarını reel 
sektörün, 56 milyar 804 milyon 
dolarını bankaların, 37 milyar 
800 milyon dolarını hükümetin, 
9.8 milyon dolarını da Merkez 
Bankası’nın borcu oluşturdu. 
Aynı tarih itibariyle reel sektörün 
kredi borcunun da 25 milyar 
467 milyon dolar olduğu 
belirlendi. Buna göre, küresel 
borç verenlerin Türkiye’ye 
açtıkları krediler dolayısıyla 
toplam alacağı Temmuz sonu 
itibariyle 210 milyar 354 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Yabancılara ait mevduat 
hacmi de Temmuz sonu 
itibariyle 43 milyar 474 milyon 
dolar olarak belirlendi. Bunun 
31 milyar 646 milyon dolarını 
bankalardaki, 11 milyar 828 
milyon dolarını ise Merkez 
Bankası’ndaki hesaplar 
oluşturdu. 2011’in ilk 7 ayında 

bankalardaki yabancılara ait 
mevduat yüzde 5.6 azalırken, 
Merkez Bankası’ndaki mevduat 
ise yüzde 0.1 büyüdü.

Yatırım açığı 
364 milyar dolar
Türkiye’de yabancılara ait 

varlıkların hacmi, başka bir 
deyişle küresel sermayenin 
Türkiye ekonomisindeki 
ağırlığı, AB kapsamındaki 
düzenlemelerin de bir sonucu 
olarak uluslararası finansal 
sisteme entegrasyon sürecinin 
büyük ölçüde tamamlandığı 
2000’li yıllarda hızlı bir büyüme 
gösterdi. Ancak Türklere ait 
dış varlıklarda buna paralel bir 
büyüme kaydedilmediği için 
Türkiye’nin yatırım açığı hızla 
büyüdü.

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı 
varlıkları Temmuz sonu 
itibariyle, yarıdan fazlası rezerv 
varlıklar olmak üzere topla 186 
milyar 452 milyon dolar oldu. 
Anılan tarih itibariyle 551 milyar 
97 milyon dolarlık yabancı 
varlığı ile indirgendiğinde, 
Türkiye’nin Temmuz sonu 
itibariyle uluslararası yatırım 
pozisyonu açığı net 364 milyar 
644.8 milyon dolar olarak 
hesaplandı.

HABER
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Zeytin yaprağı gıda ve kozmetik 
ürünü oldu

İzmir Yüksek 
Teknoloji Ensitüsü (İYTE) 
akademisyenlerinin kurduğu 
DÜAG şirketi, zeytin yaprağı, 
karabaş otu ve incir yaprağı 
gibi ürünlerden ürettiği ve 
dünya ortalamasının üstünde 
saflaştırma derecelerine sahip 
gıda ve kozmetik ürünlerini 
piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

İYTE’de doğan DÜAG Tarım 
Makine Bitkisel ve Mikrobiyolojik 
Ürünler Araştırma Geliştirme 
San. ve Tic. Ltd. Şirketi, zeytin 
yaprağı başta olmak üzere 
bitkileri kullanarak ürettiği 
gıdadan kozmetiğe pek çok 
ürünü piyasaya çıkarmaya 
hazırlanıyor. 

Sağlık Bakanlığı ile 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan ilgili izinleri de 
alan DÜAG, zeytin yaprağı, 
karabaş otu, incir yaprağı, laden 
gülü gibi pek çok bitkiden bitki 
özsuları, ağız spreyleri, çaylar, 
cilt bakım kremi, yüz temizleme 
toniği ve kolonya üretti. 2006 
yılında kurulduktan sonra 
Ar-Ge çalışmalarına KOSGEB 
ve TUBİTAK destekleri alarak 
bugün Urla’da 90 metrekarelik 
alanda pilot olarak üretim 
gerçekleştirme aşamasına gelen 
şirket, şimdi de pazarlamaya 
yoğunlaşırken önümüzdeki 
süreçte ihracat planlıyor. 

İnovasyona devam
Konuyla ilgili İYTE 

bünyesindeki İzmir Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde 
(İZTEKGEB) düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Şirket 
Müdürü ve Kimya Yüksek 
Mühendisi Doç. Dr. Oğuz 
Bayraktar, söz konusu ürünlerde 
yüzde 90’a varan saflaştırma 
derecesini yakaladıklarını, 
dünyada en çok yüzde 65 
seviyesine ulaşıldığını hatırlattı. 
Önümüzdeki dönemde de 
nanoteknolojiyle ilgili yatırım 
gruplarıyla inovasyon yapmaya 
devam edeceklerini dile getiren 
Bayraktar, Ege’nin geleneksel 
ürünleri olan karabaş otu, 
hayıt ve zeytin gibi ürünlerin 
üretilmesi aşamasında da bölge 
çiftçisine destek olacaklarını 
aktardı. 

İYTE Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Güden de kurulan 
şirketin üniversite-sanayi 
işbirliğine de örnek teşkil ettiğini 
vurgulayarak İYTE’deki 8-9 
öğretim üyesinin şirket kurarak 
bilgiyi değere dönüştürdüğünü 
söyledi. 

İşbirliği için 
engeller kalkmalı
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu 
ise “Bir sanayici olarak 
üniversite ve sanayinin en güzel 
örneklerinden bu girişimi tebrik 
ediyorum” dedi ve EBSO olarak 
başarı için her türlü desteği 
sunacaklarını ifade etti.

Gökçüoğlu, üniversite ve 
sanayi işbirliğinin gerçekleşmesi 
için yasal engellerin kalkması 
gerektiğine de işaret ederek bu 
konuda çalışma yürüttüklerini, 
öncelikle öğretim üyelerinin 
döner sermayeden pay alması 
için gösterdikleri çabalar 
sonucunda önemli aşamalar 
kaydettiklerini anlattı. İbrahim 
Gökçüoğlu, “Cari açık hala 
Türkiye’nin en önemli sorunu 
olmaya devam ediyor. Rahat 
ve huzurlu bir ülke olmak için 
cari açığın mutlaka kapanması 
gerekiyor. Bunun için de Ar-Ge 
ve inovasyona önem vererek 
katma değeri yüksek ürünler 
üretmek, yurtdışı pazarlara 
marka satmak gerekiyor” diye 
konuştu. 

KOSGEB İzmir Güney 
Hizmet Merkezi Müdürü 
Mustafa Çanakçı da yenilikçiliğe 
dayalı bütün girişimleri 
desteklediklerini, 400 bin TL 
kendilerinden olmak üzere 
500 bin TL’lik yatırımla hayata 
geçirilen bu projenin başarıyla 
sonuçlanmasından dolayı 
mutluluk duyduklarını belirtti.
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Zafer coşkusu ilk günkü gibi taze

KENT

30 Ağustos Zafer Bayramı, 
tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de 
de törenlerle kutlandı. Bu sene 
Zafer Bayramı ile Ramazan 
Bayramı’nın aynı güne denk 
gelmesi, kutlamalara ayrı bir 
renk kattı. 

İzmir’deki kutlama törenleri, 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunulması ile başladı. Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın 
da katıldığı törende İzmir Valisi 
Mustafa Cahit Kıraç, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve 
Garnizon Komutanı Orgeneral 
Abdullah Atay, milletvekilleri 
hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından 
Bakan Günay, Vali Kıraç, Başkan 
Kocaoğlu ve Ege Ordusu 
Garnizon Komutanı Orgeneral 
Abdullah Atay, Atatürk Anıtı’na 
çelenk sundu. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası adına çelenk 
sunumunu Meclis Katip Üyesi 
Vedat Sabırlı gerçekleştirdi. 

Dünyaya örnek 
mücadele
Ege Ordusu ve Garnizon 

Komutanı Orgeneral Atay, 
anıt şeref defterine, “Büyük 
zorluklara ve fedakarlıklara 
katlanılarak kazanılan 30 
Ağustos Zaferi, ‘Ya istiklal 
ya ölüm’ fikrinin etrafında 
birleşerek ayağa kalkan Türk 
Ulusu’nun bağrından çıkardığı 
efsanevi ordu ile işgalci 
güçlerin mağlup edildiği, 
aziz vatanımızın kurulduğu, 
istiklalimizin yeniden temin 
edildiği, dünya tarihinde eşi 
görülmemiş başlı başına bir 
destan ve bütün mazlum 
milletlere örnek bir mücadeledir. 
Aziz Atatürk; Şanlı tarihinden 
aldığı güçle geleceğe güvenle 
bakan Türk Silahlı Kuvvetleri, 
tarihin her döneminde olduğu 
gibi bugün de Yüce Türk 
Milleti’nin hizmetinde, kendisine 
verilen görevleri üstün bir vazife 
aşkı ile özveri ile yerine getirme 
azim ve kararlılığı içerisindedir. 
Büyük bir coşku ile kutladığımız 
30 Ağustos zafer Bayramı’nı 

ulusumuza armağan eden 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere tüm 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, kahraman gazilerimize 
de saygı ve şükranlarımızı 
sunuyoruz” yazdı. 

Kurtuluş destanı
Daha sonra Bakan Günay, 

Vali Kıraç, Ege Ordusu ve 
Garnizon Komutanı Orgeneral 
Abdullah Atay ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Kordon 
Orduevi’ndeki tebrigat 
törenine katıldı. Tebrigat 
töreninden sonra Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki kutlamalara 
geçildi. Ege Ordusu ve Garnizon 
Komutanı Orgeneral Ataç, Vali 
Kıraç ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
halkı selamlaması ve birlikleri 
denetlemesinin ardından Piyade 
Albay Yusuf Ersin Büyükan 
günün anlam ve önemini 
belirten bir konuşma yaptı. 
Albay Büyükan konuşmasında 
30 Ağustos Zaferi’nin Türk’ün 
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bağrına dayanan hançerin 
milletçe sökülerek, ülkenin 
kurtuluşu destanı olduğunu 
söyledi. Albay Büyükan, 30 
Ağustos Zaferi’nin ülkemizi 
parçalamak ve milletimizi 
esaret altına almak isteyen o 
günün hakim güçlerine karşı 
Başkomutan Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde, yüce 
Türk Ulusu’nun sarsılmaz azmi, 
yüksek iradesi, vatanseverliği 
ve eşsiz kahramanlığı ile 
kazanıldığını belirtti.

Göğsümüz kabardı
Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasının ardından 
tören geçişi ile Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki kutlamalar son 
buldu. Tören sırasında Çiğli 2. 
Ana Jet Üst Komutanlığı’ndan 
kalkan eğitim uçakları da tören 
geçişi yaptı.

Uçakların tören geçişine 
Ege Ordusu ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na bağlı 
helikopterler de destek verdi. 
Cumhuriyet Meydanı’nda 30 
Ağustos Zaferi anısına 21 pare 
top atışı gerçekleştirildi.

Törene katılan birlikler, 
İzmirliler tarafından coşkuyla 
alkışlandı.
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İzmir’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 89’uncu 
yıldönümü, kentte coşkuyla 
kutlandı. Törenlere Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege 
Ordusu ve Garnizon Komutanı 
Orgeneral Abdullah Atay, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri ile 
vatandaşlar katıldı.

