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Yönetim Kurulu Başkanı

alanlar ile riskli yapıların
dönüşümünü sağlayarak,
Ülke genelinde, sağlıklı,
güvenli ve yaşanılabilir
çevreler oluşturmak
maksadıyla çıkarılmıştır.
Afetler neticesinde bir daha
can kaybı yaşanmaması
ve şehirlerin sağlıklı
ve güvenli yaşama
çevrelerine dönüştürülmesi
hedeflenmiştir.

Kentsel dönüşüm, bozulma,
yıpranma ve çökme olan
kentsel alanın ekonomik,
toplumsal, fiziksel ve
çevresel koşullarının
iyileştirilmesine yönelik
olarak yapılan çalışmalardır.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından başta
deprem olmak üzere afet
tehlikelerine karşı 2012
yılında, “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesinde
öncelikli hedef, can ve mal
kayıplarını önlemek olarak
belirlendi. Bir deprem
ülkesi olma gerçeğinden
hareketle, Devletin
anayasal görevlerinden
birisi olan sağlıklı, güvenli
ve yaşanabilir kentler
kurabilmek ve yaşanabilir
çevre oluşturabilmek için
sağlıklı yapı üretiminin
zorunluluğu herkesin
üzerinde ortaklaştığı bir
konudur.

Ülke genelinde bütün
binalar 6306 sayılı
Kanun kapsamındadır.
Binanın bulunduğu yere,
yaşına, deprem bölgesine
bakılmaksızın, “riskli” olarak
tespit edilen bütün binalar
Kanun hükümlerinden
faydalanacaktır. Türkiye’de
yaklaşık 19 milyon
konut bulunmaktadır. Bu
konutlardan 5 milyonunun
1999 depreminden sonra
yapıldığı düşünülmekte
olup, geriye kalan konut
sayısının afet riski
yönünden değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Mühendislik, mimarlık ve
şehir planlama disiplinlerinin
teknik, bilimsel ve yasal
gereklilikleri ile teknik
ilkelerini gözeterek,
geliştirilen tüm projelerde
kamu yararı ilkesi ön plana
alınmalıdır.
6306 sayılı afet riski
altındaki alanların
dönüştürülmesi hakkındaki
kanun, afet riski altındaki

TAHSİN BECAN

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kentsel dönüşüm sadece
muhtemel bir depreme
karşı can ve mal emniyetini
arttıracak adımlar atmak
değil, esasında mimari,
çevre ve sosyal kültürel vb
alanlarla planlamalar yaparak
şehrin daha yaşanabilir hale
getirilmesi olmalıdır.

Meclis Başkanı

doğal koşullarla birlikte ele
alınmalı ve kent bütünü ile
birlikte değerlendirilmelidir.

Kentsel dönüşüm, kentsel
sorunlara çözüm üretmek
amacıyla, değişime uğrayan
bir bölgenin ekonomik,
fiziksel, sosyal ve çevresel
koşullarına kalıcı bir çözüm
sağlamaya çalışan kapsamlı
bir vizyon ve eylem olarak
ifade edilmektedir.

Çağdaş ve bilimsel
bir anlayış, her zaman
planlamaya özellikle de
deprem riski, taşıyan
kentlerin planlanmasına
büyük önem vermektedir.
Yapılaşmanın bir takım
ilkelerinin olduğunu
bilerek 30-40 yıl sonrasının
hesaplarını yaparak nelerin
olabileceği düşünülmelidir,
büyük Marmara depremini
yaşayan ve çok acılar çeken
Yalova’mızın da çağdaş ve
uzun süreli planlamaya
ihtiyacı vardır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu
olarak bilinen 6306 sayılı
Kanunun çıkışının ikinci yılı
geride kaldı.
1999 Marmara depreminden
sonra Marmara Denizi’ndeki
fay hatlarını ölçümleyen
bilimsel çevreler, 30 yıl
içinde Marmara’da 7-7,5
şiddetinde bir deprem
olabileceğini söylemişlerdi.
15 yılı geçti, kaldı 15 yıl. Öte
yandan çarpık kentleşmenin
önlenmesi lazım; sağlıksız,
düzensiz, kentsel estetikten
yoksun şehirlerimiz yaşam
kalitesini düşürmektedir.

Kentsel Dönüşümde ortak
akılla herkesin yaşadığı kenti,
daha iyi ve yaşanabilir, daha
nitelikli ve sağlıklı bir kent
haline getirilmesi başlıca
hedef olmalıdır.
Kentsel dönüşüm her şeyden
çok insani bir konudur, bu
nedenle birçok boyutuyla ele
alınması ve değerlendirilmesi
gerekmektedir...

Kentsel dönüşüm ile hem
deprem sebebiyle can ve
mal güvenliğini sağlamalı
hem de çarpık kentleşmeyi
önümüzdeki onbeş yılda
bitirmeli, turizm ve yabancı
sermaye girişi için marka
şehirler yaratmalıdır. Kentsel
dönüşüme konu edilen
alanlarda geliştirilen projeler
ekonomik, toplumsal ve

CEMİL DEMİRYÜREK
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı

7

YTSO 0226

YTSO’dan Haberler

YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin BECAN, Yönetim
Kurulu Üyesi Okan GÜNER ve Meclis Üyesi Özgür
Çavuşoğlu, İlimize yatırım yapması amacıyla Hüseyin
ÖZDİLEK’ i ziyaret etti

Y

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin BECAN,
Yönetim Kurulu Üyesi Okan GÜNER ve Meclis
Üyesi Özgür Çavuşoğlu, İlimize yatırım
yapması amacıyla Hüseyin ÖZDİLEK’ i ziyaret etti.
Konu hakkında bilgi aktaran Tahsin BECAN;
Gayrimenkul Değerleme Firmaları tarafından piyasa
değeri 11 milyon 930 bin Lira olarak tespit edilen İl
Özel İdaresinin 28 bin 400 m2 lik Termal – Çınarcık
yol ayrımında bulunan arsasına yatırım yapılmasına
yönelik olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından İl
Özel İdaresi Meclis üyelerini ziyaretimiz sonrasında
Hüseyin ÖZDİLEK i ziyaret ettik.
İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan raporun bir
örneğini kendisi ile paylaştığımız Hüseyin Özdilek’e
Yalova halkının Çiftlikköy de bulunan Özdilek
alışveriş merkezine sıcak baktığını, kendilerine
yönelik herhangi bir karşı duruş olmadığını
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belirterek İl Özel İdaresinin mevcut arsasının
karşısında Yalova Üniversitesi kampüsünün
olmasının ve Termal Çınarcık güzergahında
bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu belirttik.
Kendisine Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsü
içerinde bulunan Holiday İnn oteli örneğini
vererek bu alanda kendi grubuna ait Crowne
Plaza otelini yapması halinde başta ilimize çevre
üniversitelerden gelecek olan öğretim üyelerinin
konaklamaları olmak üzere bir çok misafiri
ağırlayabileceğini ifade ettik.
Konuya sıcak yaklaşan Hüseyin Özdilek, Yalova
Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Özel İdaresi yetkilileri
ile müşterek yapılacak toplantı sonrasında
yerinde incelemelerde bulunarak konuyu
değerlendireceklerini belirtti.

YTSO’dan Haberler

YTSO, 4.Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarına Katıldı

M

emleket Hasreti Çekenlere sloganıyla düzenlenen ve 22 Eylül’e kadar ziyaretçiyle buluşan fuarda,
Diyarbakır’dan Bursa’ya Türkiye´nin dört bir yanından gelen yöresel, geleneksel ve kültürel ürünler
sergilendi.
Fuarda ev sahibi Antalya reçelleri, portakal ve sera üretimi sebze ürünlerinin yanı sıra Alanya´dan muz,
Alanya şalvarı, badem kahvesi, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu´nun desteklediği ev hanımlarının el
sanatları ürünleri gibi birçok ürünle temsil edilirken, Diyarbakır´ın dev karpuzu ve peynir çeşitleri

de ziyaretçilere
ikram edildi. Isparta
gül ürünleri ve
minyatür halıları,
Burdur ceviz ezmesi,
Kahramanmaraş
dondurması, denizli
tekstil ürünleri, Hatay
künefesi, Kayseri
Pastırma, mantı ve
sucukları, Gemlik
zeytini ile standlarda
yer aldı. Ayrıca
Samsun´un sekiz
köşe kasketinden
Tokat bezine,
Hakkâri balından
Aydın kestanesine
kadar ülkenin dört
tarafından yüzlerce
ürün sergilendi.
TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
bu yıl dördüncüsü
düzenlenen ‘Hediyelik
Yöresel ve Geleneksel
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Ürünler Fuarı’nı ziyaret
etti.
Beraberinde TOBB
Başkan Yardımcısı
Çetin Osman Budak,
ATB Başkanı Ali Çandır,
TOBB Yönetim Kurulu
Üyeleriyle birlikte
bütün stantları tek
tek ziyaret edip
ürünler hakkında bilgi
alan Hisarcıklıoğlu,
10 bin metrekare
alanda Erzincan’dan
Denizli’ye,
Bartın’dan Alanya’ya,
Beypazarı’ndan
Manavgat’a, Burdur’dan
Diyarbakır’a, Sivas’tan
Hatay’a Trabzon’a,
Gaziantep’e Türkiye
turu attı.
Yöresel ürünlerden
tadan, Anadolu’dan
gelen el emeği
göz nuru ürünleri

tek tek inceleyen
Hisarcıklıoğlu,
yöresel ürünlere
sahip çıkılması
gerektiğini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu,
“İnsanların en büyük
zenginliği yöresel
olan zenginlikleridir.
Türkiye’nin her
ilinde ilçesinde
kendi yöresine ait
meşhur ürünleri
var. Ama bunları
markalaştıramayınca
maalesef yurtdışına
kaptırıyoruz
ve zenginliğe
dönüştüremiyoruz.
Zenginliğe
dönüştürmemiz
için kendi yöresel
ürünlerimizi marka
haline getirmemiz
lazım” dedi.

YTSO’dan Haberler

YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan fuar hakkında bilgi vererek, “Fuara 40 m2’lik özel tasarım stant
ile katılım sağlayan Odamız, diğer katılımcı oda ve borsa yetkilileri ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni
kazandı.Termal Turizmi, Yalova Sütlüsü, Yalova Termal Organik Kestane Balı, YTSO Kadın Girişimciler Kurulu
tarafından hayata geçirilen sabun çiçekleri ve ilimize özgü canlı çiçeklerin tanıtımının yapıldığı fuarda
ilimiz ve öne çıkartmaya çalıştığımız ürünlerimize büyük ilgi gösterilirken, Kadın Girişiciler Kurulumuzun
sosyal sorumluluk projesi olan Hobim İşim Olsun Sabun Çiçekleri de fuarda dikkat çeken bir farkındalık ve
çeşitlilik yarattı.
İlimizin marka olabilecek değerlerini Ülkemize tanıtmak turizm açısında da son derece önemli ayrıca
bunları marka ve patent yoluyla koruma altına almamız ve ekonomik değerlerini arttıracak şekilde gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında pazarlamasını yapmalıyız.
Fuara katılım sürecinde bizlere destek veren Sağlık Bakanlığı Kaplıca İdaresi Başkanlığı’na, Sasbüd’e,
Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerine, Baklavacı Anteplioğlu (Yalova Sütlüsü) Firmamıza, Termal kestane balı
üreticilerine ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum”diye konuştu.

YTSO 0226
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YTSO’dan Haberler

Ak Parti YTSO Ziyaret Etti

A

KP İl Başkanı Mustafa Pehlivan, Belediye Başkanı Yakup Koçal, Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan,
Başkan Yardımcıları Birol Önderoğlu ve Muhammet Sarıoğlu, Meclis Başkanı Cemil Demiryürek
Yalova’nın güncel sorunlarını görüşmek üzere YTSO da bir araya geldi.
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binası yer arayışı ile ilgili olarak Belediye Başkanımız Yakup
Koçal’a talebimiz yinelenmiş olup, Sayın Belediye Başkanımız Odamızın

yer ihtiyacı ile ilgili müjdeli bir
haber ile tarafımıza döneceğini
belirtmiş olup, bu haber oda
yönetimimizi son derece
memnun etmiştir.
Yapılan istişare toplantısında
ilimizde kurulma çalışmaları
devam organize sanayi
bölgelerinin son durumu
OSB lerin bir an önce hayata
geçirilmesine yönelik olarak
yapılabilecek girişimlerin neler
olabileceği değerlendirilmiştir.
İlimizin turizmine katkı
sağlayacak Termal deki 1700
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dönümlük arazinin bir an önce
ihaleye çıkartılarak bu alan 5
yıldızlı tesislerin yapılmasının
sağlanması ve buraya
Ülkemizde ve Dünyada marka
olmuş grupların gelmesinin
sağlanmasına yönelik çalışmalar
yapılması konusu görüşülmüştür.
Oda yönetim kurulumuz
tarafından Armutlu ilçe
ziyaretimiz sırasında üyelerimiz
ve Armutlu Belediye Başkanı
tarafından dile getirilen Armutlu
Küçük Sanayi Sitesi kurulması
yönünde de karşılıklı görüş

alışverişinde bulunulmuştur.
Diğer bir konu ise Yalova’da liman
oluşturulması. İlimizin jeopolitik
konumunun çok uygun olmasına
rağmen liman olmayışının
firmaları ve il dışından gelecek
yatırımları etkilediği, dolayısıyla
ilimiz Altınova ilçe sınırları
içinde ekonomik olarak büyük
işletmelere liman kurdurulması
doğrultusunda yapılacak
başvurulara destek olunması
kararlaştırılmıştır.

YTSO’dan Haberler

YTSO, İtfaiye Haftası Münasebetiyle Yalova İtfaiyesi’ni
Ziyaret Etti

İ

tfaiye Haftası münasebetiyle, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile Yönetim Kurulu Üyeleri
Okan Güner ve Hakan Gencer Yalova İtfaiye Müdürü Bekir Kaş’ı ziyaret ettiler.
YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, her türlü felaket ve acil durumlarda gerektiğinde kendi
hayatlarını tehlikeye atarak mesai kavramı gözetmeksizin görev yapan tüm itfaiye çalışanlarının bu anlamlı
haftasını kutladığını belirtti.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fevzi Uzun
Odamıza Ziyarette Bulundu

Y

önetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Önderoğlu,
Yönetim Kurulu Üyeleri Okan Güner, Hakan
Gençer ve Galip Atik ile Meclis Başkanı Cemil
Demiryürek hazır bulunduğu ziyarette, YTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan; “Sivil toplum
örgütleri olarak görevimiz üyelerimizin sorunlarına
en doğru biçimde sözcü olmaktır. Bölgesel olarak

ticaret ve ekonominin kalkınması için odalar arası
ortak çalışmalar yapılması gerekir. Bu anlamda
gerçekleştirdiğiniz ziyaret için teşekkür ederim.”
dedi. Oda çalışmaları ve ekonomik gelişmeler
hakkında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı
ziyarette YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin
Becan tarafından günün anısına bir hediye takdim
edildi.

YTSO 0226
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YTSO’dan Haberler

YTSO, Yalova Mimarlar Odası Başkanı İ.Hakkı Gültekin’e
Ziyarette Bulundu

Y

önetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Meclis Başkanı Cemil Demiryürek Yönetim Kurulu Üyeleri
Özkan Şenel ve Okan Güner ile Dünya Mimarlar Haftası münasebetiyle Yalova Mimarlar Odası
Başkanı İ.Hakkı Gültekin’e ziyarette bulundu. Tüm mimarların Dünya Mimarlar Haftası kutlayan,
YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, “Mimarlık, yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Mimarlar
yaptıkları tasarımlarla şehirlerin geleceğe taşınmasında önemli rol oynuyorlar” dedi.
İlimiz ile ilgili konularında görüşüldüğü ziyarette, Sivil Toplum Örgütleri ile odalar arasında işbirliğinin ve
ortak çalışmalar yapılmasının önemine değinildi.

Türk Telekom, Kurumsal Ürün ve Hizmetler Hakkında
YTSO’ya Bilgilendirmede Bulundu

T

ürk Telekom Kurumsal Müşteri Müdürü
Mustafa Baytoz, Yalova İl Müdürü Hakan Tunç
ile Kurumsal Satış Bölge Yöneticileri odamız
yöneticilerine yönelik Türk Telekom’un sağlamış
olduğu hizmetler konusunda bilgilendirmede
bulundular. Esnaf ve KOBİ’lerin dünya çağında
hizmet alabilmesi ve rekabetçi olabilmesi için
birçok proje geliştirdiklerine değinen Türk Telekom
yetkilileri, esnaflara yönelik düzenledikleri
kampanya ile telefon ve internet tarife paketlerinin
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yanı sıra, işyeri sigortasından güvenlik paketine,
sıcaklık ve nem ölçüm hizmetlerinden internet
sitesi desteğine kadar birçok hizmetin uygun
koşullarda verilebileceği belirtildi.
Esnaf ve KOBİ’lerin ekonomi içerisinde önemli bir
rolü olduğuna dikkati çeken Yalova İl Müdürü Hakan
Tunç, YTSO üyelerinin kullanmış oldukları kurumsal
tarifeleri ile ilgili her türlü soru ve inceleme
taleplerini yalova@turktelekom.com.tr adresine
gönderebileceklerini belirtti.

YTSO’dan Haberler

YTSO ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Arasında Kredi
Protokolü İmzalandı

K

uveyt Türk Katılım Bankası, Yalova Ticaret
ve Sanayi Odası’yla imzaladığı anlaşma
kapsamında üyelerimiz, uygun koşullarda
çalışma imkânı bulacaklar. Yalova Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Şenel ve Mustafa

Saraç ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Bölge Müdürü
Kadir Alpay ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yalova
Şubesi Müdürü Onur Ceruz’un, 09 Ekim 2013
tarihinde imzaladığı anlaşma ile YTSO üyeleri,
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın kredi paketlerinden
ve yenilikçi ürünlerinden faydalanabilecek.

YTSO İl Genç Girişimciler Kurulu Ziyareti

O

damız İl Genç Girişimciler icra kurulu Başkan ve kurul üyeleri odamız Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin
Becan’ı makamında ziyaret etti.
Kurul üyelerini YTSO Yönetim Kurulu başkanına tanıtımınının yapan İGGK Başkanı M.Anıl Dinçer,
kurul çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

YTSO 0226
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YTSO’dan Haberler

Etkili Lider Yöneticilik Eğitimi Tamamlandı

Y

TSO Eğitim Etkinlikleri Çerçevesinde YTSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Etkili lider
yöneticilik eğitimi” Kocaeli ABİGEM’den eğitmenlerinden Y.Müh. Dilek ALP PERÇİN tarafından
verildi. Eğitimde, Yöneticilikte Ahenk, Uyum ve Güven Yaratmak, Başarılı Bir Yönetici Neleri İyi
Yapar, Kurumsal Öncelikleri Yakalamak, Karar Alabilme Yeteneği, Vizyoner Lider özellikleri, Kurumsal
Profesyonellik, Uygulama Atölyeleri ve Genel Değerlendirme Atölyesi konularına yer verildi. Eğitimin
başlangıcında katılımcılara liderlik tarzlarını ortaya çıkaran kişilik testi uygulaması yapılarak yetkinliklerini
ve eksikliklerini fark etmeleri ve bu sayede eğitimde geliştirmek istedikleri eksiklerini tamamlama fırsatı
sunuldu.

YTSO, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi
Öncü’ye Ziyarette Bulunarak İyi Niyet Protokolü İmzaladı

T

ahsin Becan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Kaan Saruhan ile Okan Güner, Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Başkanı Fehmi Öncü’ye ziyarette bulunarak Yalova Geneli ile ilgili ortak çalışmalar
ve ilimiz için faydalı projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla iki kurum arasında iyi niyet
protokolüne imza attılar. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, “Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile
Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından imzalanan protokol ile Yalova’nın gelişimine katkı
sağlayacak, mevcut olanakları geliştirmek, yeni projeler yaratarak araştırma ve çalışmaların sonuçlarının
ortak kullanımı sağlamak ve mevcut durumu dikkate alarak ileride yapılabilecek ortak çalışmaların
belirlenebilmesi amaçlanmıştır” dedi.
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Kızılay Haftası Dolayısıyla, Kızılay Yalova Şubesi’ni Ziyaret
Ettik

H

er yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında
tüm yurtta kutlanan Kızılay Haftası
dolayısıyla, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin Becan, Kızılay Yalova Şube Başkanı Osman
Aykut Temuçin’i ziyaret etti. YTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Becan, “Yalova Ticaret ve Sanayi
Odası Kızılay’a bugüne kadar her türlü desteği
sağlamıştır. Kızılay Yalova Şubesi’nin çalışmalarını
yakından takip ediyor ve takdir ediyorum. Kızılay’a
yapılan yardımların yerine ulaştığını da biliyorum.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman her
türlü maddi-manevi desteğe hazırız” dedi.
Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Kızılay
Yalova Şube Başkanı Osman Aykut Temuçin, “Yalova
Ticaret ve Sanayi Odamızın, Yalova Üniversitesi
öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sosyal
sorumluluk projesi Kan Ver Can Ver etkinliği ile
Kızılay’a sağlamış olduğu diğer destekleri ve
duyarlılıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin BECAN, Kadastro Müdürü
Kemal ÖZER’i Ziyaret Etti

L

isanslı Ölçü Bürolarınca karşılanan ölçü işlemlerinin Nisan 2013 tarihinden sonra Kadastro Müdürlüğü
bünyesinde yapılması nedeniyle müdürlük işlerine ilave iş yoğunluğu gelmesinden dolayı yaşanan
problemlerin giderilmesi amacıyla YTSO tarafından TOBB nezdinde yapılan girişimler hakkında bilgi
veren Tahsin BECAN, YTSO olarak il müdürlüğümüzde
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yaşanan personel sıkıntısının giderilmesi amacıyla Temmuz ayı sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanımız Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na üyelerimizin ve Yalova lı vatandaşlarımızın il
müdürlüğümüzde personel azlığından dolayı işlemlerin yapılmasında sıkıntı yaşadıklarını sorunun
giderilmesi amacıyla bizlere destek olunması amacıyla bir talepte bulunduk. Talebimiz TOBB aracılığı
ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’na iletildi. Bakanlığımızın bize Eylül ayı içinde gönderdiği yazıda personel
talebinin karşılanacağı belirtildi. Bu anlamda hem Bakanlığımıza hem de desteklerinden dolayı TOBB
Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Kadastro Müdürü Kemal ÖZER, personel taleplerinin
karşılandığını, desteklerinden dolayı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine
teşekkür ederek il müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgilendirme de bulunmuştur.

YTSO, Kurumlararası “İyi Niyet Protokolü” İmza
Törenlerine Devam Ediyor

Y

önetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Önderoğlu,
Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Şenel, Okan
Güner ve Mustafa Saraç, Yalova Kent Konseyi
Başkanı Ömer Fitoz ile Yalova İnşaat Mühendisleri
Odası temsilcisi Mahmut Renkler’i ziyarette
bulunarak, Yalova Geneli ile ilgili ortak çalışmalar
ve ilimiz için faydalı projelerin geliştirilmesi ve
yürütülmesi amacıyla iyi niyet protokolüne imza
attılar. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan,

“Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Kent Konseyi
ile Yalova İnşaat Mühendisleri Odası temsilciliği
tarafından imzalanan protokol ile Yalova’nın
gelişimine katkı sağlayacak, mevcut olanakları
geliştirmek, yeni projeler yaratarak araştırma
ve çalışmaların sonuçlarının ortak kullanımı
sağlamak ve mevcut durumu dikkate alarak ileride
yapılabilecek ortak çalışmaların belirlenebilmesi
amaçlanmıştır” dedi.

YTSO 0226

19

YTSO’dan Haberler

Yalova Ticaret Ve Sanayi Odası, Eğitime Verdiği Desteği
Sürdürüyor

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteği ve Odamız aracılığı ile İlimiz merkez, Çınarcık, Armutlu,
Çiftlikköy, Termal, Altınova ilçelerimiz ve köy okullarımız olmak üzere toplam 52 okulumuzda
ilköğretimde okuyan 857 öğrenciye kışlık bot hediye edildi. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin
Becan “Yalova Ticaret ve Sanayi Odası olarak toplumsal sorumluluklarımızın bilinci içinde, ilköğretimde
okuyan öğrencilerimize ayni yardımlar yapılmasını sağlayarak, Üniversite öğrencilerimize ise karşılıksız
burs vererek eğitime destek olma çalışmalarımız devam ediyor. Küresel bir güç olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen ülkemizde eğitimin ne kadar önemli bir iş olduğunu ve dünyanın en büyük 10
Ekonomisi içine girebilmesinin en önemli koşulunun eğitimli ve donanımlı bir nesil yetiştirmekten
geçtiğini her vesilede dile getiren TOBB Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’na ilimiz ihtiyaç sahibi
ilköğretim öğrencilerine yapılan bu yardımlarda bizleri aracı kıldığı için YTSO Meclis ve Yönetim Kurulu
üyeleri adına teşekkür ederim” dedi.

Pazarlama Stratejileri Eğitimi Gerçekleştirildi

“P

azarlama Stratejileri” eğitimi 13 Kasım 2013 Çarşamba günü YTSO Meclis Toplantı Salonu’nda
ABİGEM Doğu Marmara eğitmenlerinden Yrd. Doç.Dr. Bilsen BİLGİLİ tarafından verildi. Oda üyesi
18 firma temsilcinin katıldığı eğitimde, pazarlamacılar ve yöneticilerin, küresel pazarlardaki
gelişmeler ile birlikte yerel pazarlardaki fırsatları da değerlendirebilecek stratejiler geliştirmesi, ulusal ve
uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmesine katkıda bulunması amacıyla teorik anlatımlar
ile uygulamalara yer verildi. Eğitimde Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazarlama Stratejileri ve Stratejilerin
Uygulanması ve Stratejik Kontrol gibi başlıklara yer verildi.
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Marmara Bölgesi Ticaret Sicil Müdürleri Toplantısı Yapıldı

Y

alova Ticaret ve Sanayi
Odası (YTSO) Ticaret
Sicil Müdürlerini bir
araya topladı. Marmara Bölgesi
odaları temsilen 47 odadan 76
temsilcinin katıldığı Marmara
Bölgesi Ticaret Sicili Müdürleri
Toplantısı, 09-10 Kasım 2013
tarihlerinde Termal Otel’de
düzenlendi. YTSO Yönetim
Kurulu Üyesi Okan Güner’in
açılış konuşması ile başlayan
toplantıya, YTSO Yönetim Kurulu
Üyesi Galip Atik, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Şirketler Dairesi
Başkanı Mustafa Umut Özgül,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Uzmanı Ahmet Canbalak, TOBB
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Uzmanı Gökhan Mirahmetoğlu,
Uyumsoft Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Şahin ile Merkezi
Kayıt Sistemi (MERSİS) Proje
Yöneticisi Selçuk Alkaş katıldı.
YTSO Yönetim Kurulu Üyesi
Okan Güner’in konuşmasının
ardından söz alan Uyum Soft
Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin
Şahin MERSİS sistemi ile ilgili
katılımcılara bilgi verdi. Yeni
Ticaret Kanununa göre devreye
sokulan sistemin alt detaylarını
ise proje yöneticisi Selçuk Alkaş
anlattı. Toplantının öğleden
sonraki bölümünde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Şirketler Dairesi
Başkanı Mustafa Umut Özgül
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Uzmanı Ahmet Can Balak Ticaret
Sicili Müdürlüğümüzce tespit
edilen Yeni TTK maddelerinin
uygulamalarında karşılaşılan
sorularına yönelik açıklamalarda
bulunmalarının ardından, Türk

Ticaret Kanunun geçici 7. Maddesi
“Münfesih Olmasına veya
Sayılmasına Rağmen Tasfiyelerine
ve Ticaret Sicili Kayıtlarının
Silinmesine İlişkin Tebliğ’in
uygulamalarda nelere dikkat
edilmesi gerektiği konusunda
açıklamalar da bulundular.
Toplantı soru cevap bölümü ve
programın değerlendirilmesinden
sonra sona erdi. Katılımcılara
verilen akşam yemeğinde Ticaret
Sicili Müdürlüğü görevinden
emekliliğe ayrılan Çanakkale
Ticaret Sicili Müdürü Birten
Sarıbaş’a YTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Becan, Düzce
Ticaret Sicili Müdürü Necati
Sevim’e YTSO Yönetim Kurulu
Üyesi Galip Atik, Gemlik Ticaret
Sicili Müdürü Bekir Öksüz’e YTSO
Meclis Başkan Yardımcısı Kenan
Engin birer plaket takdim ettiler.
İlimizin tanıtımına yönelik,
Termal Atatürk Köşkü, Karaca
Arberetum’u ve Yürüyen Köşk
gezisinin ardından katılımcılar
ilimizden ayrıldı.
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BALO Tanıtım Toplantısı BTSO’da Gerçekleştirildi

T

ürkiye’nin uluslararası
taşımalarında demiryolunun
payını arttırma, çevreci
ve ekonomik taşıma modelleri
geliştirme hedefi ile Türkiye
Odalar Borsalar Birliği
öncülüğünde ve Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası (BTSO) ortaklığında
kurulan BALO Büyük Anadolu
Lojistik Organizasyonlar
A.Ş. intermodal taşımacılık
operasyonları tanıtım toplantısı
gerçekleştirildi.
Odamızı temsilen Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Birol
Önderoğlu ile Meclis Başkan
Yardımcısı Kenan Engin’in
katıldığı toplantıda, açılış
konuşmasını gerçekleştiren BTSO
Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ
Onur, Türkiye’nin üç tarafının
denizlerle çevrili olması ve
stratejik önemdeki İstanbul ve
Çanakkale boğazları sayesinde
deniz yolu taşımacılığında
önemli bir rekabet avantajı
bulunduğunu kaydederek,
“Türkiye’nin ihracatında yüzde
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50,7, ithalatında yüzde 53,2’lik
oranlara sahip olan deniz
yolu taşımacılığı, ülkenin dış
ticaretinde en çok tercih edilen
nakliye yöntemi. Deniz yolu
taşımacılığını 2010 yılında
yüzde 40,3’lük ihracat ve yüzde
22,9’luk ithalat oranlarıyla
karayolu taşımacılığı izlerken
hava yolu taşımacılığı ise ihracat
ve ithalatta üçüncü sırada yer
almaktadır.” dedi.
Avrupa ve Asya kıtaları arasında
yer alan Türkiye’nin coğrafi,
kültürel ve ekonomik anlamda
bir köprü işleviyle eşsiz bir
konuma sahip olduğunu
vurgulayarak, “Bu eşsiz konumun
avantajlarını kullanarak lojistik
sektörüne ivme, Türk sanayisine
rekabet gücü kazandıracak
BALO Büyük Anadolu Lojistik
Organizasyonlar projesi ile
ülkemiz, dünya ticaret hayatında
daha etkin bir rol üstlenecektir.
Ayrıca, bu projeyle Türkiye’de
demiryolu yük taşımacılığının
etkinleştirilmesine yönelik

inovasyonle yönleriyle lojistik
maliyetlerin düşürülerek Avrupa
ile Türkiye arasındaki ticaretin
geliştirilmesi ve gelecek nesillere
yaşanılası bir dünya bırakılması
hedeflenmektedir.” şeklinde
görüş belirtti. Toplantının açılış
konuşmalarını gerçekleştiren
BALO Yönetim Kurulu Üyesi Halit
Sezgin ve BALO Genel Müdürü
Hüseyin İşteermiş de katılımcıları
bilgilendirdikleri konuşmalarının
ardından toplantıya katılan sektör
temsilcilerine BALO’nun işleyişi
ve faaliyetler hakkında bilgiler
verdiler.
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Bölge Odaları İstişare Toplantısı Düzce TSO’da Yapıldı

D

oğu Marmara Bölge Odaları İstişare Toplantısı
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Yalova TSO Başkanı Tahsin Becan, Meclis
Başkanı Cemil Demiryürek, Yönetim Kurulu Üyesi
Okan Güner, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat
Özdağ, Meclis Başkanı Bülent Karagöz, Yönetim
Kurulu Üyesi Tuncay Şengöz, Düzce Ticaret Borsası
Başkan Yrd. Kemal Genç, Meclis Başkanı Rahmi
Solak, Körfez Ticaret Odası Başkanı Mustafa Efe,
Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Akyazı TSO Başkanı
Şinasi Bayraktar, Meclis Başkanı Muzaffer Başer,
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, MARKA
Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, MÜSİAD Düzce
Şube Başkan Vekili Mehmet Coşkun, DÜSİAD
Başkanı Eyüp Çakır, KATSİAD Başkanı Celalettin
Kırboz ve KASİAD Genel Sekreteri Mete Şamcı
katıldı.
Bölgesel sorunların masaya yatırıldığı toplantının
açılış konuşmasını Düzce TSO Yönetim Kurulu
Başkan vekili Mehmet Danışmaz yaptı. Danışmaz,
“Toplantının bölgemiz açısından hayli önemli
olduğuna inanıyoruz. Bölge odaları arasında

birlik ve beraberliğin sağlanması, ortak akıl
yürütülebilmesi için önemli bir fırsat. Doğu
Marmara Bölgesi oda ve borsaları artık eskisinden
çok daha fazla güç birliği ve ortak hareket etme
kültürüne sahip. Bundan böyle bu tip toplantılara
artarak devam edecek ve bölgesel çıkarlar ön
planda olacaktır. Katılımlarınız için herkese teşekkür
ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını
diliyorum” dedi.
Yeni başlayan ve sürekli hale getirilmesi planlanan
Bölge Odaları İstişare Toplantısında söz alan
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, toplantı,
gündem maddeleri ve toplanma amaçlarıyla alakalı
bilgiler verdi. Yapılan konuşmaların ardından
gündem maddeleri katılımcılara ayrıntılı olarak
aktarıldı ve maddeler üzerinde konuşuldu.
Toplantı, bir daha ki toplantının zamanının
belirlenmesiyle sona erdi.
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YTSO Üyeleriyle Buluşuyor

O

damıza kayıtlı işletmelerin mikro ölçekte
sorun ve beklentilerini tespit etmek,
çözüm önerileri geliştirmek, Odamızdan
taleplerini belirlemek, İlimizin ve Odamızın
gelişmesi için düşüncelerini ve fikirlerini almak
amacıyla 13 meslek grubunda bulunan tüm
üyelerimiz ile yapılacak yemekli toplantıların ilki
1.Meslek Grubunda bulunan gıda toptancıları
ve perakendecileri ile yapıldı. KOSGEB ve Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı Müdür ve Uzmanlarının

sahip çıkmaları sağlanacak. Bizler yapacağımız tüm
çalışmaları üyelerimize ve Yalova’nın gelişimine
katkı sağlaması, İlimizi bir adım daha öteye taşıması
amacıyla gerçekleştireceğiz, bu anlamda gelecek
her türlü fikir ve öneri bizler için çok önemli. Ayda
iki toplantı şeklinde gerçekleştirilecek olan YTSOÜye Buluşma Toplantıları 13 Meslek grubunda
sırayla yapılacak olup, toplantıların etkin ve verimli
bir şekilde yapılması için kalabalık olan meslek
grupları nace kodlarına göre 3 ya da 4 gruba

da iştirak ettiği ve destekler hakkında bilgilendirme
de bulunduğu toplantıda, üyelerin bilgi
güncellemelerinin de yapıldığı anket formları ile
görüş ve öneriler yazılı şekilde YTSO na iletildi.
YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan
“Üyelerimiz ile daha yakın ilişki ve işbirlikleri
kurulması ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odasının
üyelerinin tamamına ait olduğunu hissettirmek
adına düzenleyeceğimiz bu toplantılarda,
üyelerimiz tarafından iletilen görüşler ve
teklifler doğrultusunda iş planlarımızı yapacağız.
Odamızın yapacağı her çalışmada ve yürüteceği
her proje üyelerimizin fikirleri doğrultusunda
gerçekleştirilecek, bu saye de üyelerin odalarına

ayrılarak farklı tarihlerde gerçekleştirilmeye devam
edilecek.Büyük marketler yasa tasarısı, işletmeler
için kümelenme modelleri, trafik, otopark, yasal
düzenlemeler, kosgeb desteklerinden nasıl
yararlanılabilir gibi konuların görüşüldüğü toplantı
son derece faydalı geçmiş olup, katılım sağlayarak
fikirlerini ileten üyelerimize, Kosgeb İl Müdürü
Hakan Ulusu ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Yatırım ve Destek uzmanı Murat Özkan’ a ve 1.
Meslek Komitesi Başkanı Hamdi Okuyan’a teşekkür
ediyorum.” dedi.
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Global Girişimcilik Haftası Nedeniyle Düzenlenen “Yalova
Çiçek Sabunları Sergisi” Açıldı

Y

alova Ticaret ve Sanayi
Odası Kadın Girişimciler
Kurulunun Global
Girişimcilik Haftası nedeniyle
düzenlediği “Sabun Çiçekleri
Sergisi” açıldı.
Kent Müzesi’nde açılan Yalova
Sabun Çiçekleri Sergisi’nde
konuşan Yalova Valisi Esengül
Civelek, Yalova Sabun Çiçekleri
Sergisi’nin hayırlı ve uğurlu
olmasını diledi. Civelek,
serginin açılmasında girişimci
kadınların büyük bir payının
olduğuna dikkati çekerek, “Yalova
Sabun Çiçekleri Projesi’nin
gelişmesinde, sabun çiçeği
yapılmasında Kadın Girişimciler

Kurulumuz büyük çaba sarf
etmiştir. Düzenlenen kurslardan
kadınlarımızın yararlanması
için çaba göstermişlerdir.
Yalova’da bu proje kadınlarımız
için gelir getirici bir aktiviteye
dönüşmüştür. Yalova’da sabun
çiçeklerinin bir marka haline
gelebilmesi için desteklerini
esirgemeyen herkese teşekkür
ediyorum. Bundan sonra da
projeye hep birlikte sahip
çıkarak büyüteceğiz” diye
konuştu. YTSO Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Süheyla
Uzuneser ise “Kadınlarımızın
girişimciliğine yönelik yapılan
proje kapsamında ortaya çıkan

çiçek sabunlarıyla ilgili bir sergi
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu projemize Valimiz, Yalova
Belediye Başkanımız ve odamız
büyük destek verdi. Serginin
açılışına katılanlara çok teşekkür
ediyorum” dedi. Serginin açılış
kurdelesini, Vali Civelek ve
Uzuneser’in yanı sıra Yalova
Belediye Başkanı Yakup Koçal
ile YTSO Başkanı Tahsin Becan
birlikte kesti. Vali Civelek, sergiyi
gezdiği sırada çiçek sabunu
üreten kadınlara, MARKA’nın
2014 yılı mali desteklerinden
yararlanmaları tavsiyesinde
bulundu.
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YTSO Tarafından Burs Alacak Öğrenciler, 20 Kasım 2013
Tarihinde Yalova 2.Noterliği Tarafından Yapılan Çekilişle
Belirlendi

Y

urt içinde lisans düzeyinde eğitim gören
ihtiyaç sahibi öğrencilerine yönelik burs
sağlanması amacıyla yapılan duyuru
neticesinde, başvuru şartlarını yerine getiren
101 öğrenciden, 24 asil 24 yedek öğrenci Yalova
2.Noterliği kâtibesi Nurten Çiftçi ile YTSO Burs

Komisyonu Başkanı Hüseyin Toftar ile Burs
Komisyonu üyeleri Ünal Yıldız, Süheyla Uzuneser
ve Selahattin Yıldız tarafından 20 Kasım 2013
tarihinde YTSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda
yapılan çekiliş sonucunda belirlendi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, kurumlararası “İyi
Niyet Protokolü”nü Makine Mühendisleri Odası Yalova
Temsilciliği İle İmzaladı

Y

önetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Meclis Başkanı Cemil Demiryürek, Yönetim Kurulu Üyeleri Okan
Güner, Mustafa Saraç ve Özkan Şenel, Makine Mühendisleri Odası Yalova Temsilciliği Başkanı Yalçın
Oral’a ziyarette bulunarak, Yalova Geneli ile ilgili ortak çalışmalar ve ilimiz için faydalı projelerin
geliştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla iyi niyet protokolüne imza attılar. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin Becan, “Yalova Ticaret
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ve Sanayi Odası, Makine Mühendisleri Odası Yalova Temsilciliği tarafından imzalanan protokol ile
Yalova’nın gelişimine katkı sağlayacak, mevcut olanakları geliştirmek, yeni projeler yaratarak araştırma ve
çalışmaların sonuçlarının ortak kullanımı sağlamak ve mevcut durumu dikkate alarak ileride yapılabilecek
ortak çalışmaların belirlenebilmesi amaçlanmıştır” dedi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kaçar Odamıza
İade-i Ziyarette Bulundu

Y

alova Cumhuriyet Başsavcı Osman Kaçar’ı, Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Meclis Başkanı
Cemil Demiryürek, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Gençer ile Özkan Şenel karşıladılar. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Becan, Yalova’nın daha iyi yerlere gelmesi için tüm
kurumların iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Yalova Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, YTSO Kasım
Ayı Meclis Toplantısına Katıldı

E

mniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, 28 Kasım 2013 tarihinde YTSO Meclis Toplantı Salonunda
yapılan Kasım Ayı Meclis toplantısına katıldı. Yalova Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, YTSO
Meclis Üyelerine Emniyet teşkilatı ve yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Meclis üyelerinin
sorularını da yanıtlayan Ümit Yüksel’e, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan
günün anısına bir hediye takdim etti.
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Yalova ve Smolyan Ekonomisi Masaya
Yatırıldı

Y

alova Belediyesi, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası(YTSO) ve Bulgaristan’ın
Smolyan Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen ve toplam 30 temsilcinin
katıldığı forum, Smolyan’de gerçekleştirildi. Yalova Belediyesi Dış İlişkiler
Müdürü Cengiz Dereli, YTSO Başkanı Tahsin Becan’nın da katıldığı forumun
açılış konuşmasını Smolyan Belediye Başkanı Nikolay Melemov gerçekleştirdi.
Melemov, işbirliği forumunda Yalova ile Smolyan’ ın bugüne kadar yürüttüğü
kültürel ve sportif faaliyetlerde çok başarılı olduğunu ifade etti. Yalova Belediye
Başkanı Yakup B. Koçal’ın öncülük etmesiyle iki şehir arasındaki ilişkilerin
ekonomik faaliyetlere de yansıdığını belirten Melemov, gelecekten daha umutlu
olduğunu dile getirdi.

VİZE KONUSU MASAYA YATIRILDI
Türk vatandaşlarına uygulanan vize konusunda kolaylık sağlanmasıyla ilgili
gündem oluşturulan bu foruma Bulgaristan Ekonomik Kalkınmadan Sorumlu
Başbakan Danışmanı Aneliya Bıklova, Pazarlama, Reklamcılık ve Turizm Uzmanı
Albena Metodieva, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci
ve Smolyan Valisi Dimitar Kristanovda katılarak değerlendirmede bulundu.
Toplantıda yer alan Yalova BALGÖÇ Dernek Başkanı Lütfi Özgür, konuya ilişkin
görüşmeleri Türkçe ve Bulgarca olarak heyet üyelerine aktardı.
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“TÜRK YATIRIMCILARA
HER KONUDA YARDIMCI
OLURUZ”
Bulgaristan Odalar
ve Borsalar Birliği
Smolyan temsilcisi Ivo
Tsarev de söz alarak;
Bulgaristan’daki
düşük vergilerin
Türk iş adamları için
Bulgaristan’a yapılacak
yatırımları cazibeli hale
getirdiğini ifade etti.
Ayrıca; kendilerinin
de Türk yatırımcılara
her konuda yardımcı
olacaklarını belirten
Tsarev, Smolyan iline
bağlı Rudozem ve
Yunanistan’ın İskeçe
şehirleri arasında
açılacak yeni sınır
kapısının bölgeye

hareket getirerek
ticareti canlandıracağına
inandığını vurguladı.
“YALOVALI İŞADAMLARI
BULGARİSTAN
EKONOMİSİNE KATKI
SAĞLAR”
Yalova Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Tahsin
Becan ise, odaya bağlı
4000 üye olduğunu ve
belirterek; “ Yalova’da
tarım sektörü (meyveçiçekçilik), tersaneler,
kimya fabrikaları ve
turizm sektörü aktif rol
oynuyor. İstatistiklere
göre bugüne
kadar Türkiye’den
1500 yatırımcı
Bulgaristan’a gelmiş.
Bu toplantı sayesinde,
Bulgaristan’da yatırım

yapacak Yalovalı iş
adamlarının da buradaki
istihdama ve ekonomiye
katkı sağlayacağını
umuyorum” diye
konuştu. Toplantıda
iki ülke arasında vize
kolaylığı konusunda fikir
alışverişi gerçekleştirildi.
Her iki ülke için başarılı
geçen toplantının
sonunda katılımcılar, bu
forumun yapılmasına
katkı sağlayan Yalova
Belediye Başkanı Yakup
B. Koçal’a ve Smolyan
Belediye Başkanı Nikolay
Melemov’a teşekkür
ettiler.
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Ali Poyrazoğlu “İş Hayatında Fark Yaratanlar” İsimli
Söyleşisini Yalovalı İşadamlarına Sundu

Ş

irketlere verdiği
workshop’larla iş
hayatında başarılı olmanın
şifrelerini veren ünlü tiyatrocu
Ali Poyrazoğlu, Yalova Genç
Girişimciler Kurulu’nun davetlisi
olarak Yalova Belediyesi Raif
Dinçkök Kültür Merkezi’nde
Yalovalılarla buluştu. Yalova
Genç Girişimciler Kurulu’nun
düzenlediği etkinlikte usta
tiyatrocu Ali Poyrazoğlu,
Yalova’daki iş dünyasıyla 9
Aralık Pazartesi akşamı saat
19.00’da Yalova Belediyesi Raif
Dinçkök Kültür Merkezi’nde bir
araya geldi. Genç Girişimciler
Kurulu Başkanı Anıl Dinçer,
“Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu,

sanatsal yeteneklerine, son
yıllarda eklediği ‘iş filozofu ve
yönetim danışmanlığı’ kimliğini
öyle güzel harman etmiş ki
salondaki yoğun kalabalık,
tam bir saat soluksuz dinledi.
Söyleşinin iş çevreleri, esnafımız
ve vatandaşlarımız için oldukça
faydalı olduğuna inanıyorum.
Ali Poyrazoğlu’nu Yalova ile
buluşturmamız konusunda bizlere
destek veren APEC Sakurapark
ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu’na teşekkür
ediyoruz. Yalova iş dünyasına
yönelik bu tip motivasyon
toplantılarının devamını getirmek
için kurul olarak çalışmalarımıza
devam edeceğiz” dedi.

DP İl Başkanı Köksal Ketenci ile İl ve İlçe Teşkilatı Yönetimi
Odamızı Ziyaret Etti

D

emokrat Parti İl Başkanı ve İlçe Teşkilatı Yönetimi odamızı 10 Aralık 2013 tarihinde ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile Yönetim Kurulu Üyesi Okan Güner’in katıldığı ziyarette DP
İl Başkanı Köksal Ketenci ile İl ve İlçe Teşkilatı odamız Yönetim Kuruluna “Hayırlı olsun” dileklerini
ilettiler.
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YTSO Üyeleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

O

damıza kayıtlı işletmelerin
mikro ölçekte sorun
ve beklentilerini
tespit etmek, çözüm önerileri
geliştirmek, Odamızdan
taleplerini belirlemek, İlimizin
ve Odamızın gelişmesi için
düşüncelerini ve fikirlerini almak
amacıyla 13 meslek grubunda
bulunan tüm üyelerimiz ile
yapılacak yemekli toplantıların
ikincisi 2.Meslek Grubunda
bulunan inşaat malzemesi
satıcıları ile yapıldı.KOSGEB,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
ve İş-Kur Müdür ve Uzmanlarının
da iştirak ettiği ve destekler
hakkında bilgilendirme de
bulunduğu toplantıda, üyelerin
bilgi güncellemelerinin de
yapıldığı anket formları ile
görüş ve öneriler yazılı şekilde
YTSO na iletildi. Yalova Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim
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Kurulu Başkanı Tahsin Becan
“Üyelerimiz ile daha yakın
ilişki ve işbirlikleri kurulması
ve Yalova Ticaret ve Sanayi
Odasının üyelerinin tamamına
ait olduğunu hissettirmek
adına düzenlediğimiz bu
toplantıda, üyelerimiz tarafından
iletilen görüşler ve teklifler
doğrultusunda iş planlarımızı
yapıyoruz.Odamızın yapacağı
her çalışmada ve yürüteceği
her proje üyelerimizin fikirleri
doğrultusunda gerçekleştirilecek,
bu saye de üyelerin odalarına
sahip çıkmaları sağlanacak. Bizler
yapacağımız tüm çalışmaları
üyelerimize ve Yalova’nın
gelişimine katkı sağlaması, İlimizi
bir adım daha öteye taşıması
amacıyla gerçekleştirmeyi
kendimize amaç edindik. Bu
anlamda gelecek her türlü fikir
ve öneri bizler için çok önemli.

Ayda iki toplantı şeklinde
gerçekleştirilecek olan YTSOÜye Buluşma Toplantılarının
bir sonraki 3. Meslek Grubunda
bulunan Çiçek Üreticisi
firmalarımız ile yapılacak.
İnşaat Malzeme Satıcılarının
şehir dışında toplanması
konusu ve kümelenme modeli
hakkında görüşmelerin yanı sıra
üyelerimizin genel sorunlarının
görüşüldüğü toplantı son derece
faydalı geçmiş olup, katılım
sağlayarak fikirlerini ileten
üyelerimize, KOSGEB İl Müdürü
Hakan Ulusu, İş Kur Müdürü Erhan
Dede ve uzmanlarına, Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım
ve Destek uzmanı Murat Özkan’
a ve 2. Meslek Komitesi Başkanı
Seyfettin Bingül’e teşekkür
ediyorum” dedi.
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İnovatif Bakış Açısı Kazandırma Eğitimi Gerçekleştirildi

Y

alova Ticaret ve Sanayi
Odası, üyelerinin
kendilerini geliştirmesi
ve yenilemesi amacıyla 12
Aralık 2013 tarihinde önemli bir
seminere ev sahipliği yaptı.
Türkiye’nin önde gelen inovasyon
danışmanlarından olan Ömer
Kocakuşak, Yalovalı işadamlarına
inovasyon hakkında bilgiler verdi.
“DEVLET TEŞVİĞİNDEN
KORKMAYIN”
İşadamlarının ve KOBİ’lerin
yoğun ilgi gösterdiği konferansta
konuşan Univation Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Kocakuşak,
Türkiye’nin devlet eliyle ArGe teşviği vermek noktasında
dünyada ilk sırada geldiğinin
altını çizdi. İşadamlarına devlet
teşviği almaktan korkmamaları
gerektiği uyarısında bulunan

Ömer Kocakuşak: “Her alanda
inovasyon yapılabilir. Yalova
belki çok fazla üretici firmaya
şuan ev sahipliği yapmıyor.
Ancak hizmet firmalarının da
inovasyon üretebileceğini
bilmeniz gerekiyor. Örneğin
kendi şirketimiz Univation’da
bir hizmet firması ve biz yenilik
yapmadan duramıyoruz. Hizmetin
üretim metotları, hizmetin
müşteriye ulaştırılma yöntemleri
her geçen gün değişiyor. Sadece
moda tabir ile dünyadaki trendi
yakalamak yetmez. Türk firmaları
olarak bizler trendi belirleyecek
standartlara ulaşmak için
çabalamalıyız” dedi.
İNOVASYON PAHALI BİR SÜREÇ
DEĞİL
Inovasyon danışmanı Ömer
Kocakuşak, katılımcılara

değerli ve farklı olana nasıl
ulaşabilecekleri, inovasyonun
pahalı bir süreç olmadığı, dolaylı
inovasyonun nasıl yapıldığı
ve adaptasyon denildiğinde
neler anlaşılacağı gibi önemli
konularda da bilgiler verdi.
BAŞKAN’DAN KOCAKUŞAK’A
TEŞEKKÜR
İşadamlarının yanı sıra Yalova
Üniversitesi öğrencilerinin de ilgi
gösterdiği konferansın sonunda
Ömer Kocakuşak’a verdiği bilgiler
için teşekkür eden Yalova Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin
Becan, inovasyon konusunun
kendileri için önemli olduğunu
ve bundan sonraki süreçte de bu
alanda konferanslar düzenlemeye
devam edeceklerini söyledi.
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YTSO’dan Kurumsal Sosyal Sorumluk Projesi: “KAN VER,
CAN VER” Yalova Üniversitesi’nde Yapılan Etkinlikle
Gerçekleşti

Y

alova Ticaret ve Sanayi
Odası’nın Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Projesi
“Kan Ver, Can Ver” 17-18 Aralık
2013 tarihlerinde Yalova
Üniversitesi öğrencilerinin
katılımı ile gerçekleşti. Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin
Becan, Meclis Başkanı Cemil
Demiryürek, Yönetim Kurulu
Üyeleri Okan Güner, Galip Atik,

Kıvanç Rodoplu ile Meclis Üyesi
Özkan Şenel’in de kampanyaya
katıldığı etkinlikte 99 ünite
kan bağışında bulunuldu. Kan
bağışında bulunan Yalova
Üniversitesi öğrencileri arasında
yapılan çekiliş sonucunda Yalova
Üniversitesi İşletme Bölümü
öğrencisi Umut Tunç’a Apple
I-Pad hediye edildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Münasebetiyle Yerel
Basınla Kahvaltı Gerçekleştirildi

Y

TSO Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın çalışanları ile kahvaltılı toplantıda bir araya
geldi. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Niyazi Eruslu’nun da katımlı ile yapılan toplantıda YTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yalova’da emek vererek haber yaratan ve vatandaşlarımızı
güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapan çalışan gazeteciler gününü kutlayarak YTSO olarak mevzuat
çerçevesinde kendilerine her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

34 YTSO 0226

YTSO’dan Haberler

Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (MERSİS) Eğitim Semineri
Gerçekleştirildi

Y

alova Ticaret ve Sanayi
Odası (YTSO) ile Yalova
Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavirler Odası (SMMMO)
Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği
2014 yılından itibaren Merkezi
Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)’ne
geçecek. Bu tarihten itibaren
tüm işlemler dijital ortamda
gerçekleştirilecek.
YTSO ve SMMMO 2014 yılında
devreye girecek olan MERSİS
ile birlikte e-fatura, e-defter ve
e-imza uygulamalarına geçecek.
Bundan sonra neredeyse
tüm işlemler dijital ortamda
gerçekleştirilecek. Bu amaçla
YTSO ve SMMMO ortaklaşa bir
panel düzenleyerek üyelerine
bu sistemi tanıttılar. Konferansa
Uyumsoft yetkilisi Halil Ceylan

konuşmacı olarak katıldı.
Panel öncesinde söz alan
SMMMO Başkanı İslam Doğan,
“İşletmelerimiz teknolojiye ayak
uydurdukça bunun önemini daha
da iyi anlayacak. Bizler teknolojik
gelişmelere bağlı bir meslek
yürütüyoruz. Bu kapsamda
işletmelerde ya teknolojinin
gereklerine ayak uyduracaklar
ya da çözülecekler. Biz Yeni Türk
Ticaret Kanununun gerektirdiği
tüm teknolojik dönüşümü
odalarımızda gerçekleştiriyoruz.
2014 yılından itibaren MERSİS
odalarımızda uygulamaya girmiş
olacak” dedi.

sisteme birlikte adapte olmak çok
önemli” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Uyumsoft
yetkilisi Halil Ceylan MERSİS
hakkında katılımcılara bilgiler
verdi. Ceylan soruları da
yanıtladı.