Törenler sabah saatlerinde 
1. Kordon’da 21 pare top 
atışıyla başladı. Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na 
çelenk konuldu. Çelenkleri 
Hükümet adına Ulaştırma Bakanı 
ile Kültür ve Turizm Bakanı 
koyarken sırayla İzmir Valiliği, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege 
Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölge 
İdare Mahkemesi, siyasi partiler, 
üniversiteler, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın da aralarında 
bulunduğu meslek kuruluşlarıyla 
ve sivil toplum örgütleri çelenk 
sundu. 

Cumhuriyetin 
değerleri
Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın ardından Başkan 
Kocaoğlu, anıt şeref defterine 
şu sözleri yazdı: “Sevgili 
Atam, bilmelisin ki İzmir ve 
İzmirliler, gösterdiğin çağdaş 
uygarlık yolunda ilerliyor, 
kurmuş olduğun Cumhuriyet 
değerlerini ödün vermeksizin 
koruyor, savunuyor. Bilmelisin 
ki, İzmir ve İzmirliler, seni en az 
senin İzmirlileri sevdiğin kadar 
seviyor. Biz İzmirli olmanın 
ve İzmir’de yaşamanın çok 
özel bir anlam taşıdığını iyi 
biliyoruz. İzmir’imizle övünüyor, 

tarihin ve coğrafyanın bizlere 
armağanı olan kentimizin üstüne 
titriyoruz.”

Süvariler meydanda
İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege 

Ordusu ve Garnizon Komutanı 
Orgeneral Abdullah Atay, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Aziz Kocaoğlu, Vilayet 
makamında tebrikleri kabul 
etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
adına tebriği Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki sundu. Süvari 
birlikleri temsili olarak İzmir’in 
kurtarılmasını canlandırdı. Atlı 
birlikler Hükümet Konağı’nda 
Türk bayrağını göndere çekti. 

89’ncu yılda büyük gurur

KENT

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 
89’uncu yıldönümü coşkulu törenlerle 
kutlandı. 9 Eylül 1922’nin yıldönümünde 
kutlamalar Kordon’da 21 pare top atışıyla 
başlayıp geçit töreni ile sürdü. Gece de 
fener alayı düzenlendi.



59

Meydanda temsili gösteriyi 
izleyen yüzlerce vatandaş, bu 
sahneyi coşkuyla alkışladı. 
Büyükşehir Belediye Bandosu 
eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. 
Milli Eğitim Bakanlığı izcileri, 
Malazgirt, Samsun ve Kocatepe 
şehitliklerinden getirilen 
toprakları İzmir Valisi Cahit 
Kıraç’a sundu. Topraklar, 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, Ege Ordusu ve Garnizon 
Komutanı Orgeneral Abdullah 
Atay, İzmir Valisi Mustafa Cahit 
Kıraç ile Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 
Konak Meydanı’ndaki İlk Kurşun 
Anıtı’na döküldü. 

Şiirler renk kattı
Cumhuriyet Meydanı’ndaki 

törenlerde Vali Kıraç, Orgeneral 
Atay ve Başkan Kocaoğlu, üstü 
açık araç ile meydanın etrafında 
tur atarak, halkın kurtuluş 
gününü kutladı. 

Karma bando eşliğinde 
okunun İstiklal Marşı ile Türk 
bayrağı göndere çekildi. Günün 
anlam ve önemine uygun olarak 
şiirler okundu, halk oyunu 
gösterileri sunuldu. 

Jetlerden gösteri
Ege Ordusu ve Garnizon 

Komutanlığı Bandosu eşliğinde 
başlayan geçit töreninde atlı 
birlikler, askerler, jandarma, 
topçu birlikleri gösteri yaptı. Çiğli 
2. Ana Jet Üst Komutanlığı’ndan 
kalkan uçaklar geçit törenine 
uçuşları ile göklerden destek 
verdi. Ege Ordusu Garnizon 
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na bağlı 
helikopterler de tören alanı 
üzerinde uçuş yaparak halkı 

selamladı. 
Okul formalı öğrenciler, 

ellerinde Türk bayraklarıyla 
gençler, gaziler, sivil toplum 
dernekleri, motosikletli polisler, 
resmi geçit töreninde İzmirliler’i 
gururlandırdı. Gece de fener 
alayı düzenlendi. İzmir’in 
düşman işgalinden kurtuluşunun 
89. yıldönümü nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Başbakan Tayyip Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, birer 
kutlama mesajı yayınladı.

KENT
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GÖRÜŞ

“Bir”i, “bin” yapalım

Berkay Eskinazi
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

Zannediyoruz ki 
ihtiyaçlar sınırsız. Oysa 
sınırsız olan aslında 
insanın istekleri. Zaman 
değiştikçe daha az çaba 
ile daha çok şey elde 
etme, kolay yoldan 
zengin olma hayalleri, 
hayalden çıkıp rol 
model oldu. Başta yeni 
yetişen nesil olmak 
üzere birçok kesim 
bu kültleşen yaşam 
tarzının peşinde. 

Tüketim insan ihtiyaçlarının 
karşılanması için mal ve 
hizmetlerden yararlanmaktır. 
İnsanlar hayatlarını devam 
ettirebilmek için tüketmek ve 
ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. 
Zannediyoruz ki ihtiyaçlar sınırsız. 
Oysa sınırsız olan aslında insanın 
istekleri. Zaman değiştikçe daha 
az çaba ile daha çok şey elde 
etme, kolay yoldan zengin olma 
hayalleri, hayalden çıkıp rol 
model oldu. Başta yeni yetişen 
nesil olmak üzere birçok kesim 
bu kültleşen yaşam tarzının 
peşinde. Bu tarz insanları gittikçe 
yalnızlaştıran ve bencilleştiren bir 
dünyanın parçası yapıyor. Daha 
az paylaşan, daha az güvenen, 
daha az inanan ve kesinlikle 
daha çok tüketen. Bugün başta 
Amerika olmak üzere tüm dünya 
hızla yaygınlaşan bu az çalışalım, 
çok tüketelim felsefesinin 
kurbanı. Şimdi makro ekonomik 
veriler üzerinden konuşuyoruz. 
Kredi derecelendirme notları 
ile sınıfta bırakıyoruz ülkeleri. 
Sanki Eurovision şarkı yarışması 
gibi her gün bir ülkenin daha 
ekonomik darboğazını izliyoruz. 
Uzun süredir istikrarlı dalgalı kur 
politikası yüksek kura döndü. 
Her gün Euro, Dolar hesabı 
yapıyoruz. Bu çılgın trafiğin 
içerisinde altın bir dönem kendi 
aştı. Görülmemiş rekorlar kırıp, 
duruldu. Benim anlamadığım 
altındaki bu artış talepleri 
de artırdı. Kuyumcular altın 
kalmadığını söylüyor. Dünya 
Altın Konseyi verileri de bu 
durumu doğruluyor. Hindistan, 
Çin ve Türkiye, 2011’in ilk 
çeyreğinde küresel takı talebinin 
yüzde 59’unu oluşturmuş. 
İkinci çeyrekte de bu seviyenin 
korunması hatta üste çıkması 
bekleniyor. Haberlerde muhabir 
kuyumcularda dolaşıyor. Genelde 
altın satanları haber yapıyorlar. 
Adam karısının kasada duran 
eski altınlarını getirmiş satıyor. 
Muhabir , “İhtiyaçtan mı?” 
diye soruyor. Adam ise, “Yok, 

bunların modası geçmiş. Hanım 
yenisini alacak. O yüzden 
satıyoruz“ diyor. Ekran karşısında 
donakalıyorum. Bu nasıl bir 
çılgınlık?

Dünya Gazetesi başyazarı 
Osman Arolat anlatıyor: Osman 
Bey son dakikada havaalanına 
yetişmiş, uçağa binecek. Son 
kontroldeki görevli kapıda 
durdurmuş. “Size birkaç şey 
soracağım. Çok önemli” diye. 
Osman Bey telaşla, “Uçağı 
kaçırıyorum” demiş ama görevli 
soğukkanlılıkla, “Ben haber 
verdim, uçak sizi bekleyecek 
rahat olun siz bana dolar ne 
kadar daha yükselir onu söyleyin” 
demiş. Osman Bey’in cevabı 
ise tam fıkra gibi: “Kardeşim 
nereden bileyim, benim dolarım 
yok ki…”

Osman Arolat diyor ki; “Sanki 
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bu ülkede her şey döviz ve altın 
rakamlarına endeksli. Döviz 
kazanmıyorsan niye böyle bir 
derdin olsun. Ama yok bizim 
vatandaşımız sanayiciden daha 
çok yatırımcı. Ya da tüketici mi 
demek lazım. Cari açığımıza göre 
yorumu size bırakıyorum.”

Öte yandan dünyadaki 
adaletsizlikler, dengesizlikler 
devam ediyor. Yine tüketen 
insanımız dünyada en fazla 
küresel vicdana sahip topluluk. 
Somali’nin çığlığına duyarsız 
kalamayan tek ülke Türkiye sanki. 
Bizim de doğu ve batı arasında 
gelir adaletsizliklerimiz var ama 
Somali’de bugün hala yaşanan 
insanlık dramı, bu devirde 
açlıktan ölen çocuklar, artık 
“isyan” ettiriyor. 

Bir süre sonra yine oradaki 
insanlar daha öncede olduğu gibi 
kaderlerine terk edilecek. Çünkü 
balık tutmayı bilmiyorlar. Çünkü 
kontrol edilemeyen, dünyanın 
en kötü iklimiyle yaşıyorlar. Kimi 
zaman çok yağmur alıyorlar, kimi 

Sanayiden eğitime gönül köprüsü

Atalarımızın “Ne oldum değil, ne olacağım demeli” diye bir 
lafı vardır. Bunu unutmamalı, tasarruf kültürümüzü yeniden 
canlandırmalı ve başka insanlara yardım ederek hayattaki en 
büyük kazancı elde edeceğimizi her gün yeniden hatırlamalıyız. 
Çok yakınımızda bu durumu bize her gün hatırlatacak bir kurum 
var aslında. EBSO Vakfı. 

Her yıl artan bursiyer talebine yanıt verebilmek neredeyse 
imkansız oldu. O kadar çok ihtiyaç sahibi genç, o kadar çok 
çocuklarının eğitimi için seferber olan aile var ki… Geleceğe 
yapılan en iyi yatırım eğitim diyoruz ama söz konusu eyleme 
geçmek olunca biri bin yapamıyoruz. Aslında bir çocuğumuza 
bin destek sağlamamızın tek bir formülü var. Sanayicilerimizin 
her biri, bir gencimizin burs masrafını üstlense, bu sorunu 
büyük ölçüde ortadan kaldırmış oluruz. Hatta bu sanayicimiz 
o gencimizin hamiliğini de üstlense, o zaman biri bin yapmış 
oluruz. Belki bu genç o sanayicinin ileride fabrikasını emanet 
edeceği başarılı bir yöneticisi olacak. Kimbilir?… Gelin bugüne 
kadar verdiğiniz destekleriniz sayesinde büyüyen Vakfımızda 
bir çığır açalım. Tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek olalım. Bir 
gencimizin hayatını değiştirerek farkımızı ortaya koyalım. Gelin 
sanayiden eğitime gönül köprüsü kuralım.

zaman da bir damla suya hasret 
ediyorlar. Bir zamanlar tarım 
ürünlerinin yüzde 70’ini ihraç 

eden Somali, iç savaş ve iklimin 
dengesizliğiyle şimdi bir dilim 
ekmeğe muhtaç. 
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Enerji teknolojilerinin liderleri 
EBİTO Fuarı’nda buluşuyor

SEKTÖR

Elektrik, elektronik, 
otomasyon, aydınlatma ve enerji 
sektöründeki kuruluşları evrensel 
bir çatı altında birleştiren 
EBİTO Elektrik Tesisat Fuarı, bu 
sene 24 - 27 Kasım günlerinde 
üçüncü kez düzenlenecek. Fuarla 
eşzamanlı şekilde düzenlenecek 
olan II. Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongresi de mimar, mühendis, 
akademisyen ve sanayicileri bir 
araya getirecek

Elektrik, elektronik, enerji, 
aydınlatma ve otomasyon 
sektörlerinin gelişimine paralel 
olarak, ticari hareketliliğin 
giderek yoğunlaştığı İzmir’de 
her türlü ürün ve ihtiyaçlarının 
tanıtılacağı EBİTO Fuarı, 
teknolojiyi üretenleri, 
uygulayanları ve işletenleri bir 
araya getirme hedefiyle yola 
çıkıyor.

İzmir Uluslararası Fuar 
alanında düzenlenen ve 
tasarımcısından uygulayıcısına, 
üreticisinden tüketicisine 
kadar önde gelen firmaları 
bünyesinde toplayan bu büyük 
organizasyonda profesyoneller 
aynı sahada toplanıp kendilerini 
tanıtma şansı elde ediyor.

“Elektrik Tesislerinde Yeni 
Teknolojiler ve Verimlilik” 
ilkesiyle yola çıkan EBİTO 
Elektrik Tesisat Fuarı, sektördeki 

sorunların uzmanlar tarafından 
masaya yatırılmasına ve uzun 
vadeli çözümler üretilmesine ev 
sahipliği yapıyor.

Fuarla eşzamanlı şekilde 
düzenlenecek olan II. Elektrik 
Tesisat Ulusal Kongresi mimar, 
mühendis, akademisyen 
ve sanayicileri bir araya 
getirecek. TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası tarafından 
ilki 2009’da yapılan Elektrik 
Tesisat Ulusal Kongresi, İzmir 
Uluslararası Fuar Alanı’nda 
yeniden gerçekleştirilecek. 
Elektrik tesisatı alanındaki 
mühendislik uygulamalarında 
yaşanan bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin sunumu, yasal 
mevzuatın izlenmesi, sektördeki 
tüm kişi, kurum ve kuruluşların 
bir araya getirilerek işbirliğinin 
güçlendirilmesinin hedeflendiği 
kongrede üniversite ve 
endüstride çalışan araştırmacılar 
panel, çalıştay ve bildirilerle 
sektöre bir kez daha yön verecek.

Teknolojiyi üretenleri, 
uygulayanları ve kullananları 
bir araya getirerek elektrik, 
elektronik, otomasyon, 
aydınlatma ve enerji sektörüne 
vizyon kazandıran bir platform 
haline gelen EBİTO Elektrik 
Tesisat Fuarı, yaratıcı program 
çözümlerinin sunulduğu 

tanıtımlarla profesyonellerin 
araştırmaları için oldukça verimli 
bir ortam oluşturacak.

TUNAJANS tarafından 
düzenlenen 3. EBİTO Fuarı’na 
Avrupa ve Ortadoğu bölgesi 
olmak üzere birçok ülkeden 
alım heyetleri davet edildi. 2009 
yılında 7 bine yakın profesyonel 
ziyaretçisi ile başarılı sonuçlar 
elde eden EBİTO Fuarı, 2011 
yılında  yurtiçi ve yurtdışından 
15 bin profesyonel ziyaretçiyi 
hedefleyerek, bölge ve ülke 
üretimi için önem taşıyan bir 
platform haline gelmeyi planladı.

KOSGEB destekliyor 
KOSGEB tarafından 

katılımcıların desteklendiği, EBİTO 
2011 Fuarında, katılımcı profili 
Elektrik tesislerinde verimlilik 
ve yeni teknolojiler sunan 
kuruluşlar, Elektrik çevrimi sistem 
ve ekipmanları, Elektrik iletimi 
sistem ve ekipmanları, Elektrik 
dağıtım kumanda koruma sistem 
ve ekipmanları, Test ölçü, bakım 
cihaz sistem ve ekipmanları, 
Elektronik malzemeler ve 
yardımcı ekipmanlar, Enerji 
bölümü sistem ve ekipmanları, 
Aydınlatma elektronik güvenlik 
sistemleri, Otomasyon, saha 
cihaz ve enstrümanları, Saha 
cihaz iletişim ürünleri, İmalat 
yazılımları ve endüstriyel bilgi 
teknolojileri, Otomasyon sistem 
ve yazılımları, Makine ve makine 
ekipmanları, Metal işleme 
makine ekipmanları, Endüstriyel 
malzemeler, Takım magazinleri 
ve uçları, Basınçlı hava cihaz ve 
sistemleri, Birleştirme kaynak ve 
kesme teknolojileri, Yüzey işleme 
teknolojileri, Yüzey analizi için 
test/ölçü kontrol cihazları, Yüzey 
işlem ve kaplama kimyasalları, 
Yüzey işlem teknolojisi için çevre 
koruma sistemleri, Yüzey işlem 
sektöründe araştırma, Servis ve 
danışmanlık hizmeti sunan firma 
ve enstitülerden oluşuyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Asansör İmalat ve Montaj Sanayi 
Meslek Komitesi, İzmir’deki ilçe 
belediyelerinin Fen İşleri ile İmar 
Müdürlüklerinde görev yapan 
mühendisleri, asansörlerin tescil 
kontrolleri sırasında belediye 
görevlilerinin test ve deney 
yapamayacağı konusunda 
bilgilendirdi.

EBSO Asansör İmalat 
ve Montaj Sanayi Meslek 
Komitesi, belediyelerin Fen 
İşleri ile İmar Müdürlüklerinde 
görevli mühendislerin 
katılımıyla gerçekleştirdiği 
aylık toplantısında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı 
asansör tescil işlemleri 
hakkındaki yönetmelikleri 
ele aldı. Asansör tescil işlemi 
sırasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunan komite 
üyeleri, sektörde yaşanan 
sıkıntıları da görevlilere ileterek 
yanlışlığa neden olabilecek 
uygulamaların önlenmesini 
amaçladı.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın yayımladığı 
yönetmelikte tescil kontrolleri 
sırasında asansörler üzerinde 

belediye görevlilerinin test 
ve deney yapamayacağına 
ilişkin hükümleri belediye 
görevlilerine ileten Komite 
üyeleri, “Belediye görevlilerinin 
asansör tescil işlemi sırasındaki 
test ve deney uygulamaları ilgili 
yönetmelikleri açıkça ihlal eden 

bir durum oluşturmaktadır. 
Asansörlerde teknik muayene 
yapılması yetkisi Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, yetkilendirilmiş 
ve onaylanmış kuruluşlarla TS 
EN 17020 standardına göre 
akredite olmuş A tipi muayene 
kuruluşlarındadır. Asansörde 
bir eksiklik bulunması halinde 
ruhsatının verilmemesi işlemi 
yapılamaz” mesajını verdi.

EBSO Asansör İmalat 
ve Montaj Sanayi Meslek 
Komitesi, belediye görevlilerine 
asansörlerin tescil işlemi 
kontrolü sırasında tespit edilen 
uygunsuzlukların resmi bir yazı 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 
bildirilmesini isterken, bunun 
piyasa denetim ve gözetim 
hizmetlerine destek verici, haksız 
rekabeti önleyici, kamu yararına 
bir işlem olacağını vurguladı.

Asansör tescil işlemlerinde 
belediyeler arasında da bir 
uygulama birliği olmadığına 
dikkat çeken Komite, keyfi 
olarak nitelendirilebilecek 
uygulamaların sektörde 
faaliyet gösteren firmaları 
sıkıntıya soktuğunu, müşterileri 
karşısında zor durumda 
bıraktığını da gündeme getirdi.

Asansörü, bakanlık ve onaylanmış
kuruluşlar test edecek

SEKTÖR
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkan Vekili Hüseyin 
Şairoğlu, açılış ve başkanlık 
sunuşlarında, Meclis Üyesi Muin 
Altın’ın yeğeni ile halasının 
trafik kazasında vefat ettiğini 
belirterek, Allah’tan rahmet 
ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı diledi, Meclis Üyesi 
Mehmet Attila’ya ise geçirmiş 
olduğu rahatsızlık ve ameliyat 
nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerini iletti. Şairoğlu, Meclis 
Üyesi Osman Atalay Ermiş’in 
torunu olduğunu ifade ederek, 
tebrik etti.

Meclis Üyesi Mehmet 
Katmerci’nin 6 milyon dolarlık 
yatırımla yüz kişiye ilave 
istihdam imkanı yaratacağı 
yeni fabrikasıyla, ekim ayında 
yurt dışı pazarına yönelik, 
ileri teknolojiye dayalı, katma 
değeri yüksek yeni ekipmanlar 
üretmeye başlayacağını 
söyleyen Şairoğlu, Katmerci’yi 

tebrik ederek, sanayiye verdiği 
destekten dolayı ayrıca teşekkür 
etti.

Kurtuluş mücadelemizde 
önemli yer tutan 30 
Ağustos Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’nin 89. 
yıldönümünü kutlamamıza 
vesile olan, Mustafa Kemal 
Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve 
komutasında savaşmış askerlere 
şükranlarını ileten Şairoğlu, 
herkesin 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hangi şartlarda vatan 
toprağına kavuştuğuna 
tüm dünya tarihinin tanıklık 
ettiğini, ancak ülke birliğimizi, 
bütünlüğümüzü bozmak 
isteyenlerin hain pusularla 
evlatlarımızı şehit ettiğini 
dile getiren Şairoğlu, son 30 
yıldan bu yana devam eden, 
binlerce yuvanın yıkılmasına, 
çocuklarımızın yetim kalmasına, 

milli birlik ve beraberliğimizin 
bozulmasına ve devlet 
gelirlerinin önemli bir kısmının 
savunma harcamalarına 
ayrılmasına sebep olan hain 
terör saldırılarının artık son 
bulması gerektiğini ifadeyle tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine, milletimize sabır ve 
başsağlığı diledi.