YTSO Sicil Müdürü İbrahim
Akkanat ise, “Bizler aynı
gemideyiz. Sizlerin mükellefleri
bizlerin üyeleri. O nedenle bu
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YTSO Süs Bitkileri Üreticileri İle Bir Araya Geldi

O

damıza kayıtlı işletmelerin
mikro ölçekte sorun ve
beklentilerini tespit etmek,
çözüm önerileri geliştirmek,
Odamızdan taleplerini belirlemek,
İlimizin ve Odamızın gelişmesi için
düşüncelerini ve fikirlerini almak
amacıyla 13 meslek grubunda
bulunan tüm üyelerimiz ile yapılacak
yemekli toplantılar 3. Meslek
grubunda bulunan süs bitkileri
üreticileri ile devam etti.
KOSGEB, Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı ve İş-Kur Müdür ve
Uzmanlarının da iştirak ettiği ve
destekler hakkında bilgilendirme
de bulunduğu toplantıda, üyelerin
bilgi güncellemelerinin de yapıldığı
anket formları ile görüş ve öneriler
yazılı şekilde YTSO na iletildi. Yalova
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Tahsin Becan
“Üyelerimiz ile daha yakın ilişki
ve işbirlikleri kurulması ve Yalova
Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerinin
tamamına ait olduğunu hissettirmek
adına düzenlediğimiz bu toplantıda,
üyelerimiz tarafından iletilen
görüşler ve teklifler doğrultusunda iş
planlarımızı yapıyoruz.
Odamızın yapacağı her çalışmada
ve yürüteceği her proje
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üyelerimizin fikirleri doğrultusunda
gerçekleştirilecek, bu saye de
üyelerin odalarına sahip çıkmaları
sağlanacak. Bizler yapacağımız tüm
çalışmaları üyelerimize ve Yalova’nın
gelişimine katkı sağlaması, İlimizi bir
adım daha öteye taşıması amacıyla
gerçekleştirmeyi kendimize amaç
edindik. Bu anlamda gelecek her türlü
fikir ve öneri bizler için çok önemli.
Yalova’nın bir çiçek kenti olduğunu,
Yalova’nın markasının çiçek olduğunu
gösterebilmek için yoğun çalışmalar
yapılması gerek bizler Oda olarak
her türlü desteği vermeye hazırız.
Süs Bitkileri sektörü için çok önemli
olan Çiçekçilik OSB ve Garden AŞ.
Yatırımları ile bilgilendirmede
bulunulan toplantıda ayrıca
üyelerimizin genel sorunları, fuar,
çiçek festivali, üreticilerin kapasite
raporu çıkarmaları ile ilgili konular
görüşülmüştür.Katılım sağlayarak
fikirlerini ileten üyelerimize, KOSGEB
İl Müdürü Hakan Ulusu, İş Kur Müdürü
Erhan Dede ve uzmanlarına, Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım ve
Destek uzmanı Murat Özkan’ a ve
3. Meslek Komitesi Meclis Üyeleri
Abdullah Okul ve Erdoğan Sancar
ile Meslek Komitesi Başkanı Fatma
Yetim’e teşekkür ediyorum” dedi.

YTSO’dan Haberler

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Üye Ziyaretlerinde

Y

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Meclis Başkanı Cemil
Demiryürek, Yönetim Kurulu Üyeleri Galip Atik, Okan Güner ve Kıvanç
Rodoplu ile Meclis Üyesi Özkan Şenel’den oluşan heyetimiz İlker Kayaİlker Ticaret, Marmara Atılım Dayanıklı Tük.Malları Paz.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti., Adnan
Mefruşat, Has-Pa İnşaat İth.İhr.Teks.Gıda Kuyumculuk Dayanıklı Tük.Malları
San.ve Tic.Ltd.Şti, Önce Tekstil İnş.Taah.Tur.ve Otom.San.Tic.Ltd.Şti. ile Filoğlu
Tekstil Kuyumculuk Day.Tük.Malları Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.’ni ziyaret etti. YTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan üyelere gerçekleştirilen ziyaretlerde
genel ülke ekonomisi ve kendisine iletilen özel sorunlar hususunda görüş
alışverişinde bulundu. Başkan Becan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde işletme
sahiplerinden sektörleri ile ilgili önerilerini de dinledi. Oda üyesi firma
yetkililerine YTSO ile ilgili istek ve beklentilerini soran Başkan Becan, Odamız
üye ziyaretleri kapsamında, üyelerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz dedi.

YTSO, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik
Başkanlığı’na Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Y

alova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı, Meclis Başkanı ve yönetim kurulu
üyeleri Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Birlik Başkanlığı görevine seçilen Selami Tokay’ı
makamında ziyaret etti. Tokay’a Yeni görevinde
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başarılar dileyen YTSO Başkanı Tahsin Becan,
birlikte hareket ederek Yalova için faydalı projeleri,
çalışmaları ortaklaşa yapmaları gerektiğini ifade
etti.

YTSO’dan Haberler

YTSO Meslek Komiteleri Belediye Başkanı Yakup Koçal’ı
Ziyaret Etti

G

ıda Toptancıları ve İnşaat Malzeme
Satıcıları grubunda bulunan üyelerimizi
temsilen Meslek Komite Başkanları Hamdi
Okuyan, Seyfettin Bingül, Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin Becan, Meclis Başkanı Cemil Demiryürek

ziyarette yer aldı. Gıda toptancıları park yasağı
nedeniyle dağıtım araçlarının yaşadığı sıkıntıların
giderilmesini talep ederken, inşaat malzeme
satıcıları ise iş yerlerinin şehir dışına taşınması ile
ilgili Belediye Başkanından bilgi aldı.

MHP Yöneticileri YTSO yu Ziyaret Etti

M

HP İl Başkanı Hasan Topçular, MHP Yalova
Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaplan,
MHP İl Genel Meclis Üyesi Özkan Şenel
yerel seçimler öncesinde YTSO yu ziyaret ederek
seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projeleri

hakkında bilgi aktardı. YTSO Başkanı Tahsin Becan,
seçimlerin Yalova ve Ülkemiz için hayırlara vesile
olmasını temenni ederek, MHP Yalova adaylarına
seçimlerde başarılar diledi.

Benzin İstasyonlarının Denetimlerine Yönelik
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

B

ilim Teknoloji ve Sanayi Müdürü Hüseyin Çiçek ve yetkili personel tarafından odamıza kayıtlı benzin
istasyonlarının denetimleri ve belgelendirilmelerine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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YTSO Heyeti TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
Ziyaret Etti

9

. Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu Sertifika
Töreni için TOBB Birlik Merkezi’ne gelen YTSO
Heyeti TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
makamında ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Becan tarafından YTSO çalışmaları
hakkında bilgi aktarılmış olup, üyelerimizin K

belgesinin Bursa dan verilmesi nedeniyle yaşamış
olduğu sıkıntıların giderilmesi için yeniden odaların
yetkilendirilmesi gerektiğini, YTSO yeni hizmet
binası için destek taleplerini, TOBB nin Yalova’da
yapacağı okula ilişkin bilgileri aktardı.

YTSO Heyeti TBMM de Yalova Milletvekillerini Ziyaret Etti

Y

TSO Heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yalova AKP Milletvekili Temel Coşkun ile CHP Yalova
Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muharrem İnceyi ziyaret etti. Yapılan karşılıklı görüşmelerde
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan tarafından gerek Oda çalışmaları hakkında bilgi aktarılmış,
üyelerin taleplerini kendilerine iletmiştir.
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Çalışma Grubu İlk Toplantısını Yaptı

Y

TSO öncülüğünde iyi niyet protokolleri
adı altında yapılan girişim ilk toplantısını
gerçekleştirdi. Yalova’nın gelişimine katkı
sağlayacak, mevcut olanakları geliştirmek yeni
projeler yaratarak, araştırma ve çalışmaların
sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak, mevcut

durumu dikkate alarak ileride yapılabilecek ortak
çalışmaların belirlenmesi amacıyla oluşturulan
grup ilk toplantısında Yalova’da ki mevcut durumun
tespitini yaparak yapılması gerekenler için birlikte
bir çalışma planı oluşturulmasına karar verdi.

Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal YTSO Meclisine
Katıldı

Y

alova Belediye Başkanı Yakup Koçal, YTSO
nun olağan meclis toplantısına katılarak yerel
seçimlere ilişkin gerçekleştireceği projeler
hakkında meclis üyelerimize bilgi aktardı, aynı
zamanda geçen dönemde Yalova Belediyesi olarak

yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aktaran
sayın Koçal’a başarılar dileyen Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Becan, seçimlerin Yalova hayırlı
olması temennisinde bulundu. Meclis üyelerinin
soru cevapları ile toplantı devam etti.
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E-İmza Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

7

201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
11.01.2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanun’la,
şirketleri yakından ilgilendiren, 7/a maddesi
eklenmiştir. Eklenen bu maddeye göre; anonim,
limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit

şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren
elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale
getirilmiştir.Bu çerçevede TNB ile YTSO Protokol
imzalamış ve üyelerine Yalova’da hizmet verilmeye
başlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan,
6 aylık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Y

önetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan , Mayıs 2013 tarihinde yapılan Oda seçimlerinde sonra göreve
geldikleri günden bu güne kadar geçen süre içindeki yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme
toplantısı düzenledi.
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YTSO Başkanı Tahsin BECAN Türkiye- İtalya İş Forumuna
Katıldı

C

umhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İtalya’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Türkiye-İtalya İş Forumu
gerçekleştirildi. Foruma, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBB/DEİK
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakan
Yardımcısı Carlo Calenda, DEİK Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve Network Globale
Başkanı Aurelio Regina, Türk iş adamları ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan Yalova’yı
temsilen katıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yaptığı konuşmada, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “Bu Forumu organize eden Türk-İtalyan iş dünyasının temsilcilerine çok teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz gibi Sayın
Cumhurbaşkanı Napolitano’nun
davetine icabetle bir devlet
ziyareti gerçekleştiriyorum. 2009
yılında da kendisi benim davetimi
kabul edip Türkiye’ye gelmişti
ve Türkiye’de gayet başarılı bir
ziyareti olmuştu. Şimdi 4 sene
sonra bir nevi bu ziyaretin iadesi
şeklinde gerçekleşiyor bu devlet
ziyareti, ama bunu da resmî bir
temasın ötesine taşıdığımızı da
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görüyorsunuz” dedi.
Konuşmasında çok sayıda
Türk iş dünyasının temsilcisi,
sanayici, tüccar ve büyük iş
adamları ile beraber bu seyahati
gerçekleştirdiğini kaydeden
Cumhurbaşkanı Gül şöyle
konuştu: “Geldiğimiz günden beri
İtalyan dostlarımızdan büyük
bir misafirperverlik görüyoruz.
Akdeniz’in sıcakkanlılığını her
vesileyle gösteriyorsunuz.

Türklerin de, İtalyanların da
Akdeniz’in insanları olarak birçok
ortak karakteri vardır. Bunların
daha da zenginleştiğini görmek
tabii memnuniyet vericidir.” dedi.

YTSO’dan Haberler

TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
konuşmasında, iş forumunun önemine değinerek,
sonuçlarının da önemli olacağına inandığını söyledi.
İtalya’yı çok önemsediklerini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Biz, önümüzdeki süreçte Avrupa’nın
en büyük itici güçlerinden birinin İtalya olacağına,
İtalya’nın yeni bir büyüme dönemine gireceğine
inanıyor, planımızı buna göre yapıyoruz. Son yıllarda
firmalarımızın İtalya’ya artan ilgisi de bunun en
somut göstergesidir” dedi.
Türk-İtalyan işbirliğinin artmasının, her iki taraf
için de büyük kazanç vaat ettiğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “Özellikle bu süreçte Türkiye’ye
yatırım yapan firmalar kazançlı çıkacak. Çünkü
değerli dostlarım ne olsun Türkiye, Türk özel sektörü

yoluna devam edecek, büyümeye devam edecek.
Bakın 2001 yılında bugün Avrupa’nın yaşadığı krizin
çok daha ağırını yaşadık. Ama bir yıl gibi kısa bir
sürede toparlanıp yolumuza devam ettik” şeklinde
konuştu.
Tahsin Becan, 3 gün süren Türkiye – İtalya İş
forumunun başarılı ve faydalı geçtiğini, belirterek
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’e Yalova
Üniversitesinin ilimiz için çok önemli olduğunu,
Rektörümüz Prof. Dr.Niyazi Eruslu Bey’in çok çaba
sarfetmesine rağmen bir takım imkansızlıklar
nedeniye kampus inşaatının ve diğer yapılanmanın
yavaş ilerlediğini bu konuda destek beklediğimizi
ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla yakından
ilgileneceğini belirterek destek olacağını belirtti.
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CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman YTSO
Meclis Toplantısına Katıldı

Y

TSO’nun bu ayki olağan meclis toplantısı konuğu CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman
oldu. Yerel seçimler nedeniyle YTSO Meclisine projeleri hakkında bilgi aktaran Salman’a YTSO
Yönetim Kurulu Başkanı başarılar dileyerek, kazananın Yalova olması temennisinde bulunarak
projelerinin Yalova’ya çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

YTSO Üye Ziyaretlerinde

Y

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan,
Meclis Başkan Yrd. Kenan Engin ile Meclis
Üyesi Özgür Çavuşoğlu’dan oluşan heyetimiz
Ömer Sefa Kutluay – Kutluay Petrol, Güney Petrol
Ticaret Ltd.Şti., Vatan Petrol Enerji Turizm İletişim
İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ile 77
Erdoğanlar Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’ni ziyaret etti. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin Becan üyelere gerçekleştirilen ziyaretlerde
genel ülke ekonomisi ve kendisine iletilen özel
sorunlar hususunda görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Becan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde işletme
sahiplerinden sektörleri ile ilgili önerilerini de
dinledi. Oda üyesi firma yetkililerine YTSO ile ilgili
istek ve beklentilerini soran Başkan Becan, Odamız
üye ziyaretleri kapsamında, üyelerimizi ziyaret
etmeye devam edeceğiz dedi.
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YTSO, İznik Ticaret ve Sanayi Odası’nı Ziyaret Etti

Y

önetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Meclis
Başkanı Cemil Demiryürek, Yönetim Kurulu
Üyesi Okan Güner Genel Sekreter Taner Eriş
ve Ticaret Sicili Müdürü İbrahim Akkanat’tan oluşan
YTSO heyeti İznik TSO Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Dede ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret
etti. Ziyarette Odalar arası diyaloğun önemi dile
getirilirken ortaklaşa yapılabilecek projeler ile oda
çalışmaları hakkında görüşmeler yapıldı.

Kosova Heyeti Odamızı Ziyaret Etti

K

osova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar,
Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Cüneyt
Ustaibo, Ticaret ve Sanayi Bakan Danışmanı
Levent Buş, Kamu Yönetimi Bakan Danışmanı Ergin
Kala, Esnaf ve İş Adamları Dernek Başkanı Ediz
Çakman, Priştina Belediye Başkan Yardımcısı ve
Beraberindeki heyet YTSO yu ziyaret etti. Heyeti
karşılayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol
Önderoğlu iki ülke arasındaki ticaretin ve tarihsel
bağın önemine dikkat çektiği konuşmasında en

kısa sürede Yalova ve Kosova arasında yeni bir
ziyaret yapılarak ticaretin geliştirilmesi gerektiğini
ifade etti. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Ticaret
ve Sanayi Bakan Yardımcısı yapmış oldukları
sunumlarda Kosova ekonomisi ve yapılacak
yatırımlar hakkında bilgi aktardı. Toplantıya
iştirak eden Yalova AKP Milletvekili Temel Coşkun
ise Türkiye ve Yalova ekonomisi hakkında bilgi
aktararak yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade etti.
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YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan TOBB Turizm
Kurulu Başkan Yardımcılığına Seçildi

T

ürkiye Odalar
ve Borsalar
Birliği 69. Genel
Kurulunda seçilen
Turizm Kurulu ilk
toplantısını TOBB
Merkez Binasında
gerçekleştirildi.
Yalova TSO Başkanı
Tahsin Becan ve
Turizm Kurulu
üyelerinin tam katılım
sağladığı kurulun ilk
toplantısında TOBB
Genel Kurulu çalışma
esasları yönetmeliği
gereğince kurul
başkanı ve başkan
yardımcısı seçimleri
gerçekleştirildi. TOBB
Sosyal tesislerinde
komisyon ve kurul
çalışmaları hakkında
genel bilgilendirme
yapılması ile başlayan
toplantı seçimler ile
devam etti.
Erdek Ticaret Odası
Yönetim Kurulu
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Başkanı F. Özlem Sarı
TOBB Turizm Kurulu
Başkanı seçilirken,
YTSO Başkanı Tahsin
Becan ise başkan
yardımcısı seçildi.
TOBB Turizm
Kurulu’nun başlıca
görevleri ise şunlar:
Türkiye de faaliyet
gösteren Turizm ve
turizm işletmelerinin
her türlü sorunlarıyla
ilgilenmek ve çözüm
yıllan aramak, bu
işletmelere yardımcı
olacak tedbir ve
teklifleri belirlemek,
turizm işletmeleri
ile resmi ve özel
kuruluşlar arasında
uyum ve işbirliğinin
tesisine destek
olmak, milli ve
milletlerarası yeni
işletmecilik bilgi ve
tekniklerini izleyerek,
turizm işletmeciliği

yönünden
değerlendirmek,
turizm işletmelerinin
yöneticileri için
eğitim programları
geliştirmek,
turizm konusunda
ülkemizde mevcut
olan potansiyeli
ortaya çıkarmak,
doğal ve kültürel
değerlerimizin
korunması ve
tanıtılması için
yapılacak çalışmalara
yardımcı olmak,
konuların özelliğine
göre “Çalışma
Grupları” kurmak,
TOBB Yönetim
Kurulu’nun turizm
ve turizm işletmeleri
ile ilgili kararlarının
uygulanmasına
yardımcı olmak,
turizm işletmeleri için
her türlü danışmanlık
hizmetleri yapmak
veya yaptırmaktır.
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Jandarma Alay Komutanı YTSO yu Ziyaret Etti

Y

alova Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Aslan YTSO ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Jandarma’nın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi veren Albay Aslan, YTSO’yu yaptığı
çalışmalardan dolayı tebrik etti.

YTSO Heyeti Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret
Etti

Y

önetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan,
Meclis Başkanı Cemil Demiryürek,
Yönetim Kurulu Üyeleri Okan Güner,
Kıvan Rodoplu, Mustafa Saraç, Meclis
Başkan Yardımcısı Kenan Engin, Genel
Sekreter Taner Eriş ten oluşan YTSO heyeti
Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ergun Efendioğlu ve Yönetim Kurulu
üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Odalar arası
diyaloğun önemi dile getirilirken ortaklaşa
yapılabilecek projeler, İzmir Otoyol projesi
ile oda çalışmaları hakkında görüşmeler
yapıldı.

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Odamızı Ziyaret Etti

M

imarlar Odası Başkanı Hakkı Gültekin ve beraberinde yer alan yönetim kurulu üyeleri Yönetim
Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni seçilen
mimarlar odası yönetim kurulu, Yalova geneli ile ilgili yapılması gereken konular ve çalışmalar
hakkında YTSO Yönetimi ile işbirliği içinde çalışılması gerektiğini ifade etti, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin Becan, yeni yönetime başarılar dileyerek Yalova menfaatine yapılacak her türlü çalışmada birlikte
hareket edilmesinde fayda olacağını belirtti.
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YTSO Üyeleri İle
Buluşmaya Devam
Ediyor

Y

TSO öncülüğünde iyi niyet
protokolleri adı altında
yapılan girişim ilk toplantısını
gerçekleştirdi. Yalova’nın gelişimine
katkı sağlayacak, mevcut olanakları
geliştirmek yeni projeler yaratarak,
araştırma ve çalışmaların sonuçlarının
ortak kullanımını sağlamak, mevcut
durumu dikkate alarak ileride
yapılabilecek ortak çalışmaların
belirlenmesi amacıyla oluşturulan
grup ilk toplantısında Yalova’da ki
mevcut durumun tespitini yaparak
yapılması gerekenler için birlikte bir
çalışma planı oluşturulmasına karar
verdi.

Defterdar Vekili
Zeynel Yılmaz
Odamızı Ziyaret Etti

T

üm Türkiye’de kutlanan Vergi
Haftası etkinlikleri kapsamında
Yalova Defterdar Vekili Zeynel
Yılmaz ve Vergi Dairesi birim amirleri
YTSO ya nezaket ziyaretinde bulundu.
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Muhasebeciler Haftası Kutlandı

M

uhasebeciler Haftası etkinlikleri
çerçevesinde Yalova Serbest Muhasebeci
ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İslam
Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri odamızı ziyaret
etti. Yeni mevzuat ve çalışmalar hakkında karşılıklı

görüşmelerin yapıldığı ziyarette, Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Becan, üyelerimiz için mali
müşavirlerin çok önemli olduğunu şirketlerini yasal
mevzuatların uygulanabilmesi için mali müşavirlere
teslim ettiklerini belirtti.

Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti
Kuruluyor

T

aşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB nin
kurulmasına ilişkin TAİSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Atılgan çalışmalar hakkında
bilgi aktardı. Kurulacak olan OSB nin 300 milyon
dolarlık yatırım maliyeti öngörüldüğünü belirten
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Atılgan, 2.000 kişilik istihdam öngörüldüğü ifade
etti.OSB nin kurulumu ile Ülkemizin ihtiyaç duyduğu
taşıt araçları yan sanayi sektörü parça ve ekipman
ihtiyacının %20 si Yalova dan gerçekleştirilecek.

YTSO’dan Haberler

Odamıza Ocak ve Şubat 2014 aylarında Kayıt Olan Üyelere
Sertifikaları Düzenlenen Törenle Verildi
19 Mart 2014 tarihinde, YTSO
Meclis Toplantı Salonunda
gerçekleştirilen törende, Yönetim
Kurulu Başkanı Tahsin Becan,
Başkan Yardımcısı Muhammet

gerçekleştiğini belirten ve Oda
faaliyetleri hakkında bilgi veren
Becan, “Bizler Mayıs 2013 de
yapılan seçimlerden sonra göreve
başladık. Bu süreç resmi ve

takip etmesini önemsiyoruz. Bu
dönemde üyelerimizin İngilizce
öğrenmelerine katkı sağlamak
amacıyla özel bir firma ile
anlaşma yaparak üyelerimize

Sarıoğlu, Meclis Başkanı Cemil
Demiryürek, Meclis Başkan
Yardımcısı Kenan Engin ile
Yönetim Kurulu Üyeleri Okan
Güner, Hakan Gençer ve Kıvanç
Rodoplu’nun katıldığı törende,
YTSO’ya Ocak ve Şubat aylarında
yeni kayıt olan firmaların
yetkililerine sertifikalarını
teslim edildi. Ocak ve Şubat
aylarında 76 firmanın kaydının

protokol ziyaretleri ile birlikte
çalışmalarımıza devam ettik.
YTSO siz değerli üyelerimizin
gelişimi için eğitimlere devam
ediyor. Bu süreçte 16 farklı
konuda eğitim gerçekleştirilmiş
olup bu eğitimlere 680 kişi
katılım sağlamıştır. Eğitimlerimiz
her ay düzenli olarak yapılmaya
devam ediliyor, Yeni üyelerimiz
olarak sizleride bu eğitimleri

ücretsiz İngilizce bilgi edinme
fırsatı sağladık. Odamızdan şifre
talep etmeniz halinde bu siteye
girme şansımız olacaktır.” dedi.
Yapılan protokoller, Odanın Genç
ve Kadın Girişimciler kurulları ile
verilen danışmanlık hizmetleri
hakkında da bilgiler veren Becan,
“Aramız hoş geldiniz, hepinize
ticari hayatınızda bol kazanç ve
başarılı günler dilerim” dedi.
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YTSO Üye Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Y

TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Becan,
Meclis Başkanı Cemil
Demiryürek,Meclis Başkan Yrd.
Kenan Engin,Yönetim Kurulu
Üyesi Okan Güner, Kıvanç
Rodoplu ile Meclis Üyesi Özgür
Çavuşoğlu’dan oluşan heyetimiz
Yalova Safran Tekstil Sanayi ve
Ticaret Ltd.Şti., N-T Grup Tekstil
Konfeksiyon İnşaat Taahhüt Gıda
Turizm İthalat İhracat Sanayi
ve Ticaret Ltd.Şti., A-B Makina
Ve Çelik Konstrüksiyon Ltd.
Şti., Can-Mak-San Makina Yedek
Parça Tekstil İnşaat Nakliyat
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti., Pınarbaşı Sanayi Tesisatı
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İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd.Şti.
– Taşköprü Şb., GEMAK Gemi
İnşaat A.Ş., Balkan Endüstriyel
Ürünler ve Denizcilik Sanayi
Ticaret Ltd.Şti., Green Termal
Oteli, Et-Se Hayvancılık Et ve Et
Ürünleri Gıda Yemek Hizmetleri
Tarım Ürünleri İthalat İhracat
Ltd.Şti., Speedd Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Smak Makine
İmalat Metal Sanayi ve Ticaret
Ltd.Şti., Sentez Mühendislik Ltd.
Şti, Yalova Eser Mühendislik
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti, Yalova
Erdoğanlar İnşaat ve İnş. Malz.
Nak.Tur.Mad.Gıda Ticaret San.Ltd.
Şti., Yalova Laminat Sanayi Ticaret
Ltd. Şti,Yalova Çiftcam Sanayi

ve Tic.Ltd.Şti ile Ay-Ka Elektrik
Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret
Ltd.Şti.’ni ziyaret etti. YTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin
Becan üyelere gerçekleştirilen
ziyaretlerde genel ülke ekonomisi
ve kendisine iletilen özel sorunlar
hususunda görüş alışverişinde
bulundu. Başkan Becan,
gerçekleştirdiği ziyaretlerde
işletme sahiplerinden
sektörleri ile ilgili önerilerini
de dinledi. Oda üyesi firma
yetkililerine YTSO ile ilgili istek
ve beklentilerini soran Başkan
Becan, Odamız üye ziyaretleri
kapsamında, üyelerimizi ziyaret
etmeye devam edeceğiz dedi.
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Mart ayı Meclis ve Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı
Gerçekleşti

Y

alova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
yılda iki kez düzenlenen Meclis ve Meslek
Komiteleri Müşterek Toplantılarından
ilkini 20 Mart 2014 tarihinde YÜSEM Toplantı
Salonunda gerçekleşti. Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen ve İlimizdeki 21 ilkokulun
katıldığı “İlkokullar Arası İstiklal Marşı Okuma
Yarışması”nda 1.’liği kazanan Tuğçe Sırpanlı’nın

okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda YTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan başarısından
dolayı Sırpanlı’ya bir Ipad hediye etti. Toplantı’da
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Becan’ın Yönetim Kurulu faaliyetleri
hakkında bilgi vermesinin ardından gündem
maddelerinin görüşülmesi sonrasında toplantı son
buldu.

Odamıza Swot Analizi Yapıldı

O

damız Meclis Üyeleri,
Yönetim Kurulu üyeleri,
oda personeli ve oda
üyelerinin katılımı ile 29 Mart
2014 Cumartesi günü Lova
Otel’de Swot analizi çalışması
yapmak üzere toplanıldı.
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YTSO stratejik plan hazırlık
çalışmalarında, YTSO nın şu
andaki mevcut durumunun
tespitinde en önemli unsur
olan SWOT analizi çalışması,
meclis üyeleri, yönetim kurulu,
üyeler ve personelin katılımı ile

gerçekleştirildi. Verimli geçen
ve yaklaşık olarak 3 saat süren
çalışmalar, sonucunda YTSO nın
stratejik yönetimine yön verecek,
odanın güçlü ve zayıf yanları, oda
için fırsat ve tehdit olabilecek
konular tespit edildi.

YTSO’dan Haberler

YTSO Gümrük Müdürlüğü ve SGK Ziyaretinde Bulundu

Y

TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Becan,
Başkan Yardımcısı Birol
Önderoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi
Okan Güner ve Meclis Başkanı
Cemil Demiryürek tarafından
yapılan ziyaretlerde, Gümrük

Müdürlüğü’nün çalışmaları
hakkında bilgi alınırken
Yalova’nın ihracat rakamları ve
ihracat yapan firmaları hakkında
da ve Yalova’da özel antrepo
kurulmasına ilişkin görüşmelerde
bulunuldu. SGK Müdürü Ali

Gencer ziyaretinde kurumlar arası
işbirliğinin önemine değinilerek
üyelerimize SGK uygulamaları
hakkında bilgilendirme de
bulunulması konusuna değinerek,
genel çalışmalar hakkında
karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.