Şairoğlu, Ağustos ayı 
içerisinde Avrupa ve ABD’de 
baş gösteren borç krizinin 
yanı sıra Afrika’daki insanlık 
dramını yakından izlediklerini, 
yaklaşık 2 milyonu bebek 
olmak üzere toplam 13 
milyon insanın açlıktan ölüm 
sınırında olduğu Afrika’ya bir 
yardım eli uzatmanın, içinde 
bulunduğumuz Ramazan 
ayı itibariyle bir kat daha 
anlam kazandığını belirterek, 
TOBB’un Afrika’daki açlık ve 
kuraklık tehdidinin yaralarının 
sarılabilmesi amacıyla başlattığı 
yardım kampanyasına tüm 
Meclis Üyelerinin katkı 
koyması konusunda hassasiyet 
göstereceğine yürekten 
inandığını belirtti. 

Bilindiği üzere İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın 
80. kez dünyaya kapılarını 
açacağını söyleyen Şairoğlu, 
79 yılı geride bırakan tarihiyle 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 
yeniliklerin öncüsü olduğunu, 
sadece İzmir’in değil Ege’nin ve 
Türkiye’nin gözdesi olduğunu, 
yıllarca teknoloji ve gelişmenin 
takipçilerini topladığını, 
profesyonel anlamda birçok 
alıcı ve satıcıyı buluşturduğunu, 
Türkiye’nin ilk ve en önemli 
organizasyonlarından 
olduğunu, gelişen ve değişen 
dinamik yapısıyla sektörlere 
de önderlik ettiğini belirterek, 
İEF’nin hizmet ağını genişleterek 
varlığını daha uzun yıllar 
sürdürmesini, her sene olduğu 
gibi bu sene de başarılı ve 
verimli geçmesini temenni etti. 
Hüseyin Şairoğlu, herkesin 
Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Şairoğlu’ndan Meclis temennileri

MECLİS
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Çiçekçi: Kıdem tazminatı 
çözüme kavuşmalı

MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Erdoğan Çiçekçi, uzun süre 
sabırla demokrasi ve hukuk 
içinde kalma yolunu deneyerek 
barış yapmayı arzu eden 
siyasetçilerimizin maalesef 
bunu devam ettirmekte başarılı 
olamadığını, Ramazan ayının 
bitmesini beklemeyen terörün 
ise evlatlarımızın canını almaya 
devam ettiğini, mutlaka yeni 
stratejilerin belirlenerek akan 
kanı durdurması gerektiğini, 
zira Türkiye’nin hiçbir şekilde 
bu acılara ve terörizme layık 
bir ülke olmadığını dile getirdi. 
Çiçekçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
geçmişte inanılmaz tarihi 
zaferler elde ettiğini, bu nedenle 
layıkıyla kutlanması gereken 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nın artık 
terör yüzünden belli ölçülerde 
kutlanabildiğini ifade etti. 

EBSO Yönetim Kurulu’nun 
kararı ile Kemalpaşa OSB’nin 

ıslah organize sanayi bölgesi 
olabilmesi hususunda Valilik 
nezdinde gerekli müracaatın 
yapıldığını, Valiliğin yapılması 
gereken işlemler konusunda 
kendine ait kısmı tamamladıktan 
sonra Bakanlık nezdinde 
müracaat yapılacağını, 
Bakanlıktan onayın çıkmasının 
ardından Kemalpaşa OSB’nin 
yoluna devam edebileceğini 
dile getiren Çiçekçi, bundan 
sonra Kemalpaşalı sanayicilerin 
yolunun açılmasını beklediklerini 
söyledi. 

Çiçekçi, yayımlanan bir 
kararname ile bugüne kadar 
özerk yapıda çalışan BDDK, 
SPK, EPDK, RTÜK, KİK, Rekabet 
Kurumu, Şeker Kurumu, 
Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurulu, TMSF ve 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun Bakanlıklara 
bağlandığını, geçmişte yaşanan 
olaylar göz önüne alındığında 

yapılan uygulamadan endişe 
duymamanın mümkün 
olmadığını, sadece siyasetçilerin 
bu kurumları kendi işlevleri 
doğrultusunda kullanmamaya 
çalışmalarını ümit ettiklerini dile 
getirdi. 

İzmir’in tek yürek olduğu 
EXPO 2020 için hükümetin 
verdiği destek sonrasında Resmi 
Gazete’de Kanun Hükmünde 
Kararname çıkartılarak, 
İzmir Yönlendirme Kurulu 
kurulduğunu, bu kurul içinde 
EBSO’nun da yer aldığını, 
kurul bütçesinin tanziminde 
yürütme kurulu üyelerine yetki 
verildiğini, ileriye dönük bütçe 
ile ilgili görevlerin kararname ile 
verildiğini söyledi. 

Geçmişte olduğu gibi 2011 
yılı ilk 6 ayında açıklanan bütçe 
harcamaları ve vergi tahsilatına 
göre, İzmir’in devletten aldığı 
1 liranın karşılığını 4 lira olarak 
geri ödediğini belirten Çiçekçi, 



66

MECLİS

Güney Kore ile imzalanma 
aşamasına gelen Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın realize 
edilmesinin ülkemiz açısından 
sevindirici bir gelişme olacağını 
ve otomotiv sanayiinde 
Türkiye’nin yatırım cenneti 
olmasının ümit edildiğini belirtti.  

2010 yılında çıkarılan “Atıksu 
Altyapı ve Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin 
Belirlenmesinde Uyulacak Usul 
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 
27 Ekim 2011 tarihinde 
uygulamaya gireceğini dile 
getiren Çiçekçi, dipsiz bir kuyu 
olarak tabir ettiği yönetmelik 
için Odamız Proje Geliştirme 
ve Eğitim Şefliği’nin talep 
eden Meslek Komiteleri için 
bilgilendirici bir sunum yapmaya 
hazır olduğunu söyledi. 

Çiçekçi, 2001 yılından sonra 
doların dönem dönem yükselip, 
dönem dönem düşüşe geçtiğini, 
şu anda yüksek seviyelerde 
seyretmesinden dolayı çoğu 
sanayicinin memnun olduğunu, 
ancak çıkmış olduğu bu 
noktadan hızlı bir şekilde inmesi 
muhtemel olduğu için durumun 
göz ardı edilmemesini önererek, 
Amerika ve Avrupa’nın yaşadığı 
borç krizinin bizim pazarlarımızı 
daraltacağının çok açık 
olduğunu vurguladı.

Kıdem tazminatı 
gerçeği
Kıdem tazminatı konusunun 

Türkiye’de bıçağın kemiğe 
dayandığı noktaya geldiğini, 
hükümetin geç kalmadan bu 
konuyla yüzleşmesi gerektiğini 
ifade eden Çiçekçi, ülkemizde 
kıdem tazminatı ile ilgili ilk 
yasanın 1936’da çıkarıldığını, 
tam bir iş senesi için 15 günlük 
ücretin uygun görüldüğünü ve 
o dönemde Türkiye’nin sosyal 
devlet olmaya başladığını 
belirtti. 1950 yılında yapılan 
uygulama ile kıdem tazminatına 
hak kazanma süresinin 5 
yıldan 3 yıla indirildiğini, 1967 
tarihli 931 sayılı İş Kanunu 
ile bir adım daha ileriye 
gidilerek, kıdem tazminatı 
ödenmesinde iş yılı kavramından 
vazgeçilerek “her bir tam yıl 

için” altı ayları tamamlamak 
kaydı ile değişiklik yapıldığını 
ve merhum başbakanlardan 
Bülent Ecevit’in Çalışma Bakanı 
olduğu dönemde 15 günlük 
ücretin, 30 günlük ücret olarak 
değiştirildiğini söyledi. 

2001 yılında İşsizlik 
Sigortası’nın uygulamaya 
konulduğunu, ancak 
Avrupa’da işsizlik sigortası 
çok önemsendiği için kıdem 
tazminatı olmadığını, bizde 
işsizlik sigortası çıkartıldığında 
kıdem tazminatına 
dokunulmadığını dile getirdi. 
Bilindiği üzere ülkemizde 
kıdem tazminatının tek başına 
aylık brüt ücret üzerinden 
ödenmediğini, hesaplanırken 
işverenin ayni veya nakdi olarak 
işçisine verdiği ve süreklilik 
gösteren tüm ödemelerin 
son aylık ücretin üzerine ilave 
edilerek, her yılına bir ay olmak 
kaydıyla giydirilmiş ücret tabir 
edilen ücretten ödendiğini 
söyledi. 

Dünyadaki 
uygulamalar
Erdoğan Çiçekçi, kıdem 

tazminatının Fransa’da kişisel 
nedenlerle aylık ücretin 
1/10’u, ekonomik nedenlerle 
aylık ücretin 2/10’u olarak 
ödendiğini, zorunlu kıdem 
tazminatı uygulaması 
bulunmadığını, mahkeme kararı 
ve iş güvencesi kapsamında 
ödendiğini, İspanya’da her 
hizmet yılı için 20 günlük 
ücret tutarında ödendiğini, 
en fazla 12 ayla limitlendiğini, 
Yunanistan’da uygulamanın 
hizmet yılı, işçi ve yönetici 
olunmasına göre değiştiğini, 
İtalya’da işverenlerin aylık 
ücretten yaklaşık yüzde 7.4’lük 
bir kesintiyi fona ve ayrıca yüzde 
5’lik bir kesintiyi garanti fonuna 
aktardıklarını, sözleşmenin 
feshinde enflasyon dikkate 
alınarak, hesaplanan değerleme 

oranıyla işçiye kıdem tazminatı 
ödendiğini, Güney Kore’de her 
hizmet yılı için 30 günlük ücret 
ödendiğini, Hindistan’da 50’den 
daha fazla işçinin çalıştığı 
işyerlerinde bir yıllık hizmet 
süresi olanlara 15 günlük ücret 
ikramiye ödendiğini, Çin’de 
bazen her yıl için bir, bazen her 
yıl için iki ücrete kadar ödeme 
yapılabildiğini dile getirdi. 

Yabancı yatırımlar da 
olumsuz etkileniyor
Türkiye’ye yabancı sermaye 

geldiği zaman öncelikle 
bankacılık ve hizmet sektörünü 
tercih ettiğini, üretim sektörüne 
yanaşmadığını, çünkü çalışma 
kurallarında inanılmaz 
katılık olduğunu, hukuki bir 
mücadelede kaybeden tarafın 
her seferinde işveren olduğunu, 
yatırım yapabilmek için istenen 
belgenin, bürokrasinin çok fazla 
olduğunu söyledi. 

Kıdem tazminatının işveren 
üzerindeki potansiyel yükünün 
5 yılını doldurmuş bir işçi için 
4 bin 185 lira, 20 işçi için 83 
bin 700 lira, 100 işçi 418 bin 
500 lira olduğunu, 10 yılını 
doldurmuş bir işçi için 8 bin 
370 lira, 20 yılını doldurmuş 
bir işçi için 16 bin 740 lira 
olduğunu dile getiren Çiçekçi, 
EBSO’da ise kıdem tazminatı 
almaya hak kazanan 58 
personel için ödenecek paranın 
bütçenin yüzde 19’una tekabül 
ettiğini dile getirerek, kıdem 
tazminatının ülkemize yükünün 
2009 yılı bütçesinin yüzde 24’ü 
olduğunu vurguladı.