İSG Kanunu’na göre; İşverenlerin Yükümlülükleri, İşverenÇalışan İlişkisinde Sorumluluklar Bilgilendirme Toplantısı
Gerçekleşti

U

mut Mühendislik OSGB
Çevre Danışmanlık ve
Arıtma Teknolojileri
yetkilisi İş Güvenliği Uzmanı Uğur
DABAN, ekip arkadaşlarından İG
Uzmanı Uğur SONCUL ve Diğ. Sağ.
Pers. Kübra ATIŞ ile Yalova Ticaret
ve Sanayi Odası üyesi işverenlere,
““İSG Kanunu’na göre İşverenlerin
Yükümlülükleri, İşveren-Çalışan
İlişkisinde Sorumluluklar” isimli
sunumu gerçekleştirdi.
04 Nisan 2014 Cuma günü
15:00-17:00 saatleri arasında
YTSO Meclis Toplantı Salonunda
gerçekleşen sunuma katılım

oldukça yoğundu.
Yasanın bazı unsurlarının 2014 ve
2016 yılından itibaren geçerlilik
kazanacağını söyleyen Uğur
Daban, kamuoyunda kanunun
tamamının ertelendiği yönünde
bir kanı oluştuğunu ancak bunun
yanlış olduğunu belirtti.
Yeni iş güvenliği yasası hakkında
bilgilendirmede bulunan Uğur
Daban, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
uyarınca iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve yardımcı sağlık
personeli çalıştırma zorunluluğu,
işyerindeki çalışan sayısı ve

tehlike sınıfına göre farklılık
arz ediyor. Yani tüm işyerleri
aynı anda iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve yardımcı sağlık
personeli istihdam etmeye
başlamıyor. Bazı işyerleri için
bu yükümlülük başladı. Kanuna
göre; 50 ve üzeri çalışanı olan
işyerleri 30 Aralık 2012’den
itibaren iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinden hizmet
almak zorunda. 50’den az çalışanı
bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli
işyerleri 1 Ocak 2014’ten itibaren
bu yükümlülüğü yerine getirmeye
başladı.”dedi.
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YTSO Meslek Komiteleri Başkanları Toplantısı Yapıldı

T

oplantıya, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin Becan, Meclis Başkanı Cemil
Demiryürek, Yönetim Kurulu Üyesi Okan
Güner, Meslek Komite başkanları ve Genel Sekreter
Taner Eriş katıldı. Toplantının, YTSO üyelerine
en iyi şekilde hizmet verebilmek ve sorunlarına
çözüm amaçlı girişimlerde bulunabilmek adına
gerçekleştirildiğini belirten Becan, katılımlarından

dolayı herkese teşekkür etti. Becan, “Bir toplumun
gelişimi yardımlaşma ve dayanışma içinde
ortak akıl üreterek ortak hedefe yönelmekten
geçmektedir. Sizden de ricamız hangi konuda olursa
olsun düşüncelerinizi bizimle paylaşarak istişare
etmenizdir” dedi. Meslek Komite Başkanları, meslek
grupları faaliyet alanları ile sektörlerin sorunları ve
çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

YTSO, AKKİM Genel Müdürü Onur Kipri’ye Hayırlı Olsun
Ziyaretinde Bulundu

Y

TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri AKKİM
Genel Müdürü Onur Kipri’yi ziyaret ederek
hayırlı olsun dileklerini ilettiler. YTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yönetim
Kurulu Üyeleri Okan Güner, Kıvanç Rodoplu,
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Meclis Başkanı Cemil Demiryürek, Meclis Başkan
Yardımcısı Kenan Engin ile Genel Sekreter Taner
Eriş’in katıldığı ziyarette AKKİM Genel Müdürü Onur
Kipri fabrika çalışmaları hakkında bilgilendirmede
bulundu.
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Sektör

Dosya

Dosya

KENTSEL DÖNÜŞÜM, FİZİKSEL MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜNÜN YANI SIRA,
SOSYAL GELİŞİM, EKONOMİK KALKINMA, ÇEVREYLE İLGİLİ VE DOĞAL
DENGENİN KORUNMASI VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI İLE
BİRLİKTE KAPSAMLI VE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIMLA ELE ALINDIĞI
TAKDİRDE BAŞARIYA ULAŞABİLİR…

Ü

lkemizde ve Dünya’da,
kentler, ekonomik sebepler,
sosyal gelişimdeki
yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları,
yanlış yer seçimi ve doğal
afetler gibi nedenlerden dolayı
yenileme, dönüşüm, yeniden
yerleştirme ve iyileştirmeye
yönelik proje ve uygulamalara
ihtiyaç duymaktadır. Dünyada
ve ülkemizde, birçok proje
uygulama örneği mevcuttur.
Amaçları, uygulama biçimleri,
örgütlenme modelleri ve
sonuçları bakımından çeşitlilik
göstermektedirler.
Kentlerin sorunlu alanları
yenilenerek, yeni kentsel alanlar
olarak kentlere kazandırılması
sürecinde, sadece mekansal bir
dönüşüm değil aynı zamanda
sosyal ve kültürel gelişimin
sağlanması için de çalışmalar
yapılmaktadır. Yenileme
ve dönüşüm alanlarında
uygulanan projeler sonucunda
oluşturulacak yeni kentsel
alanların ve yeni altyapı ve
ulaşım sistemlerinin, günümüz
ihtiyaç ve beklentilerine uygun
kent parçaları olabilmeleri için
kamu, özel sektör, sivil örgütler
ve üniversitelerin işbirliği
ile oluşturulacak ortaklıklara
ve buna imkan sağlayacak
yasal düzenlemelere ihtiyaç
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vardır. Türk Dil Kurumu Türkçe
Sözlüğü, dönüşüm kelimesini,
“olduğundan baksa bir biçime
girme, başka bir durum alma,
tahavvül, inkılâp, sekil değiştirme
olarak” tanımlamaktadır Bu
tanımlardan hareket edilirse,
kentsel dönüşüm, kentsel
alanların varılan durumundan
başka bir biçime girmesi,
başka bir durum alması olarak
tanımlanabilir. Son yıllarda
dünyanın birçok ülkesinde
olduğu gibi, Türkiye’de de
kentsel dönüşüm kavramı
üzerinde çeşitli tartışmalar
yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm,
kentsel sorunlara çözüm üretmek
amacıyla, değişime uğrayan bir
bölgenin ekonomik, fiziksel,
sosyal ve çevresel koşullarına
kalıcı bir çözüm sağlamaya
çalışan kapsamlı bir vizyon ve
eylem olarak ifade edilmektedir.
Kentsel dönüşüm, kentsel
bozulma süreçlerini daha iyi
anlama ihtiyacından doğan ve
gerçekleştirilecek dönüşümde
elde edilecek sonuçların
üzerinde bir uzlaşmadır. Bir başka
deyişle, yitirilen bir ekonomik
etkinliğin yeniden geliştirilmesi
ve canlandırılması, işlemeyen
bir toplumsal işlevin isler hale
getirilmesi toplumsal dışlanma
olan alanlarda, toplumsal

bütünleşmenin sağlanması;
çevresel kalitenin veya çevre
dengesinin kaybolduğu alanlarda,
bu dengenin tekrar sağlanmasıdır.

Dosya

Kentsel dönüşümün tanımları,
vurguladıkları vizyon, amaç,
strateji ve yöntemlere göre
farklılık gösteriyor. Nasıl
tanımlanırsa tanımlansın
kentsel dönüşüm, bozulma
ve çökme olan kentsel alanın
ekonomik, toplumsal, fiziksel ve
çevresel koşullarının kapsamlı
ve bütünleşik yaklaşımlarla
iyileştirilmesine yönelik olarak
uygulanan strateji ve eylemlerin
bütününü ifade etmektedir.
Kentsel dönüşüm, “fiziksel/
tasarım, sosyal, ekonomik ve
yasal/yönetsel” olmak üzere
birbirleriyle örtüşen dört temel
boyutu içinde barındıran bir
kavramdır. Fiziksel boyut,
bölgenin içinde bulunduğu kent
ile ulaşım bağlantıları, konut
stoku, teknik ve sosyal altyapı ve
çevresel problemler ile ilgilenir.
Tasarım boyutu, fiziksel olarak
kentsel gelişim, değişim ve
korumayı yönlendiren kentsel
tasarım sürecini içerir Sosyal
boyut, sağlık, eğitim, konut ve
kamu hizmetlerine erişim, suç,
toplumdan dışlanma, proje
sürecine kamu ve özel sektörün,
yerel halkın ve gönüllülerin
katılımı gibi koşullarla
ilgilenir. Ekonomik boyut,
seçilen alan ve çevresindeki
iş olanaklarının nitelik ve
niceliklerini yükseltmeyi içerir.
Yasal/yönetsel boyut, yerel

karar verme mekanizmasının
yapısı, yerel halkla ilişkiler,
diğer çıkar gruplarının katılımı
ve liderliğin türü gibi koşulları
içerir Dönüşüm, faaliyet alanı
ve doğası gereği, mevcut şehrin
yapısına ve burada yaşayan
insanların fiziksel, sosyal ve
ekonomik geleceği üzerine ve
buna bağlı olarak da kentin
bütün geleneklerine etki
edebilmektedir. Bu nedenle,
bütün planlama çalışmalarında,
sosyologlar, ekonomistler,
mühendisler, mimarlar, plancılar
ve peyzaj mimarları gibi farklı
disiplinlerin birlikte çalışması
gerekmektedir. Kentsel dönüşüm,
beş temel amaca hizmet etmek
üzere tasarlanmalıdır.
1. Kentin fiziksel koşulları ile
toplumsal problemleri arasında
doğrudan bir ilişki kurulmasıdır.
Kentsel alanların çöküntü alanı
haline gelmesindeki en önemli
nedenlerden birisi toplumsal
çökme ya da bozulmadır.
Kentsel dönüşüm projeleri,
temelde toplumsal bozulmanın
nedenlerini araştırmalı ve bu
bozulmayı önleyecek önerilerde
bulunmalı.
2. Kentsel dönüşüm; kent
dokusunu oluşturan birçok
öğenin fiziksel olarak sürekli
değişim ihtiyacına cevap
vermelidir. Bir başka deyişle,
kentsel dönüşüm projeleri

kentin hızla büyüyen, değişen
ve bozulan dokusunda ortaya
çıkan yeni fiziksel, toplumsal,
ekonomik, çevresel ve altyapısal
ihtiyaçlara göre, kent parçalarının
yeniden geliştirilmesine olanak
sağlamalı.
3. Kentsel refah ve yaşam
kalitesini artırıcı bir ekonomik
kalkınma yaklaşımını ortaya
koymalı.
4. Fiziksel ve toplumsal
bozulmanın yanı sıra, kentsel
alanların çöküntü bölgeleri
haline gelmelerinin en önemli
nedenlerinden birisi, bu
alanların ekonomik canlılıklarını
yitirmesidir. Kentsel dönüşüm
projeleri fiziksel ve toplumsal
çöküntü alanları haline gelen
kent parçalarında ekonomik
canlılığı yeniden getirecek
stratejileri geliştirmeyi ve
böylece kentsel refah ve yasam
kalitesini artırmayı amaçlamalı.
5. Kentsel alanların en etkin
biçimde kullanımına ve gereksiz
kentsel yayılmadan kaçınmaya
yönelik stratejilerin ortaya
koyulmasıdır.

YTSO 0226

61

Dosya

Kentsel Dönüşüm projelerinde bölgenin
sorunlarının ve potansiyellerinin niteliğine bağlı
olarak, bu hedeflerden biri veya bir kaçı ön plana
çıkabilmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları
ilk olarak, 19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan kentsel
büyüme hareketleri sonucunda, bazı bölgelerin
yıkılıp yeniden yapılması (kentsel yenileme)
şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kamu sektörü
yönetimli liderlik modeli ile gerçekleştirilen kentsel
dönüşüm süreçleri iki farklı temele dayanmaktadır.
Bunlar 1851’de İngiltere’de çıkarılmış olan ve
kentsel politikalar üreten Konut Kanunu ve 18511873 yılları arasında Fransa’da, Paris kenti için
gelişim müdahaleleri gerçekleştiren Haussmann’ın
operasyonlarıdır. Endüstri Devrimi sonrasında,
Avrupa’nın büyük kentlerinde işçi sınıfının içinde
bulunduğu insanlık dışı koşullar, birçok düşünürü ve
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plancıyı etkilemiş ve ilk kentsel dönüşüm fikrinin
ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. Zaman içinde
kentsel dönüşüm sürecinin politik ve ekonomik
yapısı, ulusal gelişimden, küresel bütünleşme
hedefine yönelerek, kentsel planlama sürecini
de değiştirmiştir. Bu nedenle, dünyadaki kentsel
dönüşüm uygulamalarında farklı dönemlere farklı
yaklaşımlar sergilendiği söylenebilir
Ülkemizde cumhuriyet döneminde başlayan
kentleşme hareketleri, 1950’lerde kırdan kente
göçe bağlı olarak hızlanmış, kentler bu duruma hazır
olmadığından sağlıksız kentleşmenin tohumları
atılmıştır. 1950’lerde sanayi sektörü yükselişe
geçerken tarım sektöründe gerileme yaşanmıştır.
Tarımda makineleşmeye bağlı olarak işgücü
talebinin azalması, bu sektörde çalışan işgücünün
kente göçünü tetiklemiştir.

Dosya

Sanayileşmenin hızlandırdığı kentleşme süreci,
beraberinde özellikle yoğun göç alan Ankara,
İstanbul, İzmir gibi kentlerin kontrolsüz bir
biçimde büyümesini de getirmiştir. Böylesine
büyük bir nüfus artışına hazır olmayan büyük
kentlerde göçe bağlı olarak konut sorunu ortaya
çıkmış, bu da beraberinde göç edenlerin kendi
konut sorunlarını kendilerinin çözmesini yani
gecekonduları getirmiştir. Birçok ülkede olduğu
gibi, Türkiye’de de, özellikle 1980 sonrası büyük
ölçekli ulusal ve uluslararası sermayenin kar
güdüsünün ön planda olduğu konut projeleri
sonucunda, kentlerin gereksiz yayılmasına, kültürel,
tarihi ve doğal zenginliklerin tahribine, ekonomik,
toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine
karşı, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına, aynı
zamanda israfına, yerele özgü olmayan, toplumsal
eşitsizliği, dışlamayı ve kutuplaşmayı artıran kentsel
mekanların türemesine yol açmıştır. Bu sebeplerle
oluşan kentsel mekanlar dönüşüme ve yenilenmeye
ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde hemen hemen her
ilde düzenli kent gelişimine uymayan, teknik

altyapı ve diğer donatılardan yoksun, ekonomik
olarak zayıf ve sosyalolarak çöküntü çerisinde
olan suç oranlarının yükseldiği alanlar mevcuttur.
Bu alanlar gerçek anlamda kentsel dönüşüme
ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde 1980’lerde kent
merkezleri ve gecekondu bölgelerinde dönüşüm
kavramı gündeme gelmiştir. 1984 yılında, 2981
sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkındaki Kanun”, gecekondu dönüşüm
sürecinde önemli rol oynamıştır. Söz konusu kanun
ile gecekondu alanları için ıslah imar planları
yapma imkanı doğsa da, sonuçta gerçekleştirilen
kentsel dönüşümler, fiziksel dönüşümün ötesine
geçememiştir. 1980’lerin sonunda, ıslah imar
planlarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri
de belediyelerin gündeminde yer almaya başladı.
Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi, gecekondu
bölgeleri için hazırlanan ilk kentsel dönüşüm
projesi örneği olmuştur.
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Ruhsatsız binaların 6306
sayılı Kanun kapsamında
değerlendirilmesi mümkün
müdür?
Herhangi
bir bina
için 6306
sayılı
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Kanun kapsamında risk tespiti
yapılabilmesi ve Kanun
kapsamındaki haklardan
yararlanılabilmesi için, binanın
ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk
bulunmamakta olup, arsa
üzerindeki binanın ruhsatsız
da olsa arsa sahibine ait olması
yeterlidir.
Yapı bütünlüğü olmayan,
harabe haline gelmiş metruk
yapıların veya natamam
binaların 6306 sayılı Kanun
kapsamında değerlendirilmesi
mümkün müdür?
6306 sayılı Kanun’un amacı;
muhtemel bir afet anında
yıkılma ve ağır hasar görme
ihtimali bulunan ve bu nedenle
içinde yaşayanların can
güvenliği bakımından
riskli olan binaların
tespitinin yapılarak,
bu binalardan
insanların tahliyesini
sağlamak ve bu
binaların yerine
güvenli yapıların
yapılmasını
sağlamaktır.
Bu amaç
çerçevesinde
yapı bütünlüğü
olmayan,
büyük bir
bölümü
yıkılmış olan
ve bu sebeple
zaten terk
edilmiş olan
harabe
halindeki
metruk
yapılar
ile henüz

tamamlanmamış olan inşaat
halindeki natamam binaların
6306 sayılı Kanun kapsamında
değerlendirilmesi söz konusu
değildir.
Bir parselde birden fazla yapı
bulunması ve bu yapılardan
bazılarının riskli yapı olarak
tespit edilmiş olması halinde ne
yapılacaktır?
İlgili tapu müdürlüğünce, parsel
üzerinde bulunan bütün yapıların
değil, sadece riskli olarak tespit
edilen yapıların tapu kütüğüne
riskli yapıdır belirtmesi işlenir.
Riskli olarak tespit edilen bu
yapıların yeniden inşası için
düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer
maliklerin haklarının menfi
olarak etkilenmemesi şartıyla,
bütün maliklerin değil, sadece
riskli yapıların maliklerinin
talep ve muvafakatına istinaden
düzenlenir.
Riskli yapı tespit çalışmaları
sırasında malzeme tespitlerinin
yapılması için kullanılan
laboratuvarların, Bakanlıkça
yetkilendirilmiş olma
zorunluluğu var mıdır?
Riskli Yapıların Tespit Edilmesine
İlişkin Esaslar’da riskli yapı tespiti
için malzeme incelenmesinin
yapılacağı laboratuvarların
Bakanlıkça yetkilendirilmiş
olması gerektiğine dair herhangi
bir hüküm yer almamaktadır.

Dosya

Kamu binalarının 6306 sayılı Kanun kapsamında
riskli olarak tespit edilmesi mümkün müdür?
6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına
da risk tespiti yapılması ve yapının riskli çıkması
halinde ilgili tapuya risk şerhi düşülmesi ve
akabinde ilgili mevzuatı çerçevesinde yıkılması
mümkündür.
Ancak, 17 Ocak 2007 tarihli ve 542 sayılı tasarruf
tedbirleri konulu Başbakanlık Genelgesi’nde yer
alan “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt
içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası,
lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp,
kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis
ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak,
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni
inşaat yapılmayacaktır” hükmünün göz önünde
bulundurulması ve buna göre işlem yapılması
uygun olacaktır.

Parselde birden fazla yapı olması ve tapuda
bağımsız bölümlerin belli olmaması halinde (arsa
paylı tapular), parseldeki tüm yapıların tespitinin
arsa maliklerinden herhangi birinin talebine
istinaden yapılması mümkün mü?
Arsa paylı tapunun söz konusu olduğu hallerde
arsa maliklerinden herhangi birinin arsa üzerinde
bulunan yapıların tamamının riskli yapı tespitini
yaptırması söz konusu değildir. Arsa maliklerinin
fiilen hak sahibi oldukları bina için riskli bina tespit
talebinde bulunabilecekleri değerlendirilmektedir.
(İşgalciler bu kapsamda değerlendirilemez)
Ahşap, kerpiç ve taşıyıcı özelliği olmayan malzeme
ile inşa edilmiş olan yapıların riskli yapı tespitleri
nasıl yapılacaktır?
Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’ın
1. 5 maddesinde “Bakanlıkça lisanslandırılan kurum
ve kuruluşlarca, teknik gerekçeleri belirtilerek
ahşap, kerpiç ve taşıyıcı özelliği olmayan malzeme
ile yapılan yapıların riskli olduğu yönünde rapor
düzenlenmesi halinde, bu yapılar 6306 sayılı
kanun kapsamında riskli yapı olarak kabul
edilir.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, söz konusu yapılarda yetkili
mühendis tarafından malzeme, işçilik
ve taşıyıcı sistem ile ilgili risk
oluşturabilecek bütün teknik verilerin
mühendislik bilgisi ve öngörüsüne
göre değerlendirilerek rapor
hazırlanması halinde bu
yapılar riskli yapı olarak
değerlendirilebilecektir.
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7269 sayılı Afet Kanunu kapsamından verilen
haklardan yararlanan vatandaşlar 6306 sayılı
Kanun ve haklarından yararlanabilir mi?
6306 sayılı Kanun’da; 7269 sayılı Kanun
kapsamında verilen haklardan faydalananların
6306 sayılı Kanun’dan faydalanmasına engel bir
hüküm bulunmamakta olup, herhangi bir binanın
6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek
Kanun’da öngörülen haklardan yararlanabilmesi
için bu binanın Bakanlıkça lisanslandırılmış olan
kurum veya kuruluşlara tespit ettirilerek riskli
çıkmış olması yeterlidir.
Riskli olarak tespit edilen yapıların talep halinde
güçlendirilmesi mümkün
olabilecek mi?
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6306 sayılı Kanun’da güçlendirilebileceği
teknik olarak tespit edilen yapıların
güçlendirilebileceğinden bahsedilmesine
rağmen, güçlendirme süreci hakkında herhangi
bir hüküm bulunmamaktadır. Bu yüzden, 634
sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olan bir binada
güçlendirme konusunda bu Kanun’a göre hareket
edilmesi gerekmektedir.
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19 uncu maddesine
göre, bir binada güçlendirme yapılabilmesi için ya
bütün kat maliklerinin beşte dördünün (4/5) yazılı
rızasının olması ya da yapının güçlendirilmesinin
zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş
olması gerekmektedir.
Güçlendirme ile ilgili proje hazırlama ve uygulama
sürecinin ise ilgili idaresi (Belediye veya Valilik) ile
malikler arasında imar mevzuatı çerçevesinde
devam etmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda; idare tarafından
yıkım için verilecek süre
zarfında, malikler tarafından
güçlendirme projesinin
hazırlatılması ve belediye
ve mücavir alan sınırları
içerisinde Belediyeye,
bu sınırlar dışında ise
Valiliğe başvurularak
imar mevzuatı
çerçevesinde
ruhsat alınması
gerekmektedir.
Akabinde güçlendirme
işinin sürüncemede
kalmadan
gerçekleştirilmesi
için, yapılacak işin
mahiyetine göre idare
tarafından maliklere
makul bir süre verilerek,
süre sonunda güçlendirme
yapılıp yapılmadığı ilgili idare
tarafından kontrol edilecektir.

Dosya

Güçlendirme işi tamamlandıktan sonra, kat
maliklerince ilgili belediyesinden alınacak
yapı kullanma izin belgesine istinaden, tapu
kütüğünün beyanlar hanesindeki riskli yapı
şerhinin kaldırılması için ilgili tapu müdürlüğüne
bildirimde bulunulması gerekecektir.
Riskli binaların yıktırılması sürecinde maliklere
verilmesi gereken süreler kiracılar için de geçerli
midir?
6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 8 inci
maddesi gereğince maliklere verilmesi gereken süreler,
binada oturanların kendilerine ikamet edebilecekleri yeni
bir yer bularak taşınmaları amacıyla verilmekte olup, söz
konusu süreler binada oturan kiracılar için de geçerlidir.
Riskli olarak tespit edilerek yıkılıp yeniden inşa edilen bir yapının
bulunduğu alanın sonradan riskli alan ilan edilmesi halinde yeni
yapının durumu nasıl değerlendirilecektir?
6306 sayılı Kanun kapsamında tekil olarak dönüştürülmüş olan binanın
bulunduğu alan daha sonra riskli alan ilan edilirse, söz konusu bina yeni
uygulamanın dışında tutulabileceği gibi, uygulama bütünlüğü bakımından
gerekli görülmesi halinde uygulama kapsamına da alınabilecek olup, her
iki uygulamada da maliklerin hakları gözetilecektir.
BELEDİYELERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR!
Riskli yapı tespit raporunu imzalayan inşaat mühendisinin
isminin ARAAD.net programı üzerinden kontrol edilmesi
Lisansı iptal edilmiş veya askıya alınmış olan
kuruluşların raporlarının kabul edilmemesi
Değerlendirme formlarının eksiksiz ve doğru olarak
doldurulmuş olmasına özen gösterilmesi (Malikin
bilgileri, bina UAVT kodları, adres bilgileri,
bağımsız bölüm bilgileri, bina ile ilgili teknik bilg.
vd.)
Riskli bina tespit, tapuya bildirim ve yıkım
tarihleri ile itiraz tarihi ve sonuç bilgilerinin
sisteme düzenli olarak işlenmesi
6306 sayılı Kanun kapsamında tesis edilen idari
işlemlere karşı dava açılabilir.
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Tayfur Kutlay
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 73 ncü
maddesinde ‘’ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ‘’
tarifi yapılmıştır.
Belediye kentin gelişimine uygun olarak eskiyen
kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek,
konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji
parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem
riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi
ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel
dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak
alanlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun
kararı ile ilan edilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak
yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır.
Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı
olarak ilan edilebilmesi için, o yerin belediye veya
mücavir alan sınırları içinde bulunması ve en az elli
bin m2 olması şarttır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında
bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve
kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel
dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan
mülk sahipleri tarafından açılacak davalar,
mahkemelerde öncelikle görüşülür.
17 Ağustos 1999 tarihli Doğu Marmara Depremi
Afetinden sonra Deprem Bölgelerinde yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere
birçok Kanun ve Yönetmelik çıkarılmış veya
bunlarda değişiklik yapılmış olup bunlardan biride
Kentsel Dönüşümle ilgili kavramdır.
İsminden de anlaşılacağı üzere, bir çok kaçak
ve ruhsatsız yapı genellikle kentlerin eskiyen
dokusunu oluşturmakta afet riski altında mal ve
can güvenliğinin tehdit altında bulunduğu alanları
ihtiva etmektedir.
Yasayla, kaçak yapılardan, depreme dayanıksız
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yapılardan, görüntüsü bozuk olan mühendislik
hizmeti almayan bilimsellikten yoksun yapılardan
kurtulmayı hedefleyen ve riskli yapı stoklarının
bertaraf edilmesi, sağlıklı ve güvenlikli alanlar
oluşturmak hedeflenmiştir.
Bugüne kadar geç kalınmış bile olsa, kentlerin
bozuk dokularının sağlıklaştırılması bölgesel bazda
ele alınmış olmaktadır.
İlimizde 15 adet belediye mevcutken ( şuanda 14
adete düştü ) 6 adet belediye kentsel dönüşüm
projelerine konu olabilecek alanları belirlemişlerdir.
Yalova Belediyesi 1 adet, Çiftlikköy Belediyesi 2
adet, Çınarcık ve Armutlu Belediyeleri 4’er adet,
Esenköy ve Koru Belediyesi 1 ‘er adet olmak üzere
İlimizde 13 bölgede Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Alanı belirlenmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
gönderilmiştir.
İlimizde Vali, Bakan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Yerel İdarelerin
Yetkilileri, Üniversite ve Sivil Toplum Temsilcilerinin
katılımı ile 12.10.2012 tarihinde geniş katılımlı
toplantı yapılmıştır.
Bakanlığımız İlimiz Bağlarbaşı Mahallesi 9,89
Ha’lık Alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Riskli
Alanların Dönüştürülmesini uygun görmüş ve Yalova
Belediyesi’ni yetkilendirmiştir.
Bunun yanı sıra 31.05.2012 tarih ve 28309 Sayılı
Resmi Gazete de yayımlanan ‘’ A fet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ‘’ 6306
Sayılı Kanun ile de Afet Riski Altındaki Alanlarla,
bu alanlar dışındaki yapıların bulunduğu arsa ve
arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına
uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil
etmek üzere iyileştirme tasfiye ve yenilemelere dair
usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sektör

Sektör
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ühendislik deneyim ve uygulama
yoluyla matematik ve bilimlerine ilişkin
bilgilerin,doğanın sunduğu malzeme
ve enerjilerin insanlığın yararına ekonomik bir
şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmek
üzere değerlendirmeler yapılmasını ve
uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslektir.
Mühendislik mesleğinin tarihsel sürecine
bakıldığında, başlangıçta sivil ve askeri olmak
üzere iki temel alan tanımlanmıştı. 20. YY
ortalarına kadar ortaya atılan ve gittikçe
genişleyen teoriler, uygulama alanlarının
da genişlemesine neden olduğundan
artık bir başka teoriyle birlikte
düşünülemeyecek ve öğretilemeyecek
kadar farklı mühendislik mesleklerine
dönüşmüştür. Mühendislik
hizmetlerinin kalitesinin ulusal
ekonomiye ve ülkenin gelişimine
olan etkisi ve katkısı şüphesiz çok
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önemlidir Ülkemizdeki mühendislik hizmetlerinin
etkin ve verimli bir biçimde verilebilmesi ise
kaliteli bir mühendislik eğitimi ve eğitim ile sektör
arasında birbirini etkileyen değişkenlerin varlığına
ve islerliğine bağlı bulunmaktadır. Mühendislik
alanındaki teknolojik gelişmelerin çok hızlı
yaşandığı günümüzde; meydana gelen gelişmeler,
kullanılan tekniklerin ve uygulamaların klasik
yaklaşımlarından farklılaşmasına, bilimsel temel
kurallarda değişikliğe uğratmasından daha fazla
neden olmaktadır. Teknolojinin bu gelişim
hızı ortalama bir insan ömrü boyunca bile bir
çok değişimin yaşanmasına ve mühendislik
çözüm olanaklarının çoğalmasına neden
olmaktadır. Bundan dolayı günümüz
mühendisi, temel ilkeleri bilen,
düşünmeye araştırmaya ve irdelemeye
yatkın, isletme bilgisi olan, is dünyasını
kavrayan bir kişi olarak yetiştirilmelidir.

Dosya

N

e yazık ki
ülkemizde kentler,
plansız gelişmeleri
yanında hem doğal, tarihi
ve kültürel çevreyi hem
de afet risklerini göz ardı
ederek büyümüşlerdir.
Bu süreç ise karşımıza ,
düzensiz, sağlıksız, afet
riski bakımından güvenli
olmayan, can ve mal
güvenliği açısından risk
taşıyan, kentsel teknik ve
sosyal altyapıdan yoksun
ve imar mevzuatına aykırı, kentsel alanlar ve yapı
stoku ortaya çıkmıştır. 1999 Marmara depremi
acısını acısı yaşayan ülkemiz 2011 Van depremi
sonrası ülkemiz siyasi erki bu yapılara karşı
mücadele kararlılığını ifade etmeye başlamıştır.
1999 sonrası yapılaşma Afet bölgelerinde
yapılacak yapılarla ilgili yönetmelik ve yapı denetim
kanunu etkisi ile can ve mal güvenliği açısından
iyi sayılabilir. (sayılabilir diyorum çünkü zamanla
mesleki denetimi dolaylı olarakta yapılar üzerindeki
denetim yoğunluğunu bir takım bahanelerle
azaltılması aldığımız dersi unutturma endişesi
yaratmaktadır.)
99 öncesi denetimsiz yapılaşmanın riskini ortadan
kaldırması adına; toplumun tüm bileşenlerinin ve
konunun uzmanı olan bilim insanlarının beklentisi;
yapılacak planlama ve uygulamaların ekonomik,
toplumsal, fiziksel ve çevresel koşulları bütünleşik
olarak ele alınacağı , kent planından koparılmadan
yapılacağı, mevcut imar planlarıyla oynanmadan,
binaların deprem yönetmeliğine göre yenilenmesi
çalışmaları devletin de verdiği destekle yaygın
olarak kullanılacağı. Rant odaklı yaklaşımlar terk
edilerek barınma ve konut hakkı – kiracılar da dahilgüvence altına alınacağı, yaşayanlar açısından
sosyal bir yıkıma dönüştürülmeyeceği KENTSEL
DÖNÜŞÜM idi.

Çünkü şimdiye kadar yapılmış olan kentsel
dönüşüm projelerinde;
• Hak sahiplerinin yerlerinden edilmesi,
• Tapu güvencesi olmayan hak sahiplerinin
haklarının tanınmaması,
• Kiracıların mağduriyetlerinin giderilmemesi,
• Yerinden edilen vatandaşların eğitim, sağlık ve
istihdam sorunlarının dikkate alınmaması,
• Projelerin aleni ve şeffaf bir anlayıştan uzak
olması,
• Projeden etkilenen tarafların, proje sürecine
katılımının sağlanmaması,
• Yeni projenin mevcut dokuyu ve kültürü yok
etmesi,
• Projelerin yeni ve daha eşitsiz bir ekonomik
dağılım ve sınıfsal harita yaratması ve ciddi
çevre tahribatlarına yol açması gibi sorunlar
doğmuştur.
Kaygımız arada sırada kentimizde büyük politik
şovlarla sunulan kentsel dönüşüm projelerinin
uygulamalarında ; hem toplumsal yaşama hem de
ekosisteme geri dönüşü olmayacak şekilde zarar
verilmesi endişesidir.
Bir çok kentte bu endişeden doğan uyarılara kulak
tıkayan ve kentsel dönüşüm projelerini bütünlüklü
bir planın parçası değil de rantsal bir strateji
olarak gören siyasi erkin Yalova’da bizi yanıltması
temennimizdir.
Yürütmenin yargı üzerindeki gücü düşünüldüğünde,
TMMOB ve bağlı Odaların girişimleriyle yürütmeyi
durdurmaya yönelik yargı kararlarının çıkması
da pek de mümkün görünmemekte uyarılarda bu
sebeple dilek ve temenniden ileri gidememektedir..

Bina dönüşümleri ile ilgili tek tük sıkıntılar dışında
depreme karşı amaçlanan hedefe uyan çalışmalar
olmakta, kentsel dönüşüm alanları ile ilgili aynı iyi
ifadeleri kullanabileceğimiz örnek çalışma yok gibi;
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H

alk arasında
Kentsel Dönüşüm
diye adlandırılan
6306 sayılı kanun, afet
riski altındaki alanların
dönüştürülmesidir.
“Dönüşüm”
çalışmalarının, ekonomi,
sosyoloji, toplum
psikolojisi, hukuk, finans,
siyaset, mühendislik,
mimarlık ve kentsel kamu
alanlarını buluşturan
bir bilim ve uygulama
alanı olduğu bilim
çevrelerince vurgulanmasına rağmen, mevcut siyasi
iktidar daha önceki uygulamalarda bunun çok
karlı bir iş olduğunu görmüş olmalı ki, her alanda
uygulanabilmesi için “ afet” olgusunu bahane
ederek, ortaya çıkabilecek tüm engelleri bertaraf
etmeyi hedefleyen, ulusal ve uluslararası hukuk
kuralları tarafından güvence altına alınan hakları
bile görmezden gelen bir yasa ile “ dönüşüm” ün
hukuk ve finans kısmını kotarıp diğer yönlerini
görmezden gelmektedir.
Böylesine önemli bir yasanın hazırlanması
sürecinde üniversitelerin, ilgili meslek odalarının ve
diğer bilim çevrelerinin görüşlerine başvurulmamış
olması, amacın gerçekten afet riskinin azaltılması
veya bilim ve tekniğe uygun bir dönüşümün
gerçekleştirilmesi olmadığını açıkça göstermektedir.
Kanunun hazırlanmasına hakim olan bu anlayışın,
kanunun bütünündeki yansıması şu başlıklar altında
sıralanabilir:
* Bütün yetki 644 sayılı KHK’ nın uzantısı olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’ ye verilmiştir.
* Yine yerel yönetimlerin yetkileri ortadan
kaldırılmaktadır.
* Yurttaşların barınma hakkı yok sayılmaktadır.
* Mülkiyet hakkı ihlal edilmektedir.
* Eşitlik ilkesi göz ardı edilmiştir.
* Hak arama özgürlüğü kısıtlanmaktadır.
* Kanunun gelen gerekçesinde” gönüllülük esasına
gönderme yapılmış ise de zor kullanma yöntemleri
tariflenmiştir.
* Son olarak doğal, kültürel ve tarihi varlıkların
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korunmasını amaçlayan bütün hukuk kuralları
bertaraf edilmiştir.
Kentsel dönüşüm riskli alanlardaki yapılar
ile riskli yapılar, elektrik, su ve doğal gaz
hizmetlerinin verilmeyeceği ve verilen hizmetlerin
durdurulacağını öngörmektedir. Bunu sosyal devlet
ilkesi ile bağdaştırmak mümkün değildir. Ekonomik
ve sosyal yönden özel olarak korunması gereken
kişilerin barınma hakkını güvence altına almadan bu
tür yaptırımların öngörülmesi temel insan haklarına
aykırıdır.
Kentsel dönüşüm “ tahliye ve yıktırma” başlığı
altında, her ne kadar bu alanlardaki maliklerle
anlaşma yoluna gidilmesinin esas olduğu
belirtiliyorsa da, esasen anlaşma yoluna
gitmeyenlerin cezalandırılması söz konusudur.
Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine,
kiracılarına ve sınırlı aynı hak sahiplerine,
geçici konut ve işyeri tahsisi veya kira yardımı
yapılabileceği düzenlenirken, anlaşmayıp
zorla tahliye edilenlere bir yardım söz konusu
olmayacaktır.
Kentimizde Roman mahallesi olarak adlandırdığımız
10 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapılacaktır.
Çağdaş yaşanabilir bir Yalova da romanların modern
bir yaşam içinde olmaları istenmektedir. Yalova
da 4000 roman vatandaşı vardır. Tapulu 100 hane
vardır. Diğerlerinin ne olacağı meçhuldür.
Kültürü yaşam tarzı, hayata bakış açısı müziği yaşam
tarzı haline getirmiş romanlar modern bir yaşamı
kabullenmişler midir?
Toplumdan soyutlanmış potansiyel bir suçlu gibi
algılanan roman vatandaşlarımız kültürleri ve
anlayışlarıyla toplumda rantı düşünmeyen yaşama
sevincini ilke edinmiş bir topluluktur. İnsanlar
bu kentsel dönüşümde yatırdıkları para ile ya da
kazanacakları para ile ilgilenmektedirler.
Müteahhit firmalar Romanlara para teklif ederek
onları projenin dışına çıkaracaklardır.
Kentsel dönüşüm bittiğinde bu insanlar burada
oturmayacaklar. Onların nereye gideceklerini
bilmiyoruz ama bu alanda başkaları onlardan çok
daha farklı hayat görüşleri ve yaşam tarzları ile
ikamet ediyor olacaklardır. Bu yeni semtin çocukları
ise doğdukları koşullara uyum sağlayacaklar,
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evvelce burada yaşayan insanlardan çok farklı hayat
görüşleri ile hayata atılacaklardır.
Bizler Yalovalı mimarlar olarak yeni şeyler yaratmak
isterken bile koşullar buna izin vermiyor. Mimarlar
bile özgür değil. Müteahhitin bina maliyetini en
ucuza getirmesini düşünmek zorunda bırakılırsınız.
Bir de imar kanunu ile kısıtlanırsınız. Hiçbir yenilik
yoktur. Kutu gibi binalar yaparız. Müteahhitin
rantını sonuna kadar korumak zorunda bırakılırsınız.
Yalovadaki binalar sadece cephe kaplamaları ile
birbirlerinden ayırt edilmektedir. Mimarlığımızı
kullanarak yeni binalar yapmıyoruz.
Bizler gibi romanlarda bu dönüşümde elleri kolları
bağlı bırakılacaktır.
Kentsel dönüşümde fikir doğru icraat yanlıştır.
Bizlerin korkusu Yalova da roman kültürünün yok
olmasıdır.
Yapılacak olan kentsel dönüşümde yıkım
masraflarının maliklere ait olduğu ve bunun için
tapuya ipotek konulacağı belirtilmektedir.
Görüldüğü üzere bu düzenlemelerde
gönüllülük değil, zor kullanma söz konusudur.
Yani malikler anlaşsa da anlaşmasa da yıkım
gerçekleştirilmektedir. Bu durum riskli ilan edilen
yapıların yurttaş iradesi dışında yıktırılmasını ve
yıkım masraflarının yurttaşın sırtına yükletilmesini
düzenlemektedir.
Kaldı ki riskli bir yapıda can ve mal güvenliği
tehdit altında olacak şekilde yaşamakta ısrar

etmek sıradan ve olağan bir davranış değildir. Ya
yurttaşın mevcut hakkı elinden alınarak hak kaybına
uğramaktadır, yada düzenleme sırasında yurttaşın
hayatını idame ettirebileceği bir düzenleme
yapılmamıştır. Oysa idarenin görevi bu alanlarda
zor kullanmak değil, ekonomik, sosyolojik, politik
ve kültürel tüm gerekleri yerine getirerek yurttaşın
yaşamını iyileştirmek, kısaca dönüşümü, yerinde
mevcut kullanıcıların lehine, tüm boyutlarıyla
yaşama geçirmek olmalıdır. Aksi halde bu dönüşüm,
sadece bir inşaat faaliyeti olarak, belirli çıkar
guruplarına rant sağlamaya yönelik bir eylem
olacaktır.
Binası yıkılan malikler kendilerine yapılan tebligatı
takip eden 30 gün içinde anlaşma sağlayamazlarsa
( 3/2 çoğunluk kararı ile ) acele kamulaştırma ile
taşınmazları alınacaktır.Özetle mülkiyet hakkı
yok sayılmaktadır, Yurttaş hakkını yok sayan bir
düzenleme toplumsal barışa hizmet etmez.
Sonuç itibariyle;
Kanun, bu haliyle ulusal ve ulaslararası hukuk
ile güvence altına alınan hakları ortadan
kaldırmakta; doğal, kültürel, tarihi varlıklarımız ve
kentlerimizdeki yeni bir yağmanın önü açılmaktadır.
Hukuk ve bilim dışı bu kanunun uygulanmasıyla
asıl afeti yaşayacak olan kentlerimizin bu anlayışa
feda edilmemesi gerekmektedir. Asıl dönüşüm
beyinlerdeki rantsal düşünceleri dönüştürmektir.
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K

entsel Dönüşüm,
Kent içindeki
kaçak yapılaşma
ve ekonomik ömrünü
doldurmuş alanların
tüm kentsel ve sosyal
donatı hizmetlerinin
getirilerek olası tüm
doğal afet riskleri de
bertaraf edilebilecek
şekilde yeniden
yapılandırılmasıdır.Bu
yazıda Kentsel Dönüşüme
, Enerji verimliliği
yönünden bakmak istiyorum.
Bir Kentin İmar Planları yapılırken,o kentin ekolojik
değerleri dikkate alınarak yapılmalıdır.Ayrıca
Kentsel Tasarım planları yapılarak,bina aralıkları ve
konumlarında iklim,Işık durumu,hava sirkilasyonu …
vb konular incelenmelidir.
Binaların mimari tasarımları doğal ısıtma,soğutma
ve havalandırma ve aydınlatmadan azami derecede
yararlanacak şekilde yapılmalı ayrıca yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanım imkanları
araştırılmalıdır.Bu yönde yapılacak olan her çalışma
ülkemizin Enerji Verimliliği stratejisine katkı
sağlayacaktır.
Gelişmekte olan Ülkelerde enerji yatırımları için
ayrılabilen kaynakların sınırlı olması,buna karşılık
enerji talebinin hızla artması,enerji verimliliği
stratejisinin önemini arttırmaktadır.
Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji
tasarrufudur.
En az maliyetli enerji, verimli kullanım sonucu
tasarruf edilen enerjidir.
Enerji tasarrufu ile kısa ve orta dönemde ülkelerin
enerji teminiyle ilgili sorunlarının çözümüne
küçümsenmeyecek katkı sağlanabilmektedir.
Tasarruf edilerek kazanılabilecek enerjiyi üretmek
için çok daha pahalı yatırımlara ve daha uzun bir
zamana ihtiyaç vardır.Oysa enerji tasarrufu daha
çabuk ve ucuza elde edilen bir enerji kaynağıdır.
Yapılan araştırmalara göre üretilen elektrik
enerjisinin %35 i binalarda kullanılmaktadır.
Yine yapılan araştırmalara göre bina sektöründe
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%30,sanayide %20,ulaşımda ise %15 enerji
tasarrufu potansiyelimiz mevcuttur.Ülkemizde
binalarda enerji kaybının diğer gelişmiş ülkelere
göre 3 kat fazla olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde 2007 yılında 5627 sayılı ‘’ENERJI
VERIMLILIĞI KANUNU’ yürürlüğe girmiştir.Bu
Kanun çerçevesinde kanunda belirtilen her binaya
ENERJI KIMLIK BELGESI düzenlenmektedir.Bu
belgede Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve
enerji tüketim sınıflandırması,yalıtım özellikleri ve
ısıtma,soğutma sistemlerinin verimi ve ilgili bilgileri
içeren belgedir.Ayrıca bu kanuna göre mimari
projelerin enerji verimliliği sağlayacak biçimde
tasarlanması gerekmektedir.
Binalarda Isı yalıtımı yapılarak %25 ile %50 arası
yakıt tasarrufu yapıldığı görülmüştür.
Enerji Verimliliği ile ilgili ilimizde özellikle
kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik eğitim
çalışmaları yapmalıyız.Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
ortak projesi olan ve Enerji Verimliliği Derneği ıle
yürüttükleri ‘ENERJİ HANIM’ projesi ilimizde de
uygulanabilir.
Basit enerji tasarrufu önlemleri ile Bütçenize ,
Ülke Ekonomisine ülkenin enerji bağımlılığının
azalmasına , çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda
bulunabilirsiniz.Unutulmamalıdır ki; ’ENERJİ
TASARRUFU CEVRE DOSTU YENİ BİR ENERJİ
KAYNAĞIDIR.’Kentsel Dönüşümle yenilenen
binaların projelendirilmesinde ve uygulanmasında
enerji tasarrufunun maksimum düzeyde olacak
şekilde yapılması ülkemize belki bir KEBAN barajı
kazandıracaktır.
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Büyük şehirlerde
imar planları kentsel
dönüşümü kolaylaştıran
uygulamalar
yapılabilmektedir.
Yalova kentimizde,
bazı problemler
yaşanmaktadır. Ancak,
az sayıda sahibi bulunan
yapılar ve arsalar ile
büyük yüzölçüme sahip
arsalardaki yapılarda
bağımsız bölümlerin
alanlarını azaltarak yada
bağımsız bölüm sayısı
artırabildiğinde riskli
yapıların yenilenmesi kolaylaşmaktadır.
Aşağıda öncelikle karşılaşılan durumlarla uygulama
şekilleri www.kentseldonusum.gov.tr adresinden
alınarak anlatılmıştır.
Ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük
deprem yaşadı. Yaşanan bu afetlerde binlerce can
kaybı ve milyarlarca lira zarara uğrandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta deprem olmak
üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, “Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası”nı
çıkardı. Yasanın hayata geçmesiyle birlikte Kentsel
Dönüşüm adeta bir seferberlik haline geldi. Ve afet
riski altındaki yapıların dönüştürülmesinde öncelikli
hedef, can ve mal kayıplarını önlemek olarak
belirlendi. Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve
kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine,
Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesi ile www.
kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak
yayımlanan kurum veya kuruluşlarca yapılacaktır.
Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu
bulunmamaktadır. Ancak, Ülkemizde pek çok
binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı,
malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere
uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok
düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı
belirlenmiştir. Bu yüzden, konutunda güven ve
huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın
riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın

risk tespiti yaptırması uygun olacaktır.
Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için
malikler tarafından Bakanlığımızca lisans verilen
kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması
şarttır. Binanın risk tespitini yaptırmak için
maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına
gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin
müracaatı yeterlidir. Riskli bina tespitinin
kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması
için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre
verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp
yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30
günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen
bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz
ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki
ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.
Kanun’a göre, riskli binaların sicilinde bulunan
aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan
veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek
hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler
üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde
ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel
teşkil etmeyecektir. Riskli olarak tespit edilen
binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu
kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce
yapılacak tebligattan itibaren (15) gün içinde,
İstanbul, İzmir, Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile riskli
yapı tespitine itiraz edebilirler. Riskli alanlarda,
rezerv yapı alanlarında veyahut riskli binalarda
yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda
18 aya kadar kira yardımı yapılacak veyahut
bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği
sağlanacaktır. Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan
işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar;
noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar,
damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner
sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve
sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.
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Plan, bir amaca ulaşmada
izlenecek yol ve davranış
biçimini gösterir.
Planlama ise, yapılan
planı hayata geçirecek
seçenekleri bulmaya
yardım eden bir süreç
olarak düşünülebilir.
Yerleşmelerde
mekansal gelişmelerin
bir plan çerçevesinde
biçimlenmesine katkıda
bulunmak için toplumu,
mekanı, çevreyi ve
ekonomiyi etkileyen kamu ve özel sektör kararlarını
şekillendirmeyi hedefleyen meslek alanı şehir ve
bölge planlamadır. Bu meslek alanı arazi kullanımı
çevre ve kültürel mirası koruma, konut, ulaşım ve
kentsel işlev gibi pek çok konuyu ele alır ve ülke
ve bölge düzeyinden yerele kadar farklı ölçeklerde
çalışma yapar.
Ülkemizin hala kentleşmekte olan bir ülke olması
ve beraberinde yer seçimleri, ulaşım ve çevresel
sorunların yaşanması; pek çok kent ve kasabamızda
kentsel dönüşümün hızla devam etmesi; hukuksal
boyutta, imar, dönüşüm vb. alanlardaki yeni
düzenlemeler; afetler konusunda duyarlı ve
dayanıklı kentsel çevrelerin tasarlanmasının ve
risk yönetimi konularının gündemde olması; yapı
sektörünün kazandığı ivme ile birlikte teknoloji
ve estetik düzeyde kentler oluşturma beklentisi
ve farklı yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına cevap
verebilen dengeli, yaşanabilir ve sürdürülebilir
yaşam çevreleri oluşturma akımlarının
yaygınlaşması şehir ve bölge planlamanın önemini
her geçen gün arttırmaktadır.
Şu an ülke gündemini yoğun bir şekilde meşgul
eden kentsel dönüşüm, kentsel yenileme,
yayalaştırma, yeni şehir, ulaşım ve köprü projeleri,
eğitim, sağlık ve kültür merkezlerinin yer seçimi gibi
tartışmalar, şehir ve bölge planlama meslek alanını
doğrudan ilgilendiren konulardır.
Şehir plancısı, planlı bir gelişmenin olabilmesi
için, yerleşmelerin değişiminde ve gelişiminde
etkili olabilecek mekansal, sosyal, demografik,
ekonomik ve teknik verilerle estetik, kültürel,
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doğal etmenleri birlikte değerlendirerek, geleceğe
yönelik amaç ve hedefleri koyar, uygulama
yöntemlerini belirleyerek, karar vericilere alternatif
önerileroluşturan ve bunların uygulanmasında
görev yapan kişidir.
Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve
mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki
sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale
getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma,
yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve
uygulama yapılması Kentsel Dönüşüm olarak
adlandırılmaktadır. Özetle kentsel dönüşüm bir
kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi
olarak nitelendirilebilir. Gecekondu dönüşüm/
kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak
yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş
bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel
ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm
doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde
yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde
yapılandırılması” amaçlanmaktadır.

Unutulan Meslekler
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OL BABDA EMRÜ FERMAN HAZRET-İ MEMLEH ÜL-EMRİNDİR.

Y

etkili ya da daha üst bir makama bir durumu,
bir dileği belirtmek için yazılan yazı ve
dilekçe “arzuhal” ya da “arzıhal”, para
karşılığı arzuhal yazma işi ise “arzuhalcilik” olarak
tanımlanmaktadır.
Cumhuriyet öncesinde, devlete yapılacak
başvurulara aracılık etmekle görevli kişilere
arzuhalci denirdi. Başlangıcı 1762’de Sultan III.
Mustafa’nın fermanına dayandırılan arzuhalcilik,
1865’te Sultan Abdülaziz tarafından çıkarılan
bir başka yasa ile sona erdirildi. XIV.yüzyıl
Osmanlı’sında arzuhalcilerin bir başı ve bir
de ocakları vardı. Arzuhalcilik yapacak kişi
arzuhalcibaşına bir yazı ile başvurur, sonra da bir
kurul önünde sınava girerdi. Sınavda kazananlar
kendilerine ocak zabitleri tarafından verilen
bir izin belgesi (ruhsatname) olmadan mesleğe
başlayamazlardı. Arzuhalciler, çavuşbaşıların
ve devletin denetimi altındaydılar. Çavuşların

günümüz adli kolluk kuvveti görevini yerine
getirdikleri bilinmektedir. Sonraları arzuhalcilik
yapanlar, kadılar, mahkemedeki katipler ve
mübaşirlerle, kısaca devlet kapısındaki yetkili
kişilerle yakın ilişki içine girmişler ve mesleğin
yozlaşıp bozulmasına neden olmuşlardır. Evliya
Çelebi, Seyahatname’sinde Kasın İbni Abdülkufi’yi
arzuhalcilerin piri olarak yazar.
Kalıplaşmış Cümleleri Vardı
Arzuhallerin belirli kuralları ve kalıplaşmış bazı
cümleleri vardır. Kağıdın üst ortasına besmele
yerine geçen “beduh” (eskiden mektup zarfları
üstüne yazıldığı gibi zarfları kapatan mühürlere de
kazılan ve anlamı bilinmeyen bir kelime) denilen
işaret yazılırdı. İlk başlarda verilecek makama ya
da makam sahibinin unvanına göre kalıplaşmış
cümleler yazılır, daha sonra da kitabet kurallarına
uygun şekilde dilek belirtilirdi. Arzuhal “ol babda
emrü ferman hazret-i menleh ül-emrindir.”
Yani “bu konuda karar, siz yüce karar vericilerin
yetkisindedir.” cümlesiyle biterdi. Bu cümle
Osmanlı’da bir üst makama yazılan dilekçelerde çok
kullanılan bir hitap şekliydi.
Vatandaşı Yönlendirirlerdi
Okuma yazmanın yaygın olmadığı zamanlarda resmi
izinle çalışan arzuhalciler; şeriatı, yasaları, yasakları
iyi bilen, bunların yanında namuslu, güngörmüş,
çevresinde sempati kazanmış kişilerdi. Güzel yazı
yazabiliyor olmaları da arzuhalcilerin barındırması
gereken bir diğer özellikti. Arzuhalciler genelde
adliye binaları, tapu daireleri, evlendirme daireleri
veya yerel yönetimlerin bulunduğu yerlerin
civarında yan yana toplu halde bulunurlardı.
Hangi dava için hangi mahkemeye, hangi iş için
nereye başvurulur bunu arzuhalciler bilir, ona göre
vatandaşı yönlendirirlerdi. Yakın zamana kadar
avukatın bulunmadığı küçük yerlerdeki duruşmalara
da arzuhalciler girer, avukat gibi savunma
yaparlardı. Arzuhalciler, vatandaşa dilekçe yazmanın
yanında onların resmi dairelerde işlerini de takip
ederlerdi.
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Sermayeleri Bilgi ve Becerileriydi
Daktilonun icadından önce hokka, kamış kalem, kağıt, rıh (eskiden yazıdaki mürekkebi kurutmak için
yazının üzerine dökülen renkli ince kum), rıhdam (rıh konulan kap), rahle, kürsü kullandıkları malzemelerdi.
Sermayeleri ise bilgi ve becerileriydi.
Mühür de Kazırlardı
Cumhuriyet öncesinde arzuhalciler, dilekçeleri divit ve mürekkeple yazarlardı. Daha sonradan divit ve
mürekkep yerini daktiloya bıraktı. Daktiloya takılan kağıda dilekçenin yazılacağı makamın adı belirtilir.
Genelde “Yüksek makama takdimimdir” diye başlanır. Ardından dilekçenin içeriği yazılır, sonra da
“Gereğinin yapılmasını yüksek müsaadelerinize arz ederim” gibi kalıplaşmış bir saygı cümlesiyle bitirilirdi.
Pul yapıştırıp üzeri imzalanırdı. Dilekçe sahibi imzasını atmasını bilmiyorsa mühür basardı. Mührü yoksa
mürekkepli ıstampaya başparmağını batırıp pulun üzerine parmak basardı. Müşteri mühür yaptırmak
istiyorsa da hemencecik kazıyıp verilirdi. Mühür kazıma aleti ahşaptan olup el fenerine benzerdi.
Dökümcülerden hazır alınan sarı maden bu alete sıkıştırılıp çelik kalemle müşterinin adı kazılırdı. Bu mühür
o kişinin imzası yerine geçerdi. Kimi arzuhalcilerin bir de sümeni olurdu. Sümenin içinde birkaç yaprak
dosya kağıdı ile 16 kuruşluk damga pulu bulundurulurdu. Eskiden arzuhallere pul yapıştırma zorunluluğu
vardı. Pulların 15 kuruşu Maliye’ye, bir kuruşu Türk Hava Kurumu’na gelir sağlardı.
* M. Ali Diyarbakırlıoğlu’nun İstanbul Ticaret Odası için hazırladığı 2012/23 yayın numaralı “Kaybolan Meslekler ve Son
Ustalar 2” adlı eserinden alıntılar yapılarak derlenmiştir.