Çiçekçi, kıdem tazminatının 
çözümü için öncelikle sosyal 
sigortalar bünyesinde emeklilik 
ikramiyesine dönüştürülmesi, 
devlet güvencesi altında 
kıdem tazminatının bir fondan 
karşılanması gerektiğini, eğer 
bugünkü sistemle devamı 
öngörülüyorsa, öncelikle gün 
sayısının azaltılması, giydirilmiş 

Türkiye’de 2001 yılında İşsizlik Sigortası uygulamaya 
konuldu. Avrupa’da bu konu çok önemsendiği için kıdem 
tazminatı yok. Bizde ise kıdem tazminatına dokunulmadı.
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ücret uygulamasından 
vazgeçilerek, makul bir 
tazminata dönüştürülmesinin 
sağlanması gerektiğini 
belirtti. Fon uygulamasının 
her ne kadar çözüm olarak 
dile getirdiyse de endişeleri 
olduğunu, özellikle büyük 
şirketlerin fon uygulamasına 
sıcak bakmadıklarını, zaten 
borsaya kayıtlı oldukları için 
karşılığını ayırdıklarını ifadeyle, 
fonun iyi bir uygulama olmasına 
karşılık herkesi mutlu edecek bir 
uygulama olmadığını vurguladı.

Çiçekçi üyeleri 
cevaplandırdı
Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Çiçekçi, Meclis Üyesi 
sanayicilerin gündeme getirdiği 
konuları cevaplandırdı. Erdoğan 
Çiçekçi, Odamız Endüstri 
İlişkileri Komitesi’nin geçen 
yıl Haziran ayında bitirdiği 
eğitimleri bu sene Eylül 
ayında yeniden başlatacağını, 
4857 sayılı yasayı yeniden 
işleyeceklerini, çünkü geçen 
seneki eğitimlerde hem çok 
güzel talepler aldıklarını, hem 
de özellikle kıdem tazminatı ve 
izinler konusunda inanılmaz 
sorularla karşılaştıklarını 
belirtirken, firmalarda mutlaka 
personel değişikliği olduğunu, 
onun için de tüm sanayicilerin 
firmalarından eğitimlere 
personel göndermelerini istedi.

Terör konusunda hakikaten 
söz devrinin bittiğini, çünkü 

konuştukça doğruların daha 
güçsüz kaldığını, bu nedenle 
konuşmadan harekete geçilmesi 
gerektiğini ifade eden Çiçekçi, 
teröre rağmen batı dünyasının 
bize bakışının gerçekten pozitif 
olduğunu dile getirdi.

Çiçekçi, Türkiye’de 
yaklaşık 10 yıldır, kazançların 
düştüğünün, işletmelerin 
kapandığının dile getirildiğini, 
bunun nedeni olarak da düşük 
döviz kurunun gösterildiğini, 
ancak bir süredir yükselen döviz 
sayesinde sanayicinin yüzünün 
güldüğünü, her ne kadar 
istikrarlı olmayacağı konuşulsa 
da dövizin bu konumda 
bulunmasının altında Merkez 
Bankası’nın da etkisini olduğunu 
düşündüğünü, şu anda önemli 
olanın Türkiye’nin yüksek dövizi 
en iyi şekilde değerlendirmesi 
olduğunu belirtti.

Hazır yemek konusunda 
Cevat Kırkpınar’ın haklı 
olabileceğini, ancak yemek 
fabrikalarından tedarik edilen 
yemeğin herhangi bir sıkıntı 
yaşatacağını düşünmediğini, 
bahsedilen durumun küçük 
esnaftan alınan yemekler için 
geçerli olabileceği kanaatini 
taşıdığını dile getirdi. Murat 
Kurtalan’ın sunumunda 
bahsettiği noktaların çok 
doğru tespitler olduğunu, 
şehit ailelerine verilen tazminat 
miktarının çok az olduğuna 
elbette yürekten katıldıklarını 
ama Türkiye’de bazı gerçekler 

olduğunu, düzeltilmesinin de 
çok zor göründüğünü ifade 
eden Çiçekçi, Atilla Üner’in 
talebini not aldıklarını söyledi.

Çiçekçi, mesleklerin 
gruplandırılması konusunda 
Odalar Birliği’nin bir ön çalışma 
yaptığını, sonuçlarının herkesi iyi 
kötü etkileyeceğini söyledi.

Çevre Temizlik Vergisi 
konusunda belediyelerin 
de yönetmeliğin nasıl 
uygulanacağını bilmediğini, bu 
verginin ayrım yapılmaksızın 
her vatandaştan alınacağını 
dile getiren Çiçekçi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 4 tane 
yönetmelik çıkardığını, herkesin 
buna uymak durumunda 
olduğunu, Ambalaj Atıkları 
Yönetmeliği ile fabrikadaki 
ambalajların, tehlikeli atıkların 
beyanının, üretilen hurdaların, 
sanayi atıklarının dökümünün 
istendiğini söyledi. Dünyanın 
tüm ülkelerinde hurdalar ile 
ilgili iz takibi başlatıldığını, 
bunun en çok tehlikeli atıklarda 
önemli olduğunu, Türkiye’nin 
de modernleşebilmesi, ileri 
dünya ülkesi olabilmesi adına 
kendini organize edebilmesi için 
çıkarılan yönetmeliklere Türk 
insanının doğru şekilde adapte 
olması gerektiğini, konuyu 
EBSO Yönetim Kurulu’nun 
bu şekilde değerlendirdiğini, 
sadece haddini aşmış, çok sert 
ve çok erken uygulamaya alınan 
maddelerin zamana yayılmasını 
beklediklerini ifade etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 
sanayiciler, dikkatleri yine ekonomiye çekti. 

Cari açığın giderek arttığını, şimdilerde 
uygulanmaya başlanan düşük faiz yüksek 
kur politikasının cari açığı sona erdirmede 

başarılı olamayacağını savunan sanayiciler, 
mutlaka Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak 

politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 
Türk Lirası’nın enflasyon ve dünya 

konjonktürüne göre değerlenmesi gerektiğini 
ortaya koyan EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, 

şu andaki yüksek kurun ihracatı artırıcı 
etkisini de olumlu buldu. EBSO Meclis 

Üyeleri, hükümetin İşsizlik Fonu’nda biriken 
paraları fonun kuruluş amacına uygun 

olmayan yerlerde 

değerlendirmeye yönelik girişimler 
sonucunda 4 milyar liranın kaybedildiğini 
hatırlatırken, fonun varlıklarının korunmasını, 
geçmişte birikimleri Hazine Bonosu’na 
aktarılan SSK’nın iflas etmesi durumunu 
şimdi İşsizlik Fonu’nun yaşamaması uyarısını 
da yaptı.
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin üzerinde en 
az ekonomi kadar hassasiyetle durduğu bir 
başka konu da terör oldu. 
Son günlerde giderek tırmanan ve 
neredeyse her gün şehit haberleri alınan 
terör olaylarının bir an önce son bulması 
için gerekenlerin yapılmasını isteyen 
sanayiciler, mücadelede doğru politikaların 
uygulanmasını savundu.

Egeli sanayicinin gündemi 
ekonomi ve terör

MECLİS

Salih Esen
Tüketim 
alışkanlıklarımız 
değişti
EBSO Meclis Üyesi Salih 

Esen, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Çiçekçi’nin dile getirdiği 
kıdem tazminatı konusunun 
gerçekten Türkiye’nin kanayan 
yaralarından biri olduğunu 
söylerken, fon oluşturulması 
konusunun mantıklı olduğunu, 
ancak çözüm olabileceğini 
düşünmediğini, nitekim Erdoğan 
Çiçekçi’nin de bu konuda 
çekinceleri bulunduğunu belirtti.

Terörün son 30 yıldır 
Türkiye’nin sorunu olduğunu, 
dönem dönem çok üzücü 
boyutlara ulaştığını, geçtiğimiz 
ayda yine ülkemizin gündemine 

oturduğunu ifadeyle, ne yazık 
ki her geçen gün terörün 
bitirilmesi konusundaki 
umutsuzluğun daha da arttığını 
söyledi.

Esen, TÜİK’in 2005-2010 
yılları arasında, toplumun 
gelir düzeyine göre en üst 
seviyede yer alan yüzde 20’lik 
dilim ile en alt seviyede yer 
alan yüzde 20’lik dilimin 
hane halkının harcamalarını 
incelediği araştırmasında, gıda 
ve alkolsüz içeceklere yönelik 
yapılan harcamaların bütçede 
gittikçe daha az yer aldığını, 
buna karşılık teknoloji, turizme 
yönelik harcamaların arttığının, 
en zaruri ihtiyaç olan gıdadaki 
harcamanın tüketim noktasında 
daha farklı alanlara kaydığının 
saptandığını, buradan Türk 
insanının yaşam seviyesinin 
arttığı anlamının çıktığını ifade 
etti.

Türkiye’nin cari açık ile 
boğuştuğu bu dönem içerisinde 
halkın refah seviyesinin 
arttığını, geçmişte zorunlu 
harcama olarak görülmeyen 
kalemlerin, bugün mutlak, 
gerçek ve gerekli harcama 
noktasına geldiğini söyleyen 
Esen, bu durumdan mutlu 
olunması gerektiği kanaatini 

çıkardığını, ancak bir işveren 
olarak, bu tablo karşısında 
çalışanların ihtiyaçlarını 
karşılama noktasında biraz 
karamsar bir durumun içinde 
kaldığını ve önümüzdeki 
günlerde iş barışının gittikçe 
daha zor olacağını düşündüğü 
için kendilerini zor günlerin 
beklediğini belirtti.

Cari açık kur politikası 
ile bitmez
Yeni hükümetin ustalık 

dönemini icra edeceği 
düşüncesiyle büyük süratle 
kabineyi kurduğunu, özellikle 
seçimlerden sonra cari açık 
konusunda önemli adımlar 
atılması beklenirken, maalesef 
ümitlerin boşa çıktığını 
söyleyen Esen, hükümetin 
içinde bir takım çelişkili tavır 
ve tutumlar olduğu kanaatini 
taşıdığını, yaşanan sürecin daha 
iyi yönetilmesinin mümkün 
olduğunu belirtti.

Salih Esen, bugüne kadar 
Türkiye’nin yüksek faiz, düşük 
kur politikasıyla yönetildiğini, 
herkesin buna alıştığını, 
ancak bugünden sonra düşük 
faiz, yüksek kur politikasının 
uygulanmak istendiğini, bu 
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kişinin kıdem tazminatının az 
mı çok mu olduğunu konuşmak 
yerine 22 bin TL’nin az mı yoksa 
çok mu olduğunu konuşmak 
gerektiğini ifade etti.

EBSO Meclis Üyesi Salih 
Esen de, Kurtalan’ın sunumunu 
2002 yılından itibaren yapmış 
olması nedeniyle son derece 
tutarlı ve doğru olduğunu, 
ancak 2002 yılının 2001 krizinin 
hemen akabinde gelen bir yıl 
olması nedeniyle söz konusu 
çalışma bir veya iki yıl öncesi baz 
alınarak yapılsaydı daha farklı 
değerlerin ortaya çıkacağını 
belirtti.