Safiye Samyeli’nin arzuhalcilikle
ilgili türküsünden bir dörtlük

Bir maruzatım var bu akşam sana
Al kalemi ele yaz arzuhalci.
Ne varsa içimden dökerim valla
Hiçbir şey gizlemem söz
arzuhalci…
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Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
yürütülen “Toplum Kalkınmasında Gönül
Elçileri” projesinin Kadın ve Güçlenme
ikinci bileşeni olan “Kadınlar için Mesleki Eğitim
Projesi” tanıtım toplantısı Vali Esengül CİVELEK
ve Termal Kaymakamı Selami IŞIK’ın katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
Projenin amacının; eğitim seviyesi düşük, ekonomik
açıdan yetersiz koşullarda, ekonomik, sosyal,
kültürel nedenlerle eğitimlerini yarıda bırakan ve
okuyamamış olan genç kız ve kadınlarımızın mesleki
eğitime yönlendirmek, meslek kazandırmak ve
istihdam edilebilirliklerini artırmak olduğunu ifade
eden Vali Esegül CİVELEK” Kadınlar için mesleki
eğitim projesiyle; kadınlarımızın eğitim seviyesi
yükseltilecek, meslek kazanacak, güçlenecek ve
daha güçlü bir geleceğe sahip olacaktır. Kadınlar
için mesleki eğitim projesi kadınlar için bir

şanstır, fırsattır
ve imkândır.
Dolayısıyla da
en iyi şekilde
değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Eğitim seviyesi
bu projeyle
yükseltilen
kadınlarımız,
eğitim
seviyelerine uygun işlerde çalışacak, daha fazla
gelir elde edecektir. Eğitim seviyesine uygun işlerde
çalışan kadınlarımız daha iyi yaşam koşullarına
ulaşacak, daha fazla gelire kavuşacaktır “dedi.
Vali CİVELEK, konuşmasının ardından katılımcıların
proje hakkındaki sorularını yanıtladı

Termal 2014 Yılında 1 Milyon Turist Hedefliyor

Ü

lkenin Jeotermal
kaynaklı en gözde turizm
mekânlarından birisi olan
Termal ilçesinde hedef 2014
yılında 1 milyon turist ağırlamak.
Termal Belediye Başkanı İsmail
Atik, “Tüm hazırlıklarımızı bu
hedefe göre yapıyoruz” dedi.
Yalova’nın Termal İlçesi sahip
olduğu sıcak su kaynakları,

doğası ve tarihi
güzellikleri
ile ülkenin bu
alandaki en
gözde turizm
mekânı olmaya
devam ediyor.
İlçeyi 2013
yılında 670
bin yabancı
turist ziyaret
etti. Ağırlıklı
olarak Ortadoğu
ülkelerinden
turist çeken ilçede son 10 yılda
İskandinav ülkelerinden ve
Rusya’dan gelen turist sayısında
da patlama oldu. Hal böyle
olunca ilçe 2014 hedeflerini
de büyüttü. Termal Belediye
Başkanı İsmail Atik, “Termal ilçesi
son yıllarda yeni su kaynakları,
turizm yatırımları ve yatak

kapasitesindeki artışla ciddi
bir ilerleme kaydetti. Geçen yıl
670 bin turist ilçemize geldi.
Buna yerli turist dahil değil.
Yine ağırlıklı olarak kış aylarında
İskandinav ülkeleri ve Rusya’dan
ciddi bir sayıda turist de Termal’i
tercih etmeye başladı. Ancak bu
yıl aldığımız sinyaller Rusya ve
İskandinav ülkelerinden gelecek
turistlerin sadece kışla sınırlı
kalmayacağı yönünde. Yine
ilçemizdeki rezervasyonların
daha şimdiden başlaması
Ortadoğu Ülkelerinden gelecek
turist sayısının da artacağını
gösteriyor. Dolayısıyla bu yıl
ilçemizde 1 milyon yabancı turist
ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz.
Biz tüm hazırlıklarımızı buna göre
yapıyoruz” diye konuştu.
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Altınova Belediyesine Hibe Edilen Araçlar Dualarla
Hizmete Girdi

A

ltınova Belediyesi
hizmetlerinin
hızla devam
edeceğini belirten
Belediye Başkanı
Dr. Metin Oral;
“Belediyemizin araç
filosu çok güçlü bir
hale geldi. Şu an tek

eksiğimiz itfaiye
filomuza takviye,
inşallah onu da yakında
tamamlayacağız.
Bugün burada Çevre
Bakanlığımız tarafından
belediyemize hibe
edilen yeni araçlarımızı
hizmete kazandırmak

için toplandık.
Programımıza
iştirak eden siz
değerli Altınova
halkına bir kez
daha teşekkür
etmek istiyorum.
Yol süpürme
aracı ve kum
temizleme aracı
belediyemize
Çevre
Bakanlığımızdan
hibe olarak
gelmiştir.
Altınova Belediye
Başkanı Dr. Metin
Oral, program
sonunda 100 adet çöp
konteynırında hazır
olarak bekletildiğini ve
eskiyen konteynırlar ile
değiştirilerek hizmete

gireceğini söyledi. Tüm
programlarda olduğu
gibi ilçe halkı yine yoğun
ilgi gösterdi. Başkan
Oral ise, programa
katılan vatandaşların
ellerini sıkarak,
teşekkür etti. Altınova
Belediye Başkanı Dr.
Metin Oral, program
sonunda 100 adet çöp
konteynırında hazır
olarak bekletildiğini ve
eskiyen konteynırlar ile
değiştirilerek hizmete
gireceğini söyledi.
Yol süpürme aracı ile
daha hızlı çalışmalar
yapılacağını söyleyen
Başkan Oral, yakın bir
tarihte ilçenin plajı
olacağı müjdesini de
verdi.

Hz. Yusuf Camii temel atma töreni coşkulu bir şekilde
gerçekleştirildi

A

ltınova Belediyesi, Türkiye Diyanet
Vakfı Altınova Şubesi, Hz. Yusuf
Camii Dernek Başkanlığı ve İlçe
Müftülüğü işbirliği ile yapılan Hz. Yusuf
Camii temel atma töreni coşkulu bir şekilde
gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından
Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii
Müezzin-Kayyımı Abid Duman Hoca’nın
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan temel
atma töreni büyük bir coşku içerisinde
gerçekleştirildi.
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Armutlu Jeotermal Su Sistemi

A

rmutlu Belediyesi
çok büyük bir projeye
daha imza atmıştır.
Yenilenebilir, çevreci ve en
önemlisi kendi öz kaynağımız
olan Jeotermal enerjiden en iyi
şekilde faydalanarak ilçeye ve
bölgede çok katkılar sağlayacak
ARJESS projesi tüm hızıyla devam
etmektedir, ARJESS Projesi
kapsamında tam donanımlı
ve tam otomatik iki adet terfi
istasyonu yapılmıştır. Terfi
istasyonları arasına 3 km lik
sıcak su hattı döşenerek hizmete
girmiştir. İlk etapta belediyemiz
ilçedeki konutların ısıtılması
olarak planlamış idi. Ancak
yapılan araştırmalar neticesinde
sadece 800 konut için yeterli
olduğu, işletme maliyetinin
çok yüksek olması, evlerimizin
tesisatlarının uygun olmadığı,
çamaşır ve bulaşık makineleri için

kükürt oranlarının
yüksek olması
nedeniyle uygun
olmadığı tespit
edilmiştir. Ayrıca
ilçedeki konut
sayısının yüzde
yirmi beşinin
ısıtılması halinde
dışarıda kalan
yüzde yetmiş
beşin ısıtılmaması
sosyal problemler
doğuracağından
şuan için vazgeçilmiştir. Projenin
genel amacı geçtiğimiz yıllarda
sondajlar ile elde edilen yaklaşık
75 C termal suyun ilçe merkezine
getirilmesi turizm bakanlığı
tarafından tahsisleri yapılacak
yaklaşık 800 dönümlük onaylı
termal turizm alanına termal
suyun verilmesini kapsıyor. Bu
proje kapsamında 4000 yatak
kapasiteli
beş adet beş
yıldızlı termal
tesis, yaklaşık
2500 kişilik
istihdam
sağlanması
ve armutlu
belediyesinin
yıllık
1.500.000
TL. lik gelire
sahip olması

amaçlanmaktadır Bu sıcak su
geliri belediyemizin bütçesine
yüzde 20 katkı sağlayacaktır.
Ayrıca Belediyemiz ileriki
yıllarda sorun yaşanmaması
adına kendi tesislerinde ve
yapılacak projeleri için yeterli
olan jeotermal suyu meclis
kararı ile garanti altına almıştır.
Jeotermal suyun termal turizm
amaçlı kullanımı için Armutlu
Belediyesi tarafından bölgedeki
uygun otel ve ticari işletmelere
tesislere termal suyun verilmesi
hedeflenmektedir. Bu sayede
bölge turizmine çok katkıda
bulunacak olan ARJESS projesi
yaz ve kış turizminde bölgenin
gelişmesi artacak ve Armutlu’
yu deniz, termal ve ormanların
buluştuğu Türkiye’ nin ender
turizm bölgelerinden biri haline
getirecektir.
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Çiftlikköy’e Geri Dönüşüm Konteynırları

Çiftlikköy Belediyesi, geri dönüşümde
kullanılabilecek atık malzemelerin

değerlendirilmesi amacıyla 50 yeni konteynırı
ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirdi.
Geri dönüştürülebilecek kağıt, karton, plastik ve
metal atıkların vatandaşlar tarafından yeni mavi
konteynırlara atılabilmesini sağlamak amacıyla ilk
etapta 50 adet geri dönüşüm konteynırı devreye
sokuldu. Böylece ilçede var olan geri dönüşüm
konteynırlarının sayısının artırıldı.
Her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere,
haftanın iki günü bu konteynırlar atılan geri
dönüşüme yönelik atık maddeler belediye
tarafından toplanacak. Evsel atıklar için gri metal
konteynırlar kullanılmaya devam edecek. 50 adet
olarak konulan geri dönüşüm atık konteynırlarının
sayısı ise artacak.

Çiftlliköy Belediyesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamında belediye çalışanlarının bilgilendirildiği
eğitimde, son yıllarda iş güvenliği ile ilgili yaşanan
bazı ölümlü kazaların ardından yasada yenilenmeye
gidildiği ifade edildi.
Çiftlikköy Belediyesi çalışanlarına kazalara karşı
alınması gereken tedbirler ve yasal sorumluluklar
hakkında bilgi veren uzmanlar Alper Kınık ve
Burak Cömert, belediye personeline genel iş
güvenliği kuralları oluşturulması, kazalar ve meslek
hastalıklarının önlenmesi ile güvenli bir iş ortamı
oluşturulmasının önemini anlattı. Eğitimlerde reaktif izleme olarak anılan eski yaklaşımda meydana
gelmiş olayların izlenerek, zararın tazmini yoluna gidildiğini belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Burak
Cömert, “Eski yöntem güvensiz durumları yeterince önemsenmemesi durumunu doğuruyordu. Ancak
Proaktif İzleme dediğimiz yeni yaklaşımda risk değerlendirmesi yapılarak güvensiz durumlar önceden
değerlendirmeye alınıyor. Bu yöntemde eğitime ve katılımcılığa da önem veriliyor” dedi.
Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında korunma yöntemleri de dile getirildi. Dört ana başlık altındaki
korunma yöntemleri, tehlikeyi kaynağında yok etme, ikame yoluyla yoketme, lokal olarak sınırlandırma,
personele verilecek maskelerle önleme olarak belirtildi.
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Çınarcık’ta Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor

Y

az mevsiminin iyice yaklaşmasıyla beraber
Çınarcık Belediyesi çevre düzenlemelerine
devam ediyor.
İskele Meydanında yapılan Park alanı düzenlemeleri
daha şimdiden çevre esnafının ve vatandaşların
beğenisini topladı. Çim ekimi ve çiçek ekimi
yapılarak bölgeye yeşil alan kazandırıldı. Çınarcık
Belediyesi tarafından yapılan bu çalışmayı takdir
eden vatandaşlar “Belediyemiz yaptığı bu çalışma ile
Çınarcığımıza yakışır bir ortam oluşturuyor.Böle bir
güzelliği de korumak bizlere düşüyor.” dedi.
İskele Meydanı Park alanı Çevre düzenlemelerinin bir
kaç gün içerisinde sona ermesi düşünülüyor.

Kocadere Şehitleri Anıldı

K

urtuluş Savaşı sırasında, Çınarcık’ın Kocadere Köyün’de, Yunanlı işgal güçleri ve Rum çeteleri
tarafından bir caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce vatandaş, düzenlenen törenle bu
yılda anıldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından İşgal edilen Yalova’nın Kocadere Köyü ve
halkı birçok eziyet gördü. Bu esnada Türk ordusunun bölgeye geldiği haberi üzerine beldeden çekilmeye
başlayan Yunan işgal güçleri ve işbirlikçisi Rum Çeteleri, beldede yaşayan yaşlı, kadın ve çocukları, Bekir
Çavuşun evine doldurdular. Ardından kapı ve pencereleri açılmaması için tahtalarla kapatan işgalciler
evi ateşe verdiler. Yüzlerce insanın vahşice yakıldığı ve feci şekilde can verdiği katliamın 88. yıldönümü
Kocadere Şehitliği’nde düzenlenen bir törenle anıldı.
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sermayecik
Sermayecik köyü Yalova İli Altınova İlçemize bağlı olup, ilçe merkezine 21, il merkezine 41 Km
mesafede ve 550 rakımla şirin bir dağ köyüdür. Samanlı dağları eteğinde meşe, ıhlamur, kestane gibi
orman ağaçlarıyla kaplı olan köy OR-KÖY kapsamında olan bir orman köyüdür. Yeşil-Mavi Yol güzergâhı
üzerinde bulunan köy, Marmara Denizi ve İznik Gölünün aynı anda görüldüğü bir manzaraya sahiptir.
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A

ltınova’dan güneye gittiğiniz en son sınırda bulunan bu güzel köyümüz Bulgaristan’dan göç eden
göçmenler tarafından kurulmuştur. Düzenli meyve, sebze bahçelerinde ürettikleri ürünleri köy
meydanında kurulan pazarda satışa sunmaktadırlar. Osmanlı çileği diye bilinen çileğiyle ünlü
bu köyümüzde pınar ve kaynak suları bulunmaktadır. Hayvancılıkta köy ekonomisinde önemli bir yer
tutmaktadır.

“Kırsal Kalkınmada Başarı Hikâyesi Sermayecik Köyü Projesi” kapsamında ilk olarak Halk Eğitim Merkezi
Konferans Salonu girişinde, “Sermayecik Bir Başarı Öyküsü” adlı fotoğraf sergisi açıldı.
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Serginin açılış kurdelesini, Vali Yardımcısı Hasan
Gürsoy, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selim
Karahan, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve
Sermayecik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı
Resul Çiftçi birlikte kesti.
“Sermayecik Kırsal Kalkınma Modeli Paneli”nin
açılış konuşmasını yapan Karaman, Sermayecik
modelinin tüm Türkiye’ye örnek olacağını belirterek,
şöyle konuştu: “Sermayecik köyümüz, Altınova’nın

en uzak köyü konumundadır. Bir orman ve dağ
köyüdür. 65 haneli bir köyümüz. Burada kısa bir
sürede, 8-10 yıllık bir süreç içerisinde, neredeyse
terk edilmek üzere olan, geleneksel yöntemlerle
tarımın yapıldığı, gençlerimizin artık çok karlı
üretim yapmadıklarından dolayı köyü terk etmek
üzere olduğu bir anda, orada yapılan projelerle
kısa süre içerisinde Türkiye’ye model olabilecek
bir kırsal kalkınma hamlesi yaşandı. Bunda birinci
derecedeki aktörler Sermayecik köylüleridir. Burada
üretim miktarı bin 200 dekarlık alanda. Şu ana kadar
gelinen rakam 500 ton çileğe ulaşılmış durumda.
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Burada önemli olan üretim miktarı değil. Nasıl bir
dağ köyünde bu başarı yakalandı, önemli olan bu.”
Modelin her yerde uygulanabileceğini kaydeden
Karahan, “Buradaki modeli biz dışarı tanıtmak
istiyoruz. Bu maksatla MARKA’ya projeyi sunduk.
MARKA bununla ilgili bize destek verdiler.
Faaliyetlerimizden şu anda birisini düzenliyoruz. Bu
projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
ifadesini kullandı.
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi

ise Sermayecikte oluşturdukları Kooperatifi ve çilek
yetiştiriciliği hakkında konuşma yaptı. Çiftçi yaptığı
konuşmada Çilek ve diğer ürünler hakkında başarı
hikâyesini dinleyiciler anlattı.
Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal ve AK
Parti Yalova İl Başkanı Mustafa Pehlivan’ın hazır
bulunduğu panelde, İl Genel Meclisi Başkanı Ali
Rıza Alkış moderatörlük yaptı. Uludağ Üniversitesi
(UÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Serkan Gürlük, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Koordinatörü Hamza Yıldız ise sunumlar yaptı.
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47 Yaşında Futbola Dönen Futbolcu
Bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
1967 Trabzon Çaykara doğumluyum. 1968 yılında Çaykara’dan Bursa’ya,
1976’da da Orhangazi’ye gelmişiz. 2001 yılından itibaren buyana da Yalova’da
ikamet etmekteyim. Karadenizli bir ailenin 10 çocuğundan biriyim. Evli ve iki
çocuk babasıyım. Bana her zaman destek olan eşim Yeşim, Yiğithan adında 18
yaşında bir oğlum, Dilhan adında 16 yaşında da bir kızım var. Şuan Acar Sporda
teknik sorumlu olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet
Anadolu Lisesi’nde Okul Aile Başkanlığı görevini yürütmekteyim.
Futbol hayatınız nasıl başladı?
Futbola Orhangazi Hür Sporda başladım. Yalova’da Kaymakamlık turnuvasına
katıldığım esnada Yalovaspor ile profesyonel olarak imza attım (85-86
Sezonu). Bu turnuvada Gaziosmanpaşa ile finale kalmıştık. Yalovaspor ile imza
atmamdan dolayı final maçında oynayamamıştım. Camiada en çok Rıdvan
Dilmen’i beğenirdim.
Yalovaspor döneminiz nasıl geçti?
1989-1990 Namaglup olduğumuz dönemi kimse unutamaz. O dönemde
Yalova şehir stadında çimlendirme çalışmaları yapıldığından 28 maçın 14’ünü
de dışarıda oynamıştık.
Yalovasporda unutamadığınız maç ve anınız nedir?
Yalova – Düzce Doğuş Spor maçında kaderim değişti. Bu maçı asla unutamam.
Boluspor yetkilileri Düzce Doğuş Spor sağ açığı Fikret’i izlemeye gelmişlerdi.
Beni görüp beğenmişler o gün iyi bir transfer ücretiyle beni Boluspor’a
kaçırdılar.
Yalovasporun sizin döneminizdeki gibi şaşalı döneme dönmesi için neler
yapılmalı?
Özümüze dönmemiz, altyapıya çok özen vermemiz gerekir. Yeniden Türkiye
liglerinde futbol oynayan Yalovalı gençlerimizin yetişmesi gereklidir.
YALOVASPOR YALOVA’NIN MİLLİ TAKIMIDIR. Belediyesinden, Sivil Toplum
Örgütlerine, Sanayicisinden esnafına Yalovaspor’a mutlaka destek verilmelidir.
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Boluspor ve Kocaelispor günlerinizden biraz bahsedermisiniz?
Ali Sami Yen’de oynadığımız Galatasaray – Boluspor maçından sonra ilk kez Milli Takıma çağırıldım.
Bu benim Bolusporda da ilk maçımdı. Anadolu takımlarından Milli Takıma alınan nadir futbolculardan
birisiydim. İki yıl Boluspor’da oynadıktan sonra Kocaelispor’a geçtim. Güvenç Kurtar, Reinhard Saftig ve
Mustafa Denizli hocalarımla çalışma fırsatı buldum. 40 defa Milli takıma çağırıldım. Fakat 15 defa Milli
olma fırsatı yakaladım. Azerbeycan – Türkiye maçında Milli takım kaptanlığı da yaptım. Kocaelispor’da 6,5
sene oynadım. İlk sene son 5 haftaya kadar sürdürdüğümüz liderliği Galatasaray’a verdik. İkinci olarak
iyi bir sezon geçirdik. Şampiyon olamayınca UEFA’ya gittik. Güvenç hocayla iyi bir sezon geçirirken 2.Yarı
Saftig hoca geldi. Onunla İntertoto’ya gittik. Saftig hoca sezon sonunda Galatasaray’a gitti. Takımın başına
Mustafa Denizli hoca geldi. O yıl Kocaelispor’a ilk defa Türkiye Kupasını biz getirdik. Mustafa Denizli hoca
Milli takıma geçince takımın başına geçince Holger Osieck geldi.

A Milli takım formasını ilk giydiğinizde neler hissettiniz?
A Milli takım formasını ilk giydiğimde milli duygularım kabardı. Her futbolcu o formayı mutlaka giymeli. İlk
defa katıldığımız Avrupa Kupasında bende takımdaydım.
Fenerbahçe’ye transferiniz nasıl gerçekleşti?
Eşimle birlikte devre arası tatil için Almanya’ya gitmek üzereyken Fenerbahçe’ye transfer olduğum
haberi geldi. Hanımı Almanya’ya yalnız göndermek zorunda kaldım. Fenerbahçe’ye transfer olduğumda
29 yaşındaydım. Bolusporda oynadığım yıllarda da Fenerbahçe beni istiyordu. 7 sene gecikmeyle
Fenerbahçe’ye gitmiş oldum. 3,5 yıl Fenerbahçe’de oynadım. Fenerbahçe’de futbolu bıraktım.
Çalıştığınız teknik direktörden en çok hangisini beğeniyorsunuz?
Açık ara Mustafa Denizli diyebilirim. Futbolcu psikolojisinden çok iyi anlardı. Futbolcuya futbolcu olduğunu
öğretir, güven verirdi.
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Yalova’nın adını Yetenek Sizsiniz Türkiye’de finale

2

sezondur Türkiye’nin sevilen yarışma programı olan Yetenek Sizsiniz Türkiye’de boy gösteren
Yalova’nın sevilen tiyatro ekibi Tiyatro BSG’nin oldukça değişik bir hikayesi var. Yarışmaya katıldığı
ilk sezon o zamana kadar ele alınmamış oldukça farklı bir konseptle seyirci karşısına çıkan BSG yarı
finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde yarışmaya veda ettikten sonra Yalova’ya dönen ekip
üyeleri BİR SANAT GELİŞİM TİYATROSU DERNEĞİ’ni kurarak ekiplerini resmiyete kavuşturdu.
Resmiyet kazandıktan sonra çalışmalarını hızlandıran Tiyatro BSG Yalova’daki gösterilerinin yanı sıra
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde turnelere ve festivallere de katılarak Yalova’yı kültür ve sanat anlamında
başarıyla temsil etti. Yola çıktıklarında 6 kişiden oluşan ekip bu zaman zarfında büyüyerek 24 kişiye kadar

ulaştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Tiyatro BSG bu
sezonda Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılma kararı alarak yarışmada
boy gösterdi. İlk turda jürinin ve seyircilerin büyük beğenisini topladı
ve 3 evetle ikinci turda yarışma hakkı elde etti. İkinci turda seyirciden
%71 oy alarak jüri kararıyla yarışmada yarı finale yükselen Tiyatro
BSG, yarı finalde ise jüriyi ve izleyenleri kahkaya boğarak %89’luk
bir oyla finale yükseldi.Final performansı da büyük beğeni toplayan
Tiyatro BSG finalist olarak yarışmayı sonlandırdı.
Bu sezon hem jürinin hem seyircilerin büyük beğenisini toplayan Tiyatro BSG, jüri üyesi olan ve aynı
zamanda tiyatrocu Eser Yenenler’den birlikte çalışma teklifi alarak büyük bir başarıya da imza atmış oldu.
2014 yılı Mart ayında bir çok
projenin içinde olan Tiyatro
BSG, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nde oldukça
yoğun çalışma içerisindeydi.
Ekibin yazarlığını ve
yönetmenliğini yapan
Cihad Keskin’in kaleme
aldığı ‘ÖLÜ’ isimli tek kişilik
oyunu Yalova Üniversitesi
Tiyatro Kulübü ‘YÜTİK’
sahnelerken, ekibin bir kısmı
da Çanakkale’de düzenlenen
bir programda sahne aldı.
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yükselerek tüm ülkeye duyuran tiyatro ekibi; BSG
Ekibin yazarı ve yönetmeni Cihad Keskin, ekibin resmileştiği 2013 Mart’tan
bu yana çok yoğun çalıştıklarını ve 2013 Mart’tan 2014 Mart’a kadar birçok
projenin altına imza attıklarının altını çizdi. “Bu bir yıllık sürede Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde boy göstererek 6784 kilometre yol gittik, 44 defa sahneye
çıktık ve 17715 seyirciye ulaştık. 44 sahneyle bu seyirci sayısına ulaşmak
demek her sahnemizde ortalama 400 seyirciye seslenmemiz demek. Aynı
hesabı gün bazında yaptığımız vakit, günde ortalama 50 seyirciye hitap ettiğimiz sonucuna ulaşıyoruz.
Ekibimizi resmileştirirken de gayemiz ulaşabildiğimiz kadar çok insana ulaşmaktı. Yalova gibi küçük bir
yerden yola çıkarak yalnızca
bir yılda 17000’den fazla
seyirciye ulaşmak gerçekten
oldukça zor bir şey ve bunu
başardığımız için son derece
mutluyuz, gurur duyuyoruz.”
şeklinde konuşurken “6
kişiyle çıktığımız bu yolda
birçok engelle karşılaştık,
ekibimize katılanlar da oldu
ekibimizden ayrılanlar da
oldu. Kemik kadromuzun
yanında, Yalova’da yaşayıp
tiyatroya gönül vermiş herkese
kapılarımızı sonuna kadar
açtık ve yeni alımlarımızı
da gerçekleştirdik. Son
çalışmalarımızla birlikte ekipteki kişi sayımızın 40’ı bulacağını umuyoruz ve bu sayının hem Yalova için
hem de Yalova’daki kültür sanat faaliyetleri için büyük önem arz edeceğini düşünüyoruz.” dedi.
Ekibin önümüzdeki sezon, hem yoğun çalışmalar hem de yeni projeler nedeniyle Yetenek Sizsiniz
Türkiye’de yer almayacağını açıklayan oyuncular, Yalova’da sanat anlamında gelişime katkı sağlamaktan
oldukça mutlu olduklarını da belirttiler.
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İLKER

KAYA
Meclis Başkanı / 30.11.1995 - 28.10.1997

İlker Kaya kimdir? Bize biraz kendinizden
bahsedebilirmisiniz?
Kuşak Evvel Selanik’ten göç eden bir ailenin
torunu olarak 1958 yılında Yalova’da dünyaya
geldim. Yalova’ya Nahiye Müdürü olarak
atanan Ethem Efendi’nin torunlarıyız. İlkokulu
Göztepe Taşmektep İlkokulu’nda, Liseyi Kabataş
Erkek Lisesi ve Tarhan Koleji’nde tamamladım.
Yalova eşrafının yakından tanıdığı Yalova’nın ilk
bakkal dükkânı sahibi ve ilk otobüs işletmecisi,
Yalova Hacı Hayriye Hanım Camii banisi Hacı
Hayriye Hanımın torunuyum. Bakkal dükkânının

Askerlik vazifemi tamamladıktan sonra 1984 yılında
Cumhuriyet Caddesi’nde İlkfer Ticaret adında beyaz
eşya ticaretine başladım. Büyükada’dan sonra
Yalova’da ticaret hayatına başlamam bana çok
büyük katkısı oldu. Yalova’da yapmış olduğum ticari
hayatım bana kazandırdığı dostlarla birlikte güzel
bir itibar sağladı. Benim için maddi menfaatler
hiçbir zaman manevi değerlerin önünde yer almadı,
itibarımı ve dost ilişkilerimi kaybetmektense
para kaybetmeyi tercih ettim. Dolayısıyla ben ve
benim gibi düşünen diğer esnaf arkadaşlarımla
birlikte, iş adamı arkadaşlarımızla birlikte, yeni

devamında Yalova’nın merkezinde yer alan Çeşme
Sokak’ta Yalova’lı Kardeşler yoğurt markasıyla
ürettiğimiz ürünlerimizi Kartal’da Kadıköy’le,
Büyükada, Heybeli, Burgaz ve Kınalı bölgelerine
satışını yapıyorduk. İşte Büyükada ile olan ticari
ilişkimiz bu şekilde başladı. Halen devam etmekte
olan pastane, şarküteri ve restaurant işletmelerimiz
faaliyetlerine devam etmektedir. Evliyim 1985
doğumlu bir oğlum var. Oğlum Furkan Kaya,
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler bölümünde doktora programına devam
etmekte ve aynı üniversitenin Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik bölümünde araştırma görevlisi
olarak çalışmaktadır. İki kardeşiz kardeşim Tamer
Kaya’da Büyükada da bulunan işyerlerimizin
işletmesini yapmaktadır.

iş hayatına atılan genç iş adamı arkadaşlarımıza
örnek olmaya çalıştım. Bugün Koç Grubuyla, 30
yılımı tamamladım. Ticaretimin yanı sıra sosyal
faaliyetlerde de bulunmaktayım. Koyu bir BJK
taraftarıyım. Şu anda halen BJK kongre üyesiyim.
Eski Belediye Başkanı İbrahim Uzun ve Rahmetli
Selçuk Ergin döneminde iki dönem Yalovaspor
Kulübü yönetiminde basın sözcülüğü ve Genel
Sekreterlik görevlerinde bulundum. Ayrıca Yalova
Eski Belediye Başkanı İbrahim Uzun tarafından
kurulan Yalova Huzur Evi’nin kurucu üyesi olarak
görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra Merhum Selçuk
Ergin döneminde kurulan Yalovaspor Vakfı kurucu
üyesiyim. 2011 yılında yapılan Genel Seçimlerde
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Yalova Milletvekili
Aday Adayıydım.

3
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Ticaret ve Sanayi Odası’nda ilk görevimiz 1984
yılında başladı. Sırasıyla Meclis Başkan Vekilliği,
Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı ve Meclis Başkanlığı görevlerde büyük
bir özveriyle ve severek bulundum.
Babamın babası olan Kamil Çavuş Yalova’nın
Kurtuluşunda kahramanca mücadele eden
Kurtuluş Savaşı gazilerindendir. Hatta geçtiğimiz
günlerde dedem Kamil Çavuş adına Yalova
Belediye eski Başkanı Yakup Bilgin Koçal tarafından
plaket verilmişti. Ananem Hayriye Hanım’ın eşi
diğer dedem olan Suvari Mustafa’dır. Suvari
Mustafa’da Kamil Çavuş gibi Kuvayi Milliye’de
Kumla, Gemlik, Kocadere, Esenköy ve Şenköy
bölgelerinde kumandanlık yaparken Mustafa
Kemal Atatürk ile olan sıcak diyalogları dönemin
tarih kitaplarında yer almaktadır. Bunlar Yalova
Belediyesinin arşivlerinde mevcuttur. Ayrıca

dedem Kamil Çavuş Çalıca köyünde uzun dönem
muhtarlık yapmıştır. Daha sonra amcam İbrahim
Kaya, şuanda da yeğenim Zülkü Kaya 3 Dönem bu
görevi sürdürmektedir. Dedem Suvari Mustafa ile
ilgili detaylı bilgileri değerli büyüğümüz Yalovalı
Yılmaz Tüzünataç ağabeyimizin 3 Aralık 2012
tarihinde farkyalovada.com internet sitesinde
yayınlanan Faruk Kırtay’a vermiş oluğu röportajda;
Kurtuluş Savaşı’nda Süvari Mustafa’nın gerçek bir
kahraman olduğunu, Yalova’nın Kurtuluşunda büyük
bir mücadele verdiğini bizzat kendi ifadesiyle
anlatmıştır. İlgilenenler internet sayfasından bu
bilgiye ulaşabilirler. Bu arada çok değerli büyüğüm,
Yalova’nın çok değerli bir şahsiyeti olan Yılmaz
Tüzünataç ağabeyimize de Cenabı Allah’tan uzun
ve sağlıklı ömürler diliyorum. Böyle bir dedelerin
torunları olmak bizlere büyük onur vermektedir.
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Başkanlık yaptığınız yıllarda
Yalova ve ticaret nasıldı? Biraz bize
bahsedebilir misiniz?
Yalova’da ticaret ülke genelinde
olduğu gibi hızla değişiyor. Ticaretin
kuralları, kanunlar, yükümlülükler
eskisinden daha ayrıntılı ve
sorumluluk yükleyici, bu da haliyle
ticaretin zorlaşmasına yol açıyor.
Yalova’da kurulan firmaların odanın
yayınladığı ve benim de başkanlık
yaptığım dönemlerden bildiğim
gibi, yaşam faaliyetleri çok uzun
süreli olmuyor, bunun nedenlerinin
araştırılması lazım. Kurumsallık çok
önemli, firmalar artık eskisi gibi
idare edilemiyor, eskisi gibi devam
edenler uzun ömürlü olamıyor,
Yalova ölçeğine bakarsak marketler
haricinde bu büyüyen ekonomiye
firmaların ayak uyduramadığı
görülüyor. Ortaklık çok önemli,
YTSO’ya düşen en önemli görev bu
ortaklık kültürünün tanıtılması ve
yaygınlaştırılması yoksa önümüzdeki
5 yıl içinde şimdi hayatta olan
şirketlerin hiçbirisini göremeyiz. İş
yapmanın zorluklarını söyledik ama
eskiye oranla ticaretin gelişmesinin
olumlu yönde faydaları da oldu,
başlangıç aşamasında ve ilerleyen
zamanlarda eğer projeniz doğru ise
devletin büyük destekleri söz konusu,
kurumlar; Maliyesinden İş Kur’una
kadar bizimle devamlı iletişim
halinde, odamız da her konuda
bizimle devamlı irtibatta, herhangi
bir sorun olduğunda rahatlıkla cevap
alabiliyoruz.
Yeni yönetime tavsiyeleriniz
nelerdir?
Ticaret değişirken buna bağlı
olarak ticaret yapanlar da değişiyor,
odamızın sektör toplantılarını olumlu
buluyorum bunun devam etmesi ve
daha geniş katılımlı toplantı
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organizasyonları, üyelerin birbirlerini
tanıması açısından çok faydalı olur. Sadece
seçim dönemlerinde üyelerin birbirleri ile
konuşup daha sonra iletişimin kopması
pek hoş olmuyor. Bu yüzden oda üyelerinin
gerek kendilerinin gerekse ailelerin birbirleri
ile olan sosyal faaliyetlerinin gelişimi
için bir lokal, tesis artık adına ne derseniz
odamıza ait yakışıklı bir yere ihtiyacımız
var. Odamızın şimdiki yöneticilerinin
bu konuda çaba harcadığını biliyorum,
bizler de elimizden geldiğince bu konuda
arkadaşlarımız yardımcı olursak bu ihtiyacı
gideririz diye düşünüyorum.
Oda yöneticiliği fedakarlık gerektiren bir
vazife şimdiki arkadaşlarımız da bu görevi
başarı ile yürütüyorlar; eğitim, iletişim,
temsil görevlerinin eksiksiz yerine geldiğini
düşünüyorum. Oda üyelerinin daha sık
ve daha geniş organizasyonlarda bir
araya gelmesi ile sinerji yaratılacağını ve
değişik iş fikirlerinin hayata geçirileceğine
inanıyorum. Ortak amacımızın uzun ömürlü,
ekonomik açıdan sağlam ve rekabet edebilir
şirketler yaratmak olduğu unutulmadan
bu yönde çalışmalarla ortak bir akıl ile
hedefe yürümemiz lazım. Yalova gençlerin
eğitimi açısından şanslı bir şehir fakat
hedef bu gençlerin hayatını bu şehirde
idame ettireceği iş alanları yaratmak. Bu
yüzden girişimcilik eğitimleri çok önemli,
bir de ticaretin çeşitlendirilmesi konusu
var. Artık aynı işi yapan sıra sıra dükkânlar
yerine değişik iş kollarının faaliyete
geçmesi gerekiyor. Odamızın bu konuda da
yönlendirici ve teşvik edici olması lazım,
geçmişte biz yönetimdeyken bu konuda bir
şirket bile kurmuştuk devamı gelmedi ama
maç devam ediyor vazgeçmemek lazım,
yenileri de kurulabilir.
Başta odamızın yönetim kurulu başkanı ve
meclis başkanı olmak üzere tüm yöneticiler
ve meclis üyelerine bizler adına bu görevi
sürdürdükleri için teşekkür ediyorum. Daha
güzel ve daha büyük işler yapacaklarına da
inancım var, her zaman odamızın emrinde ve
yanındayız.

Ekonomi

ECB ne karar alırsa alsın, Türkiye ekonomisinin kısa vadede nasıl
şekilleneceği açısından ABD Merkez Bankası’nın (FED) bundan
sonra atacağı adımlar daha önemli
Finansal piyasalardaki
göreli rahatlama döviz
kuru ve faizde düşüş
sağladı. Bu rahatlamanın
arkasındaki temel neden,
Avrupa Merkez Bankası’nın
(ECB) Haziran’da yapacağı
toplantıda yeni bir parasal
gevşemeye gideceği
beklentisi.
ECB’nin önünde birbirini
dışlamayan üç seçenek
var. Bir: Yüzde 0.25 olan politika faizini yüzde
0’a (ya da mesela yüzde 0.10’a) düşürebilir. İki:
Bankaların kredi açmak yerine ECB’de yüzde 0 faizle
tuttukları mevduatlarından cezai faiz alabilir (bu
mevduata eksi faiz ödeyebilir). Üç: Yeni bir tahvil
alım programı başlatarak para arzını artırabilir.
Elbette bu üç seçenek dışında şapkadan yeni bir
tavşan da çıkabilir. Uzmanlar, politika faizinin
yüzde 0’a düşürülmesinin Avrupa ekonomisinin
büyümesi üzerine pek fazla bir etkisi olmayacağını
belirtiyorlar. İkinci ve üçüncü seçenekten ise
büyüme açısından beklentileri daha olumlu. ECB
ne yapacak? Elbette yanıtını bilmiyorum. Ancak
Almanya ve bazı kuzey ülkelerinin özellikle üçüncü
seçenekten hoşlanmadıkları biliniyor. Daha
dün Almanya Maliye Bakanı Schaeuble’nin bu
hoşnutsuzluğu yansıtan bir açıklaması uluslararası
basında yer aldı. ‘Merkez bankalarının cömert
politikalarının’ finansal istikrarı tehdit edebileceği
konusunda bir uyarı da Almanya Merkez Bankası’nın
bir üst düzey yöneticisinden geldi. Bu açıklamaların
25 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimleri
öncesinde siyaseten yapılmış olması olasılığı da var.
Arkasındaki güdü ne olursa olsun, sonuçta benzeri
açıklamaları Avrupa krizinin patlak verdiği günden
bu yana yapıyor Almanya yetkilileri. Dolayısıyla,

ECB’nin sadece ilk seçenekle yetenekle yetinmesi
de mümkün. Böyle bir gelişme yaşanırsa, finansal
piyasalarda şu anda hüküm süren göreli rahatlık
ortadan kalkabilir.
Neyse… Sonuçta bekleyip göreceğiz; fazla bir
zaman kalmadı ECB’nin toplantısına. ECB ne karar
alırsa alsın, Türkiye ekonomisinin kısa vadede nasıl
şekilleneceği açısından ABD Merkez Bankası’nın
(FED) bundan sonra atacağı adımlar daha önemli.
Piyasaya tahvil alarak sürdüğü para miktarını
giderek azaltıyor FED. Bu işlem sonbaharda sona
erecek. Birkaç ay sonra da faiz artırımı dönemi
başlayacak. Muhtemelen, bu sonbahara doğru
olası faiz artırımının zamanlaması tartışılmaya ve
piyasalar üzerinde hafif hafif gerginlik oluşmaya
başlar. FED’in bundan sonra alabileceği kararların
olumsuz etkilerinin büyük ölçüde fiyatlandığı
sıkça ileri sürülüyor. Dolayısıyla, kaçınılmaz faiz
yükseltme süreci başladığında Türkiye ekonomisine
belirgin bir etkisi olmayacağı vurgulanıyor. Aynı
kanıda değilim. Basitçe ABD Hazinesi’nin 10 yıllık
tahvillerinin faizlerine bakıyorum. Bir yıl önce
ortalık sakinken yüzde 1.5 civarındaydı. Sonra
ortalık karıştı, bu faizler yükseldi.
Bu yılın başlarında yüzde 2.7’nin üzerine çıktı.
Mevcut göreli rahatlık ortamında 2.5’e kadar
gerilemiş durumda. ‘Normal koşullar altında’ bu
faizin yüzde 4’ün biraz üzerinde olması beklenir
(yüzde 2 enflasyon artı yüzde 2 reel faiz). Farklı
bir ifadeyle, ABD ekonomisi toparlandıkça FED
politika faizini artıracak ve 10 yıllık tahvil faizleri
de yüzde 4’e doğru yolculuğa başlayacak. Bizim
gibi ülkeler açısından elbette bir felaket ya da
büyük bir çalkantı yaşanacak anlamına gelmeyecek
bu yolculuk. Ancak eskisi kadar (miktar ve maliyet
açısından) rahat dış finansman bulamayacağımız da
sanıyorum ortada.
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2 Çalışanınız Varsa
1 Çalışan Bizden
Programın Amacı
• İstihdamın korunması ve artırılmasına, işsizlerin
mesleki niteliklerinin geliştirilmesine yönelik,
işverenlerin katılımcıyı işin başında görme
imkanı tanıyarak,mesleki teorik bilgisini
uygulamak ve işverenin kendi ihtiyacına
göre mesleki elemanı yetiştirebilmesi
amaçlanmaktadır.
Programın Uygulanması
• En az iki çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı
işyerlerine bir katılımcı İŞKUR tarafından azami
160 fiili gün desteklenmektedir.
• On bir ve üstü mevcut sigortalı çalışanı olan
işyerlerine ise çalışan sayısının onda biri kadar
katılımcı verilebilmektedir.
• Program süresince katılımcı zaruri giderleri
(günlük 25 TL) ve sigorta prim (GSS, İş Kazası
ve Meslek Hastalığı) giderleri Kurum tarafından
karşılanmaktadır.
Kimler Yararlanabilir
• İşbaşı Eğitim Programından yararlanmak
amacı ile başvuru yapan kişilerin, başvuru
yaptıkları meslekte son altı ay içinde bir

•

•

•

gün bile çalışmamış olmaları gerekir. Ayrıca,
işbaşı eğitim programından yararlanacakların,
programın başlama tarihinden önceki üç aylık
dönemde; programın yapılacağı işyerinin
sigortalı hizmet listesinde kayıtlı veya kayıt dışı
çalışan olmaması gerekir.
İşbaşı eğitim programı, katılımcının
mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak
mesleklerde düzenlenir.Hangi mesleklerde
program düzenlenip düzenlenmeyeceğine İl
Müdürlüğünce karar verilir.
Kişilerin Kuruma kayıtlı işsiz olması, 15 yaşını
tamamlamış olması, işverenin birinci veya ikinci
derece kan hısımı olmaması gerekmektedir.
İkinci öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler
ile yükseköğretim öğrencileri işbaşı eğitim
programın faydalanabilirler.

İŞKUR Tarafından İstenilen Belgeler
• Ticaret odasından alacağı faaliyet belgesi veya
Ticaret sicil gazetesinin fotokopisi.
• İmza sirküleri.
• Son üç aylık SGK Hizmet döküm belgesi ve
katılımcı (Stajyer) ile beraber İl Müdürlüğümüze
müracaat etmesi gerekmektedir.

Bilgi İçin:
Türkiye İş Kurumu Çalışma ve İş Kurumu Yalova İl Müdürlüğü
0 226 813 89 73 – Eğitim Servisi
İsmetpaşa Mah. İzmit Yolu Üzeri No:118 Yalova
iskuryalova@iskur.gov.tr

98 YTSO 0226

Mevzuat

İnsan Yaşamında Tüketim, Doğumdan Önce
Başlayan ve Ölümden Sonra da Kısmen Devam
Eden Kaçınılmaz Bir Eylemdir

T

üketici olmak, bütün bireylere özgü ve
değişmez bir özelliktir. Çağımızda en
küçük ekonomik birim olarak eyleme giren
tüketicinin, mal ve hizmet talebindeki tutum ve
davranışları, beklenti ve gereksinimleri, talebi
belirlemekle kalmaz, ekonomik eylemin nitelik
ve niceliğini de belirler. Tüketici, pazarın odağını
oluşturup yönünü çizen en önemli unsurlardan
birisidir. İmalatçı, üretici dahi tüketicidir.
Dolayısıyla tüketici haklarının
yaşama geçirilerek; sağlıklı,
güvenli, kaliteli ürün ve
hizmetlere ulaşabilmesi
ve tüm süreçlerde
“tüketici hakları ve
tüketicinin korunması”
herkesi ve her kesimi
ilgilendirmektedir.
Ülkemizde Tüketicinin
Korunması konusu
uzun bir geçmişe
sahip olmasına rağmen
gerek dünyada yaşanan
gelişmeler gerekse Avrupa
Birliğinin etkisi ile müstakil,
derli toplu bir mevzuat haline
dönüşmesi 1995 yılında hayatımıza
giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunla olmuştur. 4077 sayılı Kanun 2003 yılında
yaşanan gelişmelerin yanısıra ortaya çıkan yeni
sorunlara çözüm bulmak amacı ile 4822 sayılı
Kanunla revize edilmiş ve günümüzdeki şeklini
almıştır.
Bu gelişmeler, Tüketicinin Korunması Hukukunun
gelişmesine neden olmuş, ülkemizde tüketicinin
korunması hukukunda yaşanan gelişmeler ve
Avrupa Birliği mevzuatın son dönemde meydana
gelen değişikliklere tam uyumun sağlanması amacı

ile ülkemiz hukukuna aktarılmayan yönergeler
tüketicinin korunması konusunda yeniden
düzenleme yapılmasını ortaya çıkarmıştır.
Bu sebeplerle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
hazırlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Tasarısı, T.B.M.M. tarafından kabul edilmiş ve
28.11.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış
olup 28.05.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Söz konusu Kanunda düzenlenmesi öngörülen
sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on
iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir
bir dilde, açık, sade ve okunabilir
bir şekilde düzenlenmesi ve
bunların bir nüshası kâğıt
üzerinde veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketiciye
verilmesi gerekmektedir.
Sözleşmede öngörülen
koşullar, sözleşme süresi
içinde tüketici aleyhine
değiştirilemeyecek ve
tüketiciyle müzakere
edilmeden sözleşmeye dâhil
edilen ve tarafların sözleşmeden
doğan hak ve yükümlülüklerinde
dürüstlük kuralına aykırı düşecek
biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden
olan sözleşme şartları haksız şart olarak kabul
edilmiş bu tür sözleşme hükümlerinin tüketici için
bağlayıcı olmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar
ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye
sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz
dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf
türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın
görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve
tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek.
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Tüketici Hakem Heyetlerinin parasal sınırları ilçe
hakem heyetleri için 2000,00 TL, il hakem heyetleri
için 3000,00 TL ye çıkarılmış tüketici hakem
heyetlerine yapılan başvuru sonrasında hakem
heyeti tarafından verilen kararlarda uyuşmazlığın
tüketici lehine sonuçlanması halinde tebligat ve
bilirkişi ücretleri karşı taraftan yani satıcı veya
sağlayıcıdan tahsil edilecektir.
28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecek 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla
Tüketicinin Korunması Konusunda pek çok yenlik
bulunmaktadır. Bu yenilikler maddeler halinde
sıralanacak olursa;
1- Ayıplı Mal ve Hizmetlere İlişkin:Tüketiciye
teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan
örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif
olarak sahip olması gereken özellikleri taşımayan;
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma
kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve
ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden
fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen
veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe
aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını
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karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği
faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, mallar
ayılı mal olarak tanımlanarak ayıbın tanımı daha
açık ve anlaşılır hale getirilmiş, satılan malın 1 ay
içerisinde ayıplı çıkması halinde Kanunla tüketiciye
bedel iadesi, ücretsiz yenisi ile değiştirilmesi, ayıp
oranında bedel indirimi ve satılanın ücretsiz olarak
yenisi ile değiştirilmesi ve satılan ürünün ücretsiz
olarak onarılması seçimlik hakları 6 aya çıkarılmış,
ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu taşınır
mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl; taşınmaz
mallarda ise 5 yıl olarak belirlenmiştir.
2-Taksitli Satışlara İlişkin: Taksitle satışların yazılı
yapılması zorunluluğu getirilerek tüketiciye taksitle
yapılan satışlardan bir hafta içerisinde sebep
göstermeksizin cayma hakkı getirilmiştir.
3-Tüketici Kredilerine İlişkin:Yeni Kanunla birlikte
tüketici kredileri yazılı olarak kurulmadıkça geçerli
olmayacak ve kredi finansman kuruluşlarına kredi
sözleşmesinin koşullarını içeren bilgi formunu
makul süre önce tüketiciye verme zorunluluğu
getirilmiş ve tüketiciye, kredi sözleşmesinden
14 gün içerisinde cayma hakkı getirilmiştir. Kredi
kullanımında tüketicilerin en çok karşı karşıya
kaldıkları sorunlardan birisi olan kredi kullanılması
karşılığında tüketicinin açık talebi olmaksızın
sigorta olmak zorunda bırakılması ortadan
kaldırılmıştır.
4-Konut Finansmanı Sözleşmeleri: Tüketici
kredilerinde olduğu gibi konut kredilerinde de
sözleşme öncesinde tüketiciye kredi koşullarını
içeren bilgi formu verme zorunluluğu getirilmiş,yine
tüketici kredilerinde olduğu gibi krediye ilişkin
tüketicinin açık talebi olmaksızın sigorta yaptırma
zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
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5-Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri: Yapı
ruhsatı alınmadan konut satışı yasaklanmış,
firmaya sözleşmenin kurulmasından en az 1 günce
tüketiciye sözleşme koşullarını içeren bilgi formu
verme zorunluluğu getirilerek, tüketiciye ön
ödemeli konut satış sözleşmelerinden 14 gün içinde
cayma hakkı getirilmiş, konutun teslim tarihinin ise
36 ayı geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
6-İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler: İşyeri dışında
yapılan satışlarda, cayma hakkı 7 günden 14 güne
çıkarılmış ve bu tür satış yapacaklara Bakanlıktan
izin alma zorunluluğu getirilmiştir.
7-Mesafeli Satışlar:Satıcı veya sağlayıcı ile
tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın
yapılan satış şekli olarak tanımlanan mesafeli
satış sözleşmelerinde tüketiciye tanınan cayma
süresi 7 günden 14 güne çıkarılarak, tüketicinin
talebi veya siparişi olmaksızın gönderilen
ürünlerden tüketicinin sorumlu tutulamayacağı ön
görülmektedir.
8-Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetleri
Sözleşmeleri: Bu tür satışlarda sözleşmenin
kurulmasından en az 1 gün önce tüketiciye
sözleşme koşullarını içeren bilgi formu verme
zorunluğu getirilmiş ve tüketiciye sözleşmenin
imzalanmasını müteakip 14 gün içerisinde
cayabileceğine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.
9-Abonelik Sözleşmeleri: Abonelik sözleşmelerinde
süre belirlenmesi durumunda sözleşmeye,
sözleşmenin kendiliğinden uzayacağına
ilişkin hüküm konulamayacak sözleşmenin
uzatılması ancak tüketicinin talebi ile mümkün
olabilecektir. Süresi bir yılı aşan belirli süreli
abonelik sözleşmelerinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
sözleşmenin iptali talep edilebilecek. Tüketicinin
aboneliğin iptalini talep etmesine rağmen hizmet
verilmeye devam edilmesi halinde tüketiciden ücret
talep edilemeyecektir.
10- Tüketicinin Bilinçlendirilmesi: 5957 sayılı
Kanunla tüketicinin bilinçlendirilmesi amacı ile
Ulusal Televizyon ve Radyo Kanallarında 08:00 ile
22:00 saatleri arasında yayın yapma zorunluluğu
getirilmiştir.
11-Ticari Reklam ve İlanlar: Tüketiciyi yanıltıcı ve
aldatıcı reklamlar yasaklanmış firmalar tarafından

karşılaştırmalı reklam yapılmasına izin verilmiştir.
12- Garantiye İlişkin: Piyasada satışa sunulan
malların garanti süresi asgari 2 yıl olarak korunmaya
devem edilmiş ve satılan malın garanti süresi
içerisinde söz konusu ürünün onarılmasına rağmen
tekrar arızalanması veya azami tamir süresinin
sona ermesi durumunda tüketici Kanunla kendisine
tanınan seçimlik haklarından yararlanabilecektir.
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Hamilelik ve Görme Kaybı

G

örme kaybı ile
başvuran herhangi
bir hasta için,
biz göz hekimlerinin
bir araştırma protokolu
bulunmaktadır. Eğer
hastanız hamile ise
ayırıcı tanı için başka
hangi yaklaşımları
sergilemeliyiz? Bu
gerçekten hekimlik için
ayrı bir bakış gerektiren,
birçok disiplini ilgilendiren
bir konudur.
Hamile bir hastanın
değerlendirilmesi, büyük oranda diğer olağan
hastalarda benzerlikler gösterse de bazı
temel değerlendirmeler açısından farklılıklar
kaçınılmazdır. Her koşulda amaç, görme kaybı
yakınması ile gelen hamile hastanın problemini ve
nedenlerini anlamaktır. Ancak bu noktadan sonra
anlamlı bir tedaviye başlayabiliriz.
Hamile kadınlar bu zorlu dönmelerinde görme
açısından bazı sıkıntılar yaşayabilir. Hamileliğin
kendisi gözde kırma kusuru değişikliği yapar.
Progesteron ile bağlantılı olarak kornea dokusunun
(gözün en öndeki bombe saydam tabakası) su tutma
özellikleri değişir. Bunun sonucu olarak görme
bulanır ve özellikle kontakt lens kullananlarda
lense karşı aşırı bir duyarlanma gelişebilir. Bu
dönemde kontakt lens kullanımının ertelenmesi
doğru bir tercihdir. Her ne kadar hamilelerde görme
problemleri fizyolojik nedenlerle olabilse de, görme
zaafı ifade eden tüm hamile kadınların yakınmaları
büyük bir ciddiyetle ele alınmalı ve özenle bir
ayırıcı tanı çalışması gerçekleştirilmelidir.
Hamilelikte fizyolojik etkenler vasküler değişimleri
tetikleyebilmektedir. Bunlar arasında kafa içi
damar yapısal bozuklularını, göz retinalar arter
tıkanıklıklarını, kendiliğinden gelişen göz çukuru
kanamalarını ve hipofiz bezi kanamalarını
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sayabiliriz. Hormonal değişimler hipofiz bezi ve göz
boşluğunun iyi ve kötü huylu tümörleri önceden
varsa büyümelerine ve klinik olarak daha belirgin
olmalarına yol açabilmektedir. Hamilelik bu
tümörlerin oluşma nedeni değildir ancak daha önce
oluşmuşlarsa bu dönemde varlıkları daha dikkat
çekici olabilmektedir.
Hamile kadınlarda preeklampsi ve eklampsi adıyla
tanımlanan damar değişikler sonucu ortaya çıkan
bulgular mutlaka araştırılmalıdır. Hamile olarak
başvuran tüm hastaların kan basıncı ivedilikle
ölçülmelidir. Eklampsinin görme yollarının
tümünü etkileyebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
Preeklampsi aşamasında öne çıkan bulgular
hipertansiyon ve idrarla aşırı protein atılmasıdır.
Preeklamptik hastalar eklampsi aşamasında istem
dışı kasılmalarla hatta koma ile başvurabilirler.
Bu hastaların yapılan göz muayenelerinde;
görme siniri ödemi, hipertansiyona bağlı
retina değişiklikleri, göz damarsal tabakasında
tıkanıklıklar, ağ tabakada sıvı toplanması görülebilir.
Bu hastalarda beyin dokularında hasarlanma
ve serebral körlük gelişebilir. Tedavi edilmeyen
hastalarda daha ileri aşamalarda hızla geri
dönebilen beyin dokusu tutulumu gelişebilir.

Sağlık

Görme siniri ödemi sıklıkla sebebi belli olmayan
kafa içi basınç artışı nedeniyledir. Hamile kadınlarda
pıhtı oluşma eğilimi nedeniyle damar tıkanıklıkları
ve özellikle kafa için pıhtılaşama atlanmamalıdır.
Sebebi bilinmeyen kafa içi basınç artışı hamile
kadınlarda sıklıkla vücutta kontrolsüz sıvı birikimi
ile birliktedir. Bu iki durumu dikkatle ele almak
gerekir. Bu hastalara yakın takip şarttır, genellikle
kilo artışının kontrolü vücutta dengeleri sağlayabilir.
Çocuk doğurma yaşındaki kadınlarda görme siniri
iltihabı rastlanan bir durumdur. Gebeliğin ilk
dönemlerinde veya gebelik sonrası gelişebilir. Ara
dönemde gebelerdeki mükemmel bağışıklık sistemi
nedeniyle pek görülmez.
Gebelerde tanı araçları kullanılırken dikkatli
davranılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi çekim
endikasyonu olduğunda karın bölgesi bir radyasyon
geçirmeyen kalkanla korunmalıdır. MR gebelerde en
sık kullanılan tanı aracıdır. Ancak kontrast madde
ile tetkiklere çekince konmalıdır. Çok zorunlu
olmadıkça ilaçlı göz damarları görüntülenmesi
tetkiki ertelenmelidir. Gebelerde kan koagülasyon
özellikleri de kapsamlı araştırılmalıdır.