Kenan Lider
Değerli döviz
ihracatı artırıyor
EBSO Meclis Üyesi 

Kenan Lider, önceki Meclis 
konuşmalarından birinde, 
üretici olarak düşük döviz 
kurunun firmasını çok büyük 
zararlara uğrattığını, en azından 
enflasyon konusunda yukarıya 
doğru hareket varsa, dövizin de 
yukarıya doğru hareket etmesi 
gerektiğini söylediğini, ya da 
Esen’in de ifade ettiği üzere 
en azından enflasyon oranında 
paralel gitmesi gerektiğini 
hatırlattı. Lider, ancak 2003 
yılının sonunda dahi yüzde 38 
enflasyon yaşayan ülkemizde 
dövizin bırakın yukarı doğru 
çıkmasının daha da aşağıya 
düştüğünü belirtti.

Kenan Lider, düşük faiz, 
yüksek döviz uygulamasını 
çok doğru bulduğunu, çünkü 
yurt dışına satılan ürünler 

uygulamanın kendilerini nereye 
götüreceği, cari açığın azalıp 
azalmayacağı sorularının akla 
geldiğini dile getirerek, cari 
açığa çözüm olacağı ümit edilen 
bu sistemin işe yaramayacağını 
düşündüğünü, zira dolar 
kurundaki yükselmeden 
medet umulsaydı bugüne 
kadar bu sorunun çoktan 
çözülmüş olabileceğini belirtti. 
Sadece döviz kurundan 
sinerji yaratılarak cari açığın 
kapatılmasının asla ve asla 
mümkün olmayacağını, mutlaka 
Türkiye’nin rekabet gücünü 
arttıracak bir takım önlemlere 
ihtiyaç olduğunu vurgulayan 
Esen, dolayısıyla hükümetin 
ustalık döneminin hakkını 
vererek, özellikle Merkez 
Bankası’nın bağımsız olduğu 
gerçeğinden hareketle olaylara 
yön vermesini dilediğini söyledi.

Esen, oğlunun düğününde 
aralarında olan, gerek çiçek, 
gerek telgrafla duygularını 
ifade eden herkese teşekkür 
ederek, maalesef mekanın 
belli bir kapasiteyi alabilmesi 
nedeniyle tüm meclis üyelerini 
davet edemediğini, bu anlamda 
kendilerini affetmelerini istedi.

Murat Kurtalan
Döviz kuru 
rekabette etkili
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, son bir aydır dövizde 
yüzde 8 ile yüzde 12 arasında 
meydana gelen değişim ile ilgili 
olumlu ve olumsuz senaryoların 
konuşulduğunu, ne olduğuna 
bakmak amacıyla bir sunum 

hazırladığını dile getirerek 
Meclis üyelerini bilgilendirdi. 
Kurtalan, 3 Ocak 2002 tarihinde 
Dolar’ın 1.433 TL, Euro’nun 
1.295 TL olduğunu, işin 
enteresan yanının 1 Euro’nun 
0.903,8 Amerikan Doları’na 
eş olduğunu, 20 Kasım 2002 
tarihinde Dolar’ın 1.588 TL, 
Euro’nun 1.591 TL olduğunu, 
18 Ağustos 2011 tarihinde 
Dolar’ın 1.776 TL iken Euro’nun 
2.556 TL’ye ulaştığını, yaşanan 
bu değişimin üreticinin rekabet 
edebilmesinde ciddi anlamda 
unsur teşkil ettiğini söyledi.

Murat Kurtalan, 10 sene 
önce döviz ile verip döviz ile geri 
alım yaparak, paranın değer 
kaybetmemesini sağladıklarını 
ve o gün için değer kaybı 
yaşamadıklarını belirterek, 
çok basit şekilde makro olarak 
düşünülürse, ülkemizde altın 
kaynağı bulunmadıysa, petrol 
bulunmadıysa, herhangi bir işgal 
ile ülkemizi büyütmediysek, Türk 
parasının da dünya konjonktürü 
ve enflasyon ortalamasının 
averajı ile beraber gitmesi 
gerektiğini ancak 10 yılda yüzde 
62.22 oranında enflasyonda 
değer kaybettiğini söyledi.

2002 yılında brüt asgari 
ücret 250 TL iken, 2011 yılında 
brüt 873 TL olduğunu, yaklaşık 
yüzde 350 artış yaşandığını, 
bu rakamın sadece işçinin 
eline geçen miktar olduğunu, 
bir de işçiye sağlanan yemek, 
ulaşım gibi giydirilmiş ücretler 
ile üretim maliyetleri de 
eklendiğinde üreticinin para 
kazanmasının çok zor olduğunu, 
nitekim son 10 yılda üretici 
firmalardan çok ithalatçı 
firmaların çoğaldığını vurguladı.

Murat Kurtalan, meclis 
üyelerinin terör konusunda 
düşüncelerini dile getirdiklerini, 
kendisinin ise rakamla başlayıp 
rakamla bitirmek istediğini 
söyleyerek, bugün bir şehit 
evladımızın ailesine verilen 
tazminatın 22 bin 400 TL 
olduğunu, bir işçinin işyerinde 
kaza geçirerek dava açması 
durumunda tazminatının en 
az 35 bin TL’den başladığını, 
dolayısıyla 25 sene çalışan 

MECLİS
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karşısında alınan paranın 
kendilerini mutlu edeceğini, 
belki, yaşanan durumun 
ithalatçı firmalar açısında hoş 
karşılanmayabileceğini ya da 
birden bire yükselmesinin 
sarsıcı bir durum olabileceğini 
ifade ederek, yine de dövizin 
yükselmesinin üreticilerin 
menfaatine olduğunu dile 
getirdi.

Mesut Kürüm
İşsizlik Fonu amacına 
uygun kullanılsın
EBSO Meclis Üyesi Mesut 

Kürüm, 1982-83 yıllarında o 
günkü adıyla SSK’nın çok büyük 
miktarlarda birikmiş paralarının 
süper emeklilik uygulamasıyla 
daha da arttırıldığını, ancak 
Turgut Özal’ın Başbakanlığı 
döneminde bu paraların 
tamamının Hazine bonolarına 
yatırıldığını ve sonrasında 
sosyal güvenlik kurumlarının 
hepsinin iflas ettiğini söyledi. 
Kürüm, şimdi aynı olayın 
İşsizlik Sigortası Fonu üzerinde 
oynandığını, fondaki 4 milyar 
TL’nin kaybedildiğini, şu anda 
geri kalan miktar göz önünde 
olsa da kısa sürede onun da 
kaybedileceğini düşündüğünü 
belirtti.

Kürüm, Türkiye’nin hep 
güçlü ekonomi olduğunun 
dile getirildiğini, ancak en 
güçlü olduğu zamanda bile 
parasının değer kaybettiğini, 
bunu anlamakta zorlandığını 
ifade etti. Ülkemizdeki terörle 
mücadelenin gencecik, 
tecrübesiz çocuklarımızla 

yapılamayacağını, karşımızdaki 
insanların profesyonel oldukları 
göz önüne alınarak, hükümetin 
artık terörle mücadelede doğru 
politikayı uygulaması gerektiğini 
söyledi.

Yazılı basında yer alan 
haberlerde, Odalarda 
mesleklerin yeniden 
gruplandırılacağının 
belirtildiğini, yapılması 
düşünülen uygulamayı doğru 
bulduğunu, zira 16 bin 500 
üyesi olan İstanbul Sanayi 
Odası’nın 120 civarı Meclis Üyesi 
bulunurken, 5 bin üyesi olan 
Odamızın 144 tane Meclis Üyesi 
olduğunu dile getirdi. Mesut 
Kürüm TOBB’un sanayiciyi 
yeterince koruyamadığını, 
sanayicinin sesinin TOBB’da 
yeterince çıkmadığını, TOBB’un 
Kimya Sektör Meclisi’nde ne 
yazık ki sanayi odalarının yer 
almadığını, EBSO adına katılmak 
istediğini Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’a 
ilettiğini, ancak henüz cevap 
alamadığını da ifade etti. 

Cevat Kırkpınar
Teröre karşı kara 
harekatı şart
EBSO Meclis Üyesi Cevat 

Kırkpınar, bazı işverenlerin, 
işçilerine vereceği yemek için 
hiçbir ön araştırma yapmadan 
sadece en ucuz fiyatı verenle 
anlaşma yaptıklarını, yemek 
sanayicileri olarak bu konuda 
sitemkâr olduklarını ve 
doğabilecek her hangi bir 
zehirlenme vakası karşısında 
dikkatli olunmasını önerdiklerini 

söyledi.
Geçtiğimiz ay Türkiye’nin 

yine şehitlerine ağladığını, 
artık Başbakan’ın “Bıçak 
kemiğe dayandı Ramazan 
ayının geçmesini beklemeden 
vuracağız” dediğini, ancak 
yapılan operasyonlarda 
bombalanan yerlerin zaten boş 
olduğunu düşündüğünü, çünkü 
Doğu bölgemizdeki Amerikan 
üssü nedeniyle bu üs civarına 
bombalı saldırı yapılamadığı 
için terör örgütünün 
buralarda konuşlandığını 
ileri sürerek, halktan kesilen 
vergilerle alınan bombaların 
boşuna harcandığını, kara 
harekâtı başlatılmadığı 
sürece mücadelede başarılı 
olunamayacağını ifade etti. 

Atilla Üner
Terör son bulmalı
EBSO Meclis Üyesi Atilla 

Üner, geçmişte yapılan siyasi 
hataların günümüze kadar 
ulaşması sonucunda maalesef 
terör konusunda zor günler 
yaşadığımızı, artık bu dönem 
hükümetin alacağı kesin kararlar 
ile terörün son bulmasını, tekrar 
şehit haberi duymamayı ümit 
ettiklerini dile getirdi.

Üner, 25 - 27 Nisan 2012 
tarihlerinde İzmir’de 5. Avrupa 
Medikal Turizm Kongresi ve 
Fuarı’nın gerçekleştirileceğini, 
2 bin delegenin katılacağı 
ve Türkiye ayağı ile birlikte 
4 bin kişinin katılmasının 
planlandığı kongre ve fuarın 
şehrimiz açısından çok önemli 
olduğunu, yaklaşık 4 bin 
katılımcının esnafımızın yüzünü 
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güldürmesini ümit ettiklerini 
belirterek, konuyu kamuoyu 
oluşması açısından gündeme 
getirdiğini, zira söz konusu 
organizasyonun 150 bin 
Euro’luk kısmı karşılanmadığı 
takdirde İstanbul’da 
yapılacağını, bunun da 
şehrimizin büyük kaybı olacağını 
söyleyerek, Meclis üyelerinden 
konuyu katkı sağlayabilecek 
kişilere aktarmasını rica etti.