Tanısı belirlenmiş gebe hasta için tedavi planları
da özellik gösterir. Tüm göz hekimleri FDA’nın ilaç
sınıflama sistemlerini bilmek zorundadır. FDA
Class A grubu ilaçlar güvenlidir. Class B ve Class C
grubu ilaçlar için dikkatli değerlendirme yapmak
uygundur. Class D ve X grubu ilaçlar gebelerde asla
kullanılmamalıdır . Hamile hastaların görme ile ilgili
yakınmalarının tedavisinde nöroloji ve kadın doğum
uzmanlarıyla konsültasyona ihtiyaç vardır.
Hamilelik sırasında bağışıklık sistemi ile ilgili
hastalıklar iyileşebilir ancak hamilelik sonrasında
hızla alevlenebileceği akılda tutulmalıdır. Epidural
yapılarak doğum yaptırılan gebelerde, epidural
anesteziye bağlı geçici göz kapağı düşüklüğü
olabilmektedir.
Hamilelik kadınların hayatında çok özel bir
dönemdir. Bu dönemde genel yakınmaların yanında
görme yönünden de rahatsızlıklar olabilmektedir.
Görme ile ilgili en küçük bir yakınmada bir göz
hekiminin bilgisine başvurmak sağlıklı hamileliği
güvenceye alabilecek doğru bir yaklaşımdır.

YTSO 0226

103

Kobilerimiz

104 YTSO 0226

Kobilerimiz

Can-Mak-San Olarak Kuruluş Aşamanızdan
Bahsedebilirmisiniz?
991 yılında ufak bir torna atölyesi olarak
başladık. Tekstil makineleri yedek parça
aksesuarları olarak bugüne kadar tedarik ve
imalat firması olarak sektörün içerisindeyiz. 2005
yılından bu yana makine imalatı yapmaktayız.
İlimizde bulunan tekstil fabrikaları biz okulumuz
gibi görüyoruz. Dolu dolu 23 sene sektörün
içerisinde belli bir tecrübeye sahip olduk.
Teknolojinin eski olması ve imalatta yaşanan
sıkıntıları da bire bir yaşaya yaşaya göre göre,
her zaman hayalimiz olan böyle bir otomatik,
etiketleme ve paketleme makinesi imalatı
projesine başladık. 3T (Tasarım, Teknoloji, Tecrübe)
sloganımızla birlikte 9 aylık bir Ar-Ge çalışmasından
sonra bir makine ortaya çıkmış oldu. Belki iddaalı
olacak ama konusunda şuan üretilen en iyi makine.
Yazılımından, metal aksamına %100 yerli. Rengi
gibi adı da Turkuaz Ülkemiz ve sanayimiz için hayırlı
olmasını dilerim.

kullanmak global firmalarla rekabet gücümüzü ve
imalat hızımızı artırır.

Ürünleriniz Ve Ürün Gruplarınız Hakkında Bilgi
Alabilirmiyiz?
El örgü ipliği, yumak, iplik şişirme ve sarma
makineleri üzerine çalışıyoruz. Talebe göre de farklı
projeler gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’deki Makine İmalat Sektörü Hakkında Neler
Düşünüyorsunuz?
Teknoloji üretmiyoruz. Ortak teknoloji paylaşımını
kullanamıyoruz. Metal işleme makinelerinde
ülkemiz çok iyi durumda, fakat tekstil makineleri
konusunda maalesef çok gerideyiz. İnsanlar
yaşamak için yemeğe, korunmak için giyinmeye
mecburdur. Dünyada gıda ve tekstil stratejik öneme
sahiptir. Bu nedenle tekstil makineleri imalatı
konusunda kendimizi geliştirmeliyiz.

1

Üretim Esnasında Herhangi Bir Destek Aldınız Mı?
Bir dönem KOSGEB’in “Nitelikli Eleman Desteği” ni
kullandık. Devlet desteklerini çok takip edemiyoruz.
İsteriz tabiî ki fakat bürokratik işlemler uzun
sürüyor, bizlerde zaman ayıramıyoruz açıkçası. Kredi

Satışlarınızlarınızdan Biraz Bahsedermisiniz
İhracatınız Varmı?
Şuan İhracatımız yok, yakın bir zaman içerisinde
de planlarımız yok. Sipariş üzerine iç pazar için
imalatımız ve satışlarımız devam ediyor. Dünya da
kullanılan makinelerin teknolojileri eski.
Projeleriniz Hakkında Bilgi Alabilirmiyiz?
Mevcut projemizin tasarımları devam ediyor. Bu
projenin daha da iyi hale gelmesi ve tanıtımı için
çalışmalarımız devam ediyor.
Hedefleriniz Hakkın¬da Bilgi Alabilirmiyiz?
Türkiye’de bizim konumuzda tek firmayız. Bununda
devamlılığı için uğraş veriyoruz. Kurumsallaşma için
çalışmalarımız olacak, daha rahat çalışma imkânı
bulacağımız daha büyük bir fabrika alanına veya bir
OSB içerisinde yer almak hedeflerimiz arasında.
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İnternet Erdi 25 Yaşına
Mart 2014’te World Wide Web (İnternet) 25 yaşını doldurdu. Çeyrek asırlık sürecin sonunda
2,7 milyar kişiye ulaşan İnternet’i dünya nüfusunun yüzde 60’ı hâlâ kullanmıyor.

A

vrupa Nükleer Araştırma Merkezi (Fransızca
Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire –CERN) bilim adamlarından İngiliz
Tim Berners-Lee, bundan tam 25 yıl önce12 Mart
1989’da “World Wide Web” (www) fikrini ortaya
atarak İnternet’in kuruluşu için gerekli kodları
hazırlayıp ilk tohumları attı.
Ancak İnternet 4 yıl sonra popüler hale geldi.
İnternet gezgini Mosaic,1994’te piyasaya çıkan
Netscape için temel oluşturdu. Kullanıcısı sayısının
hızla artmasıyla İnternet, ticari hayatın içine de
girdi. Yine1994’te Çin, ilk internet bağlantısını
gerçekleştirdi ama hemen içeriği filtrelemeye
başladı.
1996 yılında Nokia’nın geliştirdiği telefonla
İnternet, cep telefonlarına da indi. Hayatın her
alnına hızla yayılan İnternet kanun yapıcılarını da
harekete geçirdi.
Facebook 2004’te kurulurken ardından Twitter,
Instagram ve Foursquarede hayatımıza girdi.
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2007’de Estonya, dünyanın ilk on-line genel
seçimlerini gerçekleştirdi.
En uzak paylaşım mesajı ise 2012’de geldi. Mars’a
gönderilen Curiosity aracı, Kızıl Gezegen’den
Foursquare’e kaydoldu. İ2012’de İnternet üzerinden
yapılan ticaretin büyüklüğü 1 trilyon doları aştı.
2013’te Çince, İnternet’te en yaygın kullanılan dil
olarak İngilizceyi geride bıraktı.25 yıllık serüvenin
sonunda gelinen noktada İnternet kullanıcısı sayısı
2,7milyar kişiye ulaşmış durumda. Ancak dünya
nüfusunun yüzde 60’ı hâlâ İnternet kullanmıyor.
Tam dört yıl sonra Türkiye de İnternet ile tanıştı.12
Nisan 1993’te 64 Kbps kapasiteli kiralık hat
ile, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem
salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, ABD’de
NSFNet’e (National Science Foundation Network)
TCP/IP protokolu üzerinden Türkiye’nin ilk İnternet
bağlantısı gerçekleştirildi. Türkiye İnternet’in 21 yaş
gününü 7 Nisan’da kutladı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

2014 Yılı MARKA Proje
Başvuruları Sonuçlandı

2

014 yılı Teklif Çağrısı Kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından açılan destek
programları kapsamında projesi kabul edilen Yalovalı firmalarımızın projelerinin verimli geçmesi
diler, kendilerini tebrik ederiz.

PROJE SAHİBİ

PROJE ADI

DESTEK PROGRAMI

SMAK MAKİNE İMALAT METAL
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİMDE KALİTE VE KAPASİTE ARTIRIMI
PROJESİ

MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

ENKAY MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKET

KALDIRMA MAKİNELERİ ÜRETİMİNDE
ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIŞI İLE İTHAL
İKAMESİ VE İHRACAT KABİLİYETİ KAZANILMASI

MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

VATAN PETROL ENERJİ TURİZM İLETİŞİM İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ – YALOVA ŞUBESİ

RÜZGÂR TÜRBİNİ KURULUMU İLE
ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ VE TEMİZ
ÜRETİME GEÇİŞ

TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞARILI PROJE LİSTESİ

BAHİTTİN BATTAL

YALOVA’NIN TADI YALOVA’NIN TATLISI

TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

MERAL EVCİN ÖZDEMİR

YALOVA İPEK KOZASINDAN TURİSTLİK
HEDİYELİK ÜRÜN

TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvurusu Devam Eden Destek Programları
2014 Yılı Teknik Destek Programı
Programın Amacı ve Öncelikleri
“Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR 42 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve
uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Ajansımız tarafından sağlanacak teknik desteğin öncelikleri şunlardır:
• Planlama, modelleme ve kestirim çalışmaları,
• Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destekleme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar,
• Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar
Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı
KDV Dahil: 15.000 TL
Uygulama Süresi
Azami proje uygulama süresi 1 aydır.
Kimler Başvurabilir?
Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:
Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Sivil Toplum kuruluşları
• Organize Sanayi Bölgeleri
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• Küçük Sanayi Siteleri
• Teknoparklar
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• İş Geliştirme Bölgeleri
• Birlikler ve Kooperatifler
• Ve tüm bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru
sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.
Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?
• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler
için; Eğitim ve Danışmanlık şeklinde teknik destek sağlar.
Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler
Başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, MayısHaziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir.
Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir. Örneğin; OcakŞubat döneminde alınan başvurular 1-10 Mart tarihleri arasında değerlendirilir.
DÖNEM

SON BAŞVURU

DEĞERLENDİRME SÜRESİ

OCAK – ŞUBAT

28 ŞUBAT 2014

1-10 MART 2014

MART – NİSAN

30 NİSAN 2014

1-10 MAYIS 2014

MAYIS - HAZİRAN

30 HAZİRAN 2014

1-10 TEMMUZ 2014

TEMMUZ - AĞUSTOS

29 AĞUSTOS 2014

1-10 EYLÜL 2014

EYLÜL – EKİM

31 EKİM 2014

1-10 KASIM 2014

KASIM – ARALIK

31 ARALIK 2014

1-10 OCAK 2015

Programın süresi program bütçesi ile sınırlı olup, bütçenin bitmesi halinde sürecin herhangi bir aşamasında
program sonlandırılır.
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Programın Amacı Nedir?
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde Ulusal Plan ve Programlar çerçevesinde
Bölge Planı’nın uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik
stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.
Programın Öncelikleri Nelerdir?
• Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve bölge
ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,
• Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
• Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik
teknoparkların, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini etkin
bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları,
• Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar,
• Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmalar
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Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı
• Asgari tutar: 25.000 TL
• Azami tutar: 75.000 TL
Uygulama Süresi
En fazla 3 ay.
Kimler Başvurabilir
Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TR42 Düzey 2 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde yer
alan:
• Yerel Yönetimler,
• Kamu Kurum ve Kuruluşları,
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
• Sivil Toplum Kuruluşları (başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır)
• Organize Sanayi Bölgeleri,
• Küçük Sanayi Siteleri,
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
• Endüstri Bölgeleri,
• İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
• Birlik ve Kooperatifler (başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır)
• Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.
•
Başvuruların alınması için son tarih
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı yıl boyunca açık kalacak ve proje başvuruları sürekli olarak kabul
edilecektir. Faydalanıcılar projelerini hazırladıkları anda teslim edebilirler, projeler Ajansa ulaştıkça
değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması
durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programı sonlandırılacak ve Ajans
web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını
saklı tutar.
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na sunulan her bir başvuru
değerlendirildikten sonra düzenlenecek ilk Yönetim Kurulu’nun onayına sunularak karara bağlanır
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Girişimcilik Destek Programı
Kapsamında Yeni İş Kurana
KOSGEB’den 30 Bin TL Hibe
Ekonomik ve sosyal anlamda son derece hayati işlevleri yerine getiren girişimcilerin
desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliği gençlere bir kariyer
fırsatı olarak sunmak amacıyla KOSGEB tarafından verilen Girişimcilik Destek Programı’nda
önemli değişiklikler yapıldı.

Y

eni Girişimci Desteği 27.000 Tl’den 30.000
Tl’ye Çıkarıldı
Kendi işyerini kurmak isteyen için bir
nevi başlangıç sermayesi desteği olan Yeni
Girişimci Desteği kapsamında verilen hibe desteği
27.000 TL’den, 30.000 TL’ye çıkarıldı. KOSGEB
İcra Komitesi’nde alınan kararla, girişimcilerin
kuracakları işletme için, işletme kuruluş giderleri
desteği 3.000 TL, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat,
Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 15.000 TL, İşletme
Giderleri Desteği 12.000 TL olmak üzere toplam
30.000 TL olarak uygulanacak. Böylece, Yeni
Girişimci Desteği’nin 30.000 TL’si geri ödemesiz,
70.000 TL’si de geri ödemeli olmak üzere toplam
100.000 TL’ye çıkarılmıştır.

uygulanması kararlaştırıldı. Bu dersleri alan
girişimci öğrenciler, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Sertifikası alıp, hibe şeklinde verilen 30.000
TL’lik girişimcilik desteğinden de faydalanacak.
Faizsiz 70.000 TL’lik geri ödemeli destekten de
yararlanabilecektir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Süresi
Arttırıldı
İş arayanlar başta olmak üzere kadınlar, gençler,
özürlüler gibi tüm grupların yeni bir iş kurması
amacıyla, gerek KOSGEB olarak, gerekse çeşitli
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak verilen 60
saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin süresi
de 70 saate çıkarıldı. Alınan kararla, Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimleri elektronik ortamda da
gerçekleştirilebilecek.
Üniversitelerde Girişimcilik Dersi Alanlar Da,
Kosgeb Desteği Alacak
Alınan kararla, üniversiteler tarafından, örgün
eğitim kapsamında verilen girişimcilik derslerinin
bir akademik yıl içerisinde en az 56 saat olarak
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Detaylı Bilgi ve Mevzuat İçin Q Barkodu Akıllı
Telefonunuza Okutunuz yada www.kosgeb.gov.tr
adresini ziyaret ediniz.

Ülke Masaları

D

ünyanın en büyük
yedinci ekonomisi konumunda bulunan İtalya
aynı zamanda Avrupa’nın da en büyük dördüncü
ekonomisidir.
2013 yılı tahmini verilerine göre İtalya; 1.590
milyar euro değerindeki GSYİH ile dünyanın
en önemli ekonomik güçlerinden biridir. 2013
yılında kişi başına düşen gelir 25.830 euro
olarak gerçekleşmiş, enflasyon oranı (TÜFE)
%1,6 olmuştur. Küresel krizin etkisiyle gerileme
eğilimine giren İtalyan ekonomisi 2008 yılında %
3,8; 2009 yılında % 18,3 oranında gerileyen sanayi
üretim endeksinde 2010 yılının 2. çeyreğinden
itibaren iyileşme eğilimi gözlenmektedir.
2010 yılında, sanayi üretimi yıllık bazda bir önceki
yıla göre % 5,3 oranında artış kaydetmiştir. 2011
yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksi, bir önceki
aya göre %1,4 oranında bir artış kaydetmiştir.
Bahse konu endeks, bir önceki yılın aynı ayına
göre ise % 1,7 düşüş göstermiştir. 2011 yılında,
sanayi üretimi yıllık bazda bir önceki yıla göre artış
kaydetmemiştir.

2012 yılı Aralık ayında, sanayi üretim
endeksi bir önceki aya göre %0,4 artış,
bir önceki yılın aynı ayına göre ise %9,3
düşüş kaydetmiştir. İtalya’nın sanayi üretimi
2012 yılında bir önceki yıla göre %6,7
düşüş kaydetmiştir. 2013 yılı Ekim ayında
sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,5 artış
göstermiştir.
İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok
güçlüdür. Ana sanayiler arasında otomotiv,
gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve
tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik
ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir.
2013 yılının ilk çeyreğinde GSYİH, bir önceki
çeyreğe göre %0,6, bir önceki yılın aynı dönemine
göre ise %2,3 düşüş kaydetmiştir. 2013 yılının
ikinci çeyreğinde GSYİH, bir önceki çeyreğe göre
%0,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %2
düşüş kaydetmiştir. 2013 yılının üçüncü çeyreğinde
ise büyüme oranı %0 olmuştur.
İtalya, büyük ve gelişmiş bir ekonomiye sahip
olsa da çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Bunlar
başlıca reform programlarını sürdürmedeki siyasi
irade eksikliği, ekonomik durgunluk ve politik
istikrarsızlık olarak sıralanabilir.
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ISTAT tarafından açıklanan mevsimsellikten ve
takvim etkisinden arındırılmış verilere göre İtalya
ekonomisi 2012 Ocak-Mart döneminde %0,8
küçülerek Japonya (%1), ABD ve Almanya (%0,5),
Fransa ve Euro Bölgesi (%0) ve Birleşik Krallık
(-%0,3) gibi gelişmiş ekonomilerden daha kötü bir
performans sergilemiştir.
2012’nin ilk çeyreğindeki daralmanın en önemli
sebepleri özel tüketim, sabit yatırım ile mal ve
hizmet ihracatındaki azalmadır. Ancak, ihracata
göre ithalatta çok daha sert bir daralma (%3,6)
sayesinde dış ticaretin GSYİH’ye katkısı %0,9
olmuştur ve iç talebin %1,2’lik negatif etkisinin bir
kısmını dengelemiştir. İç talepte artan tek bileşen
özel tüketim harcamaları olmuştur. 2012’nin ilk
çeyreğinde özel tüketim harcamaları %0,4 artarak
GSYİH’ye %0,1’lik bir katkı sağlamıştır. Tekstil,
mobilya ve beyaz eşya gibi önemli sektörlerdeki
firmalar düşük maliyetle üretim yapan Çin firmaları
karşısında rekabet edemez duruma gelmektedirler.

İtalya güçlü ekonomik yapısını, daha çok aile şirketi
olan ve bu aileler tarafından yönetilen, sanayi
grupları içerisinde bir araya gelmiş olan küçük
ve orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar
çeşitli kapital ve tüketim ürünleri kategorilerinde
uzmanlıklar geliştirmişlerdir. İtalya ekonomisinde
imalat sektörü çok güçlüdür. Ana sanayiler arasında
otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim
ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi,
seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir.
İtalyan sanayisinin en gelişmiş sektörleri arasında
mekanik, yapı, kimya ve taşıt araçları sanayi başta
gelmektedir. İtalya’nın en önemli gücü diğer
sanayileşmiş ülkelere oranla küçük ve orta ölçekli
firma sayısının fazlalığıdır. ISTAT’ın İtalya’nın üretim
yapısını inceleyen raporunda, İtalya’da 4,5 milyon
şirketin faaliyet gösterdiği, %95’inin mikro ölçekli
şirket olduğu ve istihdamın %46’sına denk gelen
17,9 milyon kişiyi istihdam ettikleri belirtilmektedir.
Şirket bünyesinde çalışan sayısının ortalama 4
kişiden oluşurken, sadece %0,08’inin 250’den fazla
çalışanı bulunuyor. Büyük ölçekli firmalar daha çok
Kuzey ve Orta İtalya’da toplanırken Güney İtalya’da
daha çok tarım ve turizm alanında faaliyet gösteren
küçük işletmeler faaliyet göstermektedir.
İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise ‘’ sanayi
bölgeleri ‘’ olarak adlandırılan ve aynı sektörde,
her biri üretim aşamalarının başka bir dalında
uzmanlaşmış birçok firmanın sıkı ekonomik ilişkiler
içerisinde bir arada bulunduğu alanların gelişimidir.
Bugün İtalya’da 200’den fazla sanayi bölgesi
mevcuttur.
İtalya’nın ekonomisiyle ilgili genel bir
değerlendirme yapıldığında, 2009 yılının
Ekim ayından itibaren ekonomide
olumlu sinyaller görülmeye başlanmış,
ekonomi 2009 yılında % 5,4
küçülmenin ardından, 2010 ve 2011
yıllarında % 1,1 oranında büyüme,
2012 yılında %2,6 oranında 2013
yılında da %1,9 oranında küçülme
kaydettiği görülmektedir.
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ISTAT tarafından açıklanan mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre İtalya
ekonomisi 2012 Ocak-Mart döneminde %0,8 küçülerek Japonya (%1), ABD ve Almanya (%0,5), Fransa
ve Euro Bölgesi (%0) ve Birleşik Krallık (-%0,3) gibi gelişmiş ekonomilerden daha kötü bir performans
sergilemiştir.
2012’nin ilk çeyreğindeki daralmanın en önemli sebepleri özel tüketim, sabit yatırım ile mal ve hizmet
ihracatındaki azalmadır. Ancak, ihracata göre ithalatta çok daha sert bir daralma (%3,6) sayesinde dış
ticaretin GSYİH’ye katkısı %0,9 olmuştur ve iç talebin %1,2’lik negatif etkisinin bir kısmını dengelemiştir.
İç talepte artan tek bileşen özel tüketim harcamaları olmuştur. 2012’nin ilk çeyreğinde özel tüketim
harcamaları %0,4 artarak GSYİH’ye %0,1’lik bir katkı sağlamıştır. Tekstil, mobilya ve beyaz eşya gibi
önemli sektörlerdeki firmalar düşük maliyetle üretim yapan Çin firmaları karşısında rekabet edemez
duruma gelmektedirler.
İtalya güçlü ekonomik yapısını, daha çok aile şirketi olan ve bu aileler tarafından yönetilen, sanayi grupları
içerisinde bir araya gelmiş olan küçük ve orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar çeşitli kapital ve
tüketim ürünleri kategorilerinde uzmanlıklar geliştirmişlerdir. İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok
güçlüdür. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya
ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir.
İtalyan sanayisinin en gelişmiş sektörleri arasında mekanik, yapı, kimya ve taşıt araçları sanayi başta
gelmektedir. İtalya’nın en önemli gücü diğer sanayileşmiş ülkelere oranla küçük ve orta ölçekli
firma sayısının fazlalığıdır. ISTAT’ın İtalya’nın üretim yapısını inceleyen raporunda, İtalya’da 4,5
milyon şirketin faaliyet gösterdiği, %95’inin mikro ölçekli şirket olduğu ve istihdamın %46’sına
denk gelen 17,9 milyon kişiyi istihdam ettikleri belirtilmektedir. Şirket bünyesinde çalışan
sayısının ortalama 4 kişiden oluşurken, sadece %0,08’inin 250’den fazla çalışanı bulunuyor.
Büyük ölçekli firmalar daha çok Kuzey ve Orta İtalya’da toplanırken Güney İtalya’da daha çok
tarım ve turizm alanında faaliyet gösteren küçük işletmeler faaliyet göstermektedir.
İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise ‘’ sanayi bölgeleri ‘’ olarak adlandırılan ve aynı
sektörde, her biri üretim aşamalarının başka bir dalında uzmanlaşmış birçok firmanın sıkı
ekonomik ilişkiler içerisinde bir arada bulunduğu alanların gelişimidir. Bugün İtalya’da
200’den fazla sanayi bölgesi mevcuttur.
İtalya’nın ekonomisiyle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, 2009 yılının Ekim
ayından itibaren ekonomide olumlu sinyaller görülmeye başlanmış, ekonomi 2009 yılında
% 5,4 küçülmenin ardından, 2010 ve 2011 yıllarında % 1,1 oranında büyüme, 2012
yılında %2,6 oranında 2013 yılında da %1,9 oranında küçülme kaydettiği görülmektedir
Başlıca Sektörler
Tarım: Tarım, balıkçılık ve ormancılık brüt katma değerin
yüzde 2.5’ini oluşturmaktadır. Ancak sadece tarım sektörü
toplam istihdam içerisinde % 5.5’lik bir paya sahiptir. İtalya tarım
ve gıda ürünlerinde önemli bir dış ticaret açığı vermektedir. Tarım
uygulamaları moderndir. Özellikle sebze üretimde önemli bir üretim
potansiyeli bulunmakla birlikte tarım alanlarının konumu, nüfus için
gerekli hububat, et ve süt ürünleri üretimini sağlamaktan uzak bulunmaktadır.
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Madencilik: Madencilik sektörünün üretimi hızla azalmaktadır. Ancak, metal işleme sektörü hala önem
taşımaktadır. İtalya’nın dünya pazarlarındaki ithalat kotası % 3,5’tir. Sektörde faaliyet gösteren yaklaşık
14 bin ihracatçı firma bulunmaktadır. Bu sektörde İtalya’nın en önemli rakipleri ABD, Almanya, Rusya ve
Kanada’dır. İtalyan ürünlerinin ihraç edildiği önemli pazarlar ise Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve
ABD’dir. İtalya çelik üretiminde dünyada 10.sırada (üretim miktarı bazında) yer almaktadır. İtalya’nın çelik
sektöründeki en önemli rakipleri Çin, Japonya, ABD, Rusya, Almanya ve Güney Kore’dir.
Üretim: Üretim sektörü, birçok gelişmiş ülkeye oranla yüksek olup, brüt katma değerin yüzde 25’ini
oluşturmaktadır.
İtalya çok çeşitli orta teknoloji ve yatırım ürünleri üretiminde dünya pazarında önemli bir rol oynamakla
beraber hızla büyüyen bilişim teknolojileri ve iletişim sektörlerinde zayıf konumdadır.
İnşaat: İtalya’da inşaat sektörü ISTAT verilerine göre GSYİH’nin yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır. İtalyan
inşaat sektörünün yaklaşık &60’ını konut amaçlı olmayan inşaatlar oluşturmaktadır.
Su tedariki ile kanalizasyon sistemlerinin Avrupa Birliği standartlarına uyum çerçevesinde
geliştirilmektedir. Demiryolları, havaalanları ve şehir ulaşımı alanlarında da iyileştirilmesi yönünde
çalışmalar gerekmektedir.
Perakendecilik: Perakendecilik GSYİH’nın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Söz konusu sektörde diğer Avrupa
ülkelerine kıyasla küçük ölçekli aile şirketleri daha büyük rol oynamaktadır. Özellikle gıda perakendeciliği
sektöründeki rekabet Fransız Auchan ve Carrefour gruplarının yerel pazara girmesi ile artmıştır. Ancak,
sektördeki liberalleşme bazı bölgelerde gerek lobi faaliyetleri gerek ise bölgesel otoriteler nedeni ile
direnç ile karşılaşmıştır. Perakendeci piyasası hala oldukça bölünmüştür. Büyük ölçekli perakendeci
mağazalar kuzey ve orta İtalya’da yer almaktadır.
Turizm: İtalya Dünyanın en çok ziyaret edilen 5. ülkesi konumundadır. Turizm sektörü, ülkenin üçüncü
en büyük gelir kaynağıdır. 2012 yılında elde edilen gelir 41.2 milyar dolar seviyesindedir. İstihdam
bağlamında, özellikle sahil turizmi İtalya’daki mevsime bağlılık nedeni ile zarar görmektedir. 2011 ve 2012
yıllarında ABD ve İngiltere gibi geleneksel pazarlardan ve Rusya ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerden
gelen turist sayısında önemli oranda artış gözlenmiştir.
Türkiye-İtalya Yatırım İlişkileri ve İşbirliği Olanakları
Son yıllarda İtalyan yatırımcıların ülkemize ilgisi önemli ölçüde artmıştır. 2013 yılı sonu itibariyla,
Türkiye’de 1.084 İtalyan firması faaliyet göstermektedir. İtalya, 2009 yılında en çok
sermaye ihraç eden 13. ülke konumundayken, 2010 yılında 32,6 milyar dolarlık ülke
dışı doğrudan yabancı sermaye (DYY) yatırımı ile en çok sermaye ihraç eden 15. ülke
konumundadır. 2011 yılında ise 47,2 milyar dolarlık DYY ile en çok sermaye ihraç
eden 10. ülke konumundadır..
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