Kani Aydoğdu
Özerk kurumlara 
dokunulmasın
EBSO Meclis Üyesi Kani 

Aydoğdu, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Çiçekçi’nin 
konuşmasında, özerk yapıda 
çalışan bazı kurumların 
Bakanlığa bağlandığını, ancak 
geçmişte yaşananlar nedeniyle 
endişe duyduğunu ifade 
etmesini değerlendirirken, 
Erdoğan Çiçekçi’nin endişe 
duymakta çok haklı olduğunu, 
kendisine sonuna kadar 
katıldığını, bu konunun 
yeniden ele alınıp, uygun bir 
kanun çıkartılması gerektiğini 
belirterek, gereği için Yönetim 
Kurulu’nun bir çalışma yaparak, 
konunun takipçisi olmasını talep 
etti.

Katmerciler’e Fransız ortak 

İtfaiye aracı üretiminde İzmir’i bölgesel bir üretim ve ihracat 
merkezi haline getirecek yeni şirket kuruluşu için imzalar atıldı. 
Ekim ayında üretime başlaması planlanan, özellikle ihracata 
yönelik faaliyet gösterecek şirket, Türkiye’de henüz üretilmeyen, 
ileri teknolojiye dayalı yeni modelleri de üretecek.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
araç üstü ekipman sektörünün öncü şirketi Katmerciler ile 
itfaiye araçları üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden 
Fransız Gimaex International eşit ortaklıkla yeni bir şirket 
kuruluşu konusunda anlaşmaya vardı. Sözleşmeyi taraflar adına 
Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet 
Katmerci ile Gimaex Group Yönetim Kurulu Başkanı Philippe Mis 
imzaladı.

Mehmet Katmerci, 1985 yılında kurulan, 2010 yılında halka 
açılan şirketlerinde kendilerinin ürettiği araçları 40 ülkeye ihraç 
ettiğine dikkat çekerek, “Gimaex ile ortak kuracağımız şirket 
sayesinde ihracatımız hızla artacak, uluslararası pazarlardaki 
konumumuz daha da güçlenecek” dedi.

Yeni şirketin, 6 milyon dolarlık yatırımla, inşası tamamlanmak 
üzere olan Katmerciler’in yeni fabrikasında üretim yapacağını 
ifade eden Mehmet Katmerci, “Yüzde 50’şer eşit pay ile 
kurulacak yeni şirket, bir anlamda Katmerciler’in kiracısı gibi 
olacak. Katmerciler’in mevcut fabrikasının bitişiğindeki fabrika, 
özellikle itfaiye ekipmanı üretimi dikkate alınarak, ileri teknolojik 
imkanlarla hazırlanıyor. Kendi sektörümüzde ülkemizin gurur 
duyacağı yeni fabrikanın açılışını Ekim ayında yapmayı ve 
üretime geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Katmerciler’in gücünden etkilendik
Gimaex Group Yönetim Kurulu Başkanı Philippe Mis ise, 

Afrika, Ortadoğu, Kafkasya, Ön Asya ve Balkanların ortasında 
bulunan Türkiye’nin uluslararası pazarlarda daha etkin olma 
noktasında stratejik bir ülke olduğuna dikkat çekti. Mis, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Katmerciler, geniş ürün gamıyla uluslararası pazarlarda 
zaten oldukça etkin bir şirket. Ortak şirketimiz ise tamamen 
itfaiye ekipmanı üretimine odaklanacak ve ağırlıklı olarak Türkiye 
dışı pazarlara yönelik üretim yapacak. Gimaex’in teknolojik 
alandaki gücü, Katmerciler’in ise üretim alanındaki üstün 
yetenek ve kapasitesinin sağlayacağı güçlü sinerji sayesinde, 
itfaiye ekipmanı konusunda uluslararası pazarlarda çok güçlü bir 
konuma geleceğiz.”

MECLİS

EBSO VAKFI 
geleceğimizin 
güvencesi gençlerimize 
destek olmak için 
bağışlarınızı bekliyor.
Tel: 455 29 69
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Harun Cengizler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı
İş Müfettişi

Aralıksız 12 yıl 9 ay 10 gün prim ödeyen 
işçi kıdem tazminatı alabilecek

Mahkemeler, 3600 
gün prim ödeme 
gün sayısı ile 15 yıllık 
sigortalılık süresi 
bulunan işçilerin 
iş sözleşmelerini 
bu nedenle 
sona erdirmeleri 
durumunda, 
yaşlarına 
bakılmaksızın kıdem 
tazminatına hak 
kazanabilecekleri 
yönünde kararlar 
vermişler ve 
uygulamalar da bu 
yönde gelişmiştir.

1475 sayılı İş Yasası’nın 
14’üncü maddesinin birinci 
fıkrasına 08.09.1999 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan ve aynı 
tarihte yürürlüğe giren 4447 
sayılı Yasanın 45’inci maddesi 
ile eklenen 5’inci bent uyarınca, 
506 sayılı Yasanın 60’ıncı 
maddesinin birinci fıkrasının (A) 
bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde 
öngörülen yaşlar dışında kalan 
diğer şartları veya aynı Yasanın 
Geçici 81’inci maddesine göre 
yaşlılık aylığı bağlanması için 
öngörülen sigortalılık süresini 
ve prim ödeme gün sayısını 
tamamlayarak kendi istekleri ile 
işten ayrılan işçiler, diğer koşullar 
da oluşmuşsa kıdem tazminatına 
hak kazanacaklardır.

506 sayılı Yasanın 60’ıncı 
maddesinin birinci fıkrasının (A) 
bendi uyarınca yaşlılık aylığına 
hak kazanmanın koşuları, 4447 
sayılı Yasadan önceki ve sonraki 
duruma göre tablolar halinde 
gösterilmiştir. 

4447 sayılı Yasanın 17’nci 
maddesiyle 506 sayılı Yasaya 
geçici 81’inci madde eklenmiştir. 
506 sayılı Yasaya 4447 sayılı Yasa 
ile eklenen geçici 81’nci madde 
hükmü, 01.06.2002 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan ve aynı 
tarihte yürürlüğe giren 4759 
sayılı Yasanın 3’üncü maddesi 
ile değiştirilmiştir. 506 sayılı 
Yasanın geçici 81’inci maddesi üç 
bentten oluşmaktadır. Yazımızın 
konusu 506 sayılı Yasanın geçici 
81’inci maddesinin C bendiyle 
ilgili olduğundan sadece C 
bendi incelenecek, diğer bentler 
incelenmeyecektir.

506 sayılı Yasanın geçici 
81’inci maddesinin C bendi 
uyarınca yaşlılık aylığına hak 
kazanabilmenin üç tane “gerek 
koşulu” vardır. Tablo-1’in 
incelenmesinden de anlaşılacağı 
üzere, söz konusu koşullar 4447 
sayılı değişiklikten önce 506 
sayılı Yasanın 60’ıncı maddesinin 
birinci fıkrasının (A) bendinin c 

alt bendinde de vardı. 506 sayılı 
Yasanın geçici 81’inci maddesinin 
C bendi uyarınca yaşlılık aylığına 
hak kazanabilmenin gerek 
koşulları;   

a- 15 yıllık sigortalılık süresi,
b- 3600 günlük prim ödeme 

gün sayısı,
c- Kadın ise 50, erkek ise 55 

yaşını doldurmuş olmaktır.
Gerek koşulların her üçünü 

de 23.05.2002 tarihi itibariyle 
gerçekleştiren işçiler, dilemeleri 
halinde yaşlılık aylığından 
faydalanabileceklerdir. Bu 
koşulları 23.05.2002 tarihi 
itibariyle yerine getiremeyenler 
için kademeli bir geçiş 
sağlanmıştır. Buna göre, 
gerek koşulların her üçünü de 
23.05.2002 tarihinden sonra 
gerçekleştiren işçilere, gerek 
koşulları gerçekleştirdikleri 
tarih aralığına göre 506 
sayılı Yasanın geçici 81’inci 
maddesinin C bendinin b alt 
bentlerinde belirlenen yaşı 
doldurdukları tarihte yaşlılık aylığı 
bağlanabilecektir. Buna göre 
örneğin, 01.07.1968 doğumlu 
olan bir kadın sigortalının ilk defa 
23.06.1990 tarihinde sigortalı 
olduğu ve 3600 günlük prim 
ödeme gün sayısını 01.07.2003 
tarihi itibariyle doldurduğu 
varsayıldığında, bu sigortalı 
15 yıllık sigortalılık süresini 
23.06.2005 tarihinde, 3600 
günlük prim ödeme gün sayısını 
01.07.2003 tarihinde ve 50 yaşını 
01.07.2018 tarihinde doldurmuş 
olacaktır. Örneğin 23.06.2007 
tarihi itibariyle 3600 günlük prim 
ödeme gün sayısı ile 15 yıllık 
sigortalılık süresini doldurmuş 
olmasına rağmen bu tarihte 
henüz 50 yaşını doldurmamış 
olması nedeniyle, sigortalının 
yaşlılık aylığı 506 sayılı Yasanın 
geçici 81’inci maddesinin C 
bendinin bd alt bendi uyarınca 
58 yaşını dolduracağı 01.07.2026 
tarihinde bağlanacaktır. (Bkz. 
Tablo-3).
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Yaşlılık aylığına hak 
kazanabilmek için doldurulması 
gereken yaş “yeter koşuldur”.  
Gerek koşullar oluşmadan yeter 
koşul belirlenemez. 506 sayılı 
Yasanın geçici 81’inci maddesinin 
C bendinde kadınlar için 50 ve 
erkekler için 55 olarak belirtilen 
yaş, yeter koşul değil gerek 
koşuldur. 506 sayılı Yasanın 
geçici 81’inci maddesinin C bendi 
uyarınca yaşlılık aylığına hak 
kazanmanın koşulları Tablo 3’de 
gösterilmiştir.

Mahkemeler, 3600 gün prim 
ödeme gün sayısı ile 15 yıllık 
sigortalılık süresi bulunan işçilerin 
iş sözleşmelerini bu nedenle sona 
erdirmeleri durumunda, yaşlarına 
bakılmaksızın kıdem tazminatına 
hak kazanabilecekleri yönünde 
kararlar vermişler ve uygulamalar 
da bu yönde gelişmiştir.

4447 sayılı Yasa ile 506 sayılı 
yasada değişiklik yapılmış, yaşlılık 
aylığına hak kazanmanın koşulu 
olan sigortalılık süresi ile prim 
ödeme gün sayısına ilave olarak 
belli bir yaşı doldurma koşulu 
getirilmiştir. Eskiden beri sigortalı 
olanlar için kademeli bir geçiş 
süreci düzenlenmiştir. Sosyal 
güvenlikte yapılan bu değişikliğe 
paralel olarak 1475 sayılı Yasanın 
14’üncü maddesinde de bir 
düzenleme yapılmıştır. Böylece, 
yaşlılık aylığına hak kazanabilmek 
için gerekli olan sigortalılık 

Tablo-1: 4447 sayılı yasadan önceki durum

Yasa Maddesi
Yaş Sigortalılık Süresi (Yıl) Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

506-60/A-a 50 55 Yok Yok 5000 5000

506-60/A-b Yok Yok 20 25 5000 5000

506-60/A-c 50 55 15 15 3600 3600

Tablo-2: 4447 sayılı yasadan sonraki durum

Yasa Maddesi
Yaş Sigortalılık Süresi (Yıl) Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

506-60/A-a 58 60 Yok Yok 7000 7000

506-60/A-b 58 60 25 25 4500 4500

süresi ile prim ödeme gün 
sayısını tamamladığı halde yaş 
koşulunu sağlayamayan işçilerin 
mağduriyetleri engellenmek 
istenmiştir. 1475 sayılı Yasa’nın 
14’üncü maddesinde 4447 sayılı 
Yasa ile yapılan değişiklikten 
önce, iş sözleşmesini yaşlılık 
aylığı almak amacıyla feshetmiş 
olmak gerekmekteydi. Yine, 506 
sayılı Yasanın 60’ıncı maddesinin 
A bendinin c alt bendi hükmü 
uyarınca, sigortalılık süresi 15 yıl 
ve prim ödeme gün sayısı 3600 
gün olan kadınlar 50 yaşını ve 
erkekler ise 55 yaşını doldurmaları 
durumunda yaşlılık aylığına hak 
kazanabilmekteydiler. Başka bir 
deyişle, sigortalılık süresinin 15 
yıl ve prim ödeme gün sayısının 
3600 gün olması, işçinin yaşlılık 
aylığına ve dolayısıyla kıdem 
tazminatına hak kazanması için 
yeterli değildi. 4447 sayılı Yasa 
ile yapılan değişiklikle kadınlarda 
50 ve erkeklerde 55 olan yaş 
sınırı kademeli olarak artırılmıştır. 
1475 sayılı Yasa’nın 14’üncü 
maddesinin birinci fıkrasına 
4447 sayılı Yasa ile eklenen bent, 
yaşlılık aylığına hak kazanabilmek 
için gerekli olan sigortalılık 
süresi ile prim ödeme gün 
sayısını tamamladığı halde yaş 
koşulunu sağlayamayan işçilerin 
mağduriyetlerini engellemeye 
yönelik bir düzenlemedir. Nitekim 
1475 sayılı İş Yasası’nın 14’üncü 

maddesinin birinci fıkrasına 
4447 sayılı Yasanın TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’ndaki 
görüşmeleri sırasında eklenen 
bendin gerekçesi “… yaşlılık 
aylığı almak için prim ödeme 
gün sayısının yanı sıra yaş sınırı 
da getirildiğinden, prim ödeme 
gün sayısını dolduranlara, 
istekleri halinde yaş haddini 
doldurmalarını beklemeden kıdem 
tazminatlarını alabilmelerine 
imkan sağlanabilmesi amacıyla 
…” şeklinde açıklanmıştır.

08.09.1999 tarihinde 
yürürlüğe giren 4447 sayılı 
Yasadan önce, sigortalılık 
süresi 15 yıl ve prim ödeme 
gün sayısı 3600 gün olan 
kadın işçiler 50 ve erkek 
işçiler 55 yaşını doldurmamış 
iseler yaşlılık aylığına hak 
kazanamamaktaydılar.

İş sözleşmelerini 15 yıllık 
sigortalılık süresi ve 3600 
günlük prim ödeme gün sayısını 
doldurduğu gerekçesiyle 
fesheden işçilerin yaşları ne 
olursa olsun kıdem tazminatına 
hak kazanacakları kabul edilirse, 
4447 sayılı Yasa’dan önce örneğin 
07.09.1999 tarihinde 15 yıllık 
sigortalılık süresi ile 3600 günlük 
prim ödeme gün sayısı bulunan 
ve iş sözleşmesini bu gerekçeyle 
fesheden kadın işçi 50 yaşını 
doldurmadığı için yaşlılık aylığına 
ve dolayısıyla kıdem tazminatına 
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hak kazanamazken aynı işçi 
08.09.1999 tarihinde yine yaşlılık 
aylığına hak kazanamayacak 
ancak kıdem tazminatına hak 
kazanacaktır. Bu durum, 1475 
sayılı Yasanın 14’üncü maddesinin 
birinci fıkrasına 4447 sayılı Yasa 
ile eklenen bendin gerekçesine ve 
dolayısıyla ruhuna aykırıdır.

İş sözleşmesini yaşlılık aylığı 
almak gerekçesiyle fesheden işçi, 
bu gerekçesini sadece bir defa 
kullanabilecekken, iş sözleşmesini 
3600 günlük prim ödeme gün 
sayısı ile 15 yıllık sigortalılık 
süresini doldurduğu gerekçesiyle 
fesheden işçi, bu gerekçesini 
birden çok kez kullanarak kıdem 
tazminatına hak kazanabilecektir. 
Bu durum, zaten belli yaşın 
üzerindeki işçileri işe almaktan 
imtina eden işverenlerin, bu defa 
da 15 yıllık sigortalılık süresi ve 
3600 günlük prim ödeme gün 
sayısı bulunan işçileri işe almaktan 
imtina etmeleri sonucunu 
doğuracaktır.

506 sayılı Yasa’nın geçici 
81’inci maddesinin C bendi 
hükmüne göre yaşlılık aylığından 
yararlanacağını beyan ederek 
kıdem tazminatı talep eden işçi, 
yaşlılık aylığına hak kazanacağı 
yaşın hesabında ise yaşın daha 
küçük belirlenmiş olduğu 506 
sayılı Yasanın geçici 81’inci 
maddesinin B bendi hükümlerinin 
dikkate alınmasını talep edecektir. 
Bu durum, işçilerin kıdem 
tazminatı alabilmek amacıyla 
gerçek iradelerini değil çıkarlarına 
uygun olanı beyan etmeleri 
sonucunu doğuracaktır. Kişilerin 
gerçek iradelerini saklamaya 
zorlanmaları hukuken amaçlanan 
bir sonuç olmasa gerektir.

Öte yandan, 5510 sayılı 
Yasanın 104’üncü maddesi 

hükmü uyarınca, yürürlükten 
kaldırılmayan hükümleri saklı 
olmak üzere 506 sayılı Yasaya 
yapılan atıflar, 5510 sayılı Yasanın 
ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 
Şu halde, 1475 sayılı İş Yasasının 
14’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının beşinci maddesinde 506 
sayılı Yasaya yapılan atıf, 5510 
sayılı Yasaya yapılmış sayılacaktır.

5510 sayılı Yasanın 28’inci 
maddesinin ikinci fıkrasında, 
ilk defa 5510 sayılı Yasanın 4/a 
maddesi kapsamında sigortalı 
olan kadınların 58 ve erkeklerin 
60 yaşını doldurmuş olmaları ve 
en az 7200 gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş 
olmaları durumunda yaşlılık 
aylığına hak kazanacakları hüküm 
altına alınmıştır. Aynı madde de, 
7200 günlük prim ödeme gün 
sayısı koşulunun gerçekleştiği belli 
tarih aralıklarına göre yaş sınırı 
kademeli olarak arttırılmıştır. En 
son kademe, erkek ve kadınlarda 
65 yaş olarak belirlenmiştir. 
Maddenin devamında, 65 yaşını 
geçmemek ve kademeli olarak 
belirlenen yaş sınırlarına üç yıl 
eklenmek suretiyle adlarına en 
az 5400 gün prim ödenmiş olan 
sigortalıların da yaşlılık aylığından 
yararlanacakları hüküm altına 
alınmıştır. 5510 sayılı Yasanın 
geçici 6’ncı maddesinin 7’nci 
fıkrasında, 5400 gün olarak 
belirlenen sürenin ilk defa 
30.04.2008-31.12.2008 tarihleri 
arasında sigortalı olanlar için 
4600 gün olarak uygulanacağı 
belirtildikten sonra 01.01.2009 
tarihinden itibaren sigortalı 
olanlar için her takvim yılı başında 
4600 güne 100 gün eklenmek 
suretiyle 5400 günü geçmemek 
üzere uygulanacağı hüküm altına 
alınmıştır. Buna göre, örneğin 

Yasa Maddesi Tarih Aralığı
Yaş Sigortalılık Süresi (Yıl) Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

506-Geçici-81-a 23.05.2002 Tarihi İtibariyle 50 55 15 15 3600 3600

506-Geçici-81-ba 24.05.2002 23.05.2005 52 56 15 15 3600 3600

506-Geçici-81-bb 24.05.2005 23.05.2008 54 57 15 15 3600 3600

506-Geçici-81-bc 24.05.2008 23.05.2001 56 58 15 15 3600 3600

506-Geçici-81-bd 24.05.2011 Tarihinden Sonra 58 - 15 - 3600 - 

506-Geçici-81-bd 24.05.2011 23.05.2014 - 59 - 15 - 3600

506-Geçici-81-be 24.05.2014 Tarihinden Sonra - 60 - 15 - 3600

ilk defa 01.06.2008 tarihinde 
sigortalı olan ve 10.03.2021 
tarihine kadar kesintisiz ve 
aralıksız olarak prim ödeyen bir 
sigortalı toplam 12 yıl 9 ay 10 
günlük bir sürenin sonunda 4600 
günlük prim ödeme gün sayısına 
ulaşmış olacaktır. Yasanın yanlış 
uygulamasından vazgeçilmemesi 
durumunda, 15 yıllık sigortalılık 
ve 3600 günlük prim ödeme 
süresini dolduran işçiler değil, 
herhangi bir sigortalılık süresine 
bağlı olmaksızın sadece 4600 
günlük (12 yıl 9 ay 10 günlük 
kesintisiz ve aralıksız çalışma 
karşılığıdır) prim ödeme süresini 
dolduran işçiler bile kıdem 
tazminatı alabilecektir.

506 sayılı Yasa’nın 60’ncı 
maddesi uyarınca, ilk defa 
08.09.1999-30.04.2008 tarihleri 
arasında sigortalı olan işçilerin 
yaşlılık aylığına hak kazanmaları 
için gereken en az prim ödeme 
süresi 4500 gün ve sigortalılık 
süresi 25 yıldır. Örneğin ilk defa 
01.04.2008 tarihinde sigortalı 
olan bir işçi 10.03.2021 tarihinde 
4660 gün prim ödemiş olmasına 
rağmen 25 yıllık sigortalılık 
süresini doldurmadığı için 
1475 sayılı Yasanın 14’üncü 
maddesinde 4447 sayılı 
Yasa ile yapılan değişiklikten 
faydalanamayacaktır. Oysa, 
yukarıda açıklandığı üzere daha 
az prim ödeyen ve sigortalılık 
süresi daha az olan işçi kıdem 
tazminatı alabilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar, 
1475 sayılı Yasa’nın 14’üncü 
maddesinde 4447 sayılı Yasa ile 
yapılan iyi niyetli değişikliğin, 
uygulamada yanlış anlaşıldığını 
ve kötüye kullanıldığını, işçiler 
arasında da eşitsizliklere neden 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo-3: 15 yıllık sigortalılığa rağmen 50 yaşını doldurmamışlara ödeme






