






Değerli Üyelerimiz, 2013 yılı Mayıs ayında başladığımız görev 
süremiz içerisinde meclis üyelerimiz, kadın ve genç girişimci 
kurulu üyelerimiz, meslek komite üyelerimiz, ve oda personelimiz 
ile birlikte Odamız ve Yalova’ya hizmet ettik. 
Bu dönemde bizim çok önem verdiğimiz YTSO üyeleri ile buluşuyor 
projesi ile tüm üyelerimiz aranmış bilgilendirme toplantılarına 
davet edilmiştir. Bu toplantılarda kendi görüşleri dinlenmiş, 
sorunlarına çözüm aranmıştır. YTSO nun kurumsal kimliği ile 
çözme yetkisi olan konularda girişimlerde bulunulmuş, başka 
mercileri ilgilendiren konular ise ilgili kurumlara aktarılmıştır.
Bu süreçte üye firmalarımızın gelişimine çok önem verdik, gerek 
firma sahiplerine  gerekse çalışanlarına yönelik 81 adet eğitim 
seminer ve konferans düzenledik, bu bilgilendirme toplantılarına 
toplam 2000 e yakın kişi katılım sağlamıştır.
Görev süremizce Yalova’nın sosyal ve kültürel faaliyetlerine de 
desteklerimizi sürdürdük. Bu yardımlar içerisinde okullarımızın 
bakım tamir ve onarım masrafları, Yalova Üniversitesi Etkinlikleri, 
Engelliler derneği faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlarının 
etkinlikleri, uluslar arası festivaller, kimsesiz çocuklar, sanatsal 
faaliyetler gibi konular yer alırken, ayrıca her sene TOBB aracılığı 
ramazan gıda yardımı ve ilk öğretim öğrencilerine ayakkabı ve 
mont yardımında bulunduk, üniversite öğrencilerimize burs 
imkanı yarattık.
Yalova’da birlik ve beraberlik sağlanması ve ortak akılla hareket 
edilmesi adına TOBB da diğer odalara örnek gösterilen Yalova 
Odaları Üst Kurulu oluşturduk. Bu kurul aylık olağan toplantılarını 
yaparak şehre neler katılabilir neler yapılabilir bu konuları davet 
ettiği misafirler ile değerlendirerek çalışmalarını yaptı.
İlimizde ticaret ile uğraşan bize üye olsun olmasın firmaların 
ihtiyaç duyduğu sayısal takograf işlemlerinin odamızdan 
yapılmasını sağladık.
5 yıllık süreçte bir çok resmi kurum ve kuruluş ile üye ziyaretleri, 
iş yeri açılışlarına iştirak ettik, hemen hemen her gün Odamızda 
gerek il içi gerekse il dışından misafirlerimizi ağırlayarak karşılıklı 
görüş alışverişi içinde olduk.
Yalova’da ilk kez İlin  sektörel ve genel tanıtımının Türkçe, İngilizce 
ve Arapça dillerinde tanıtım filmini yaptık, bu filmi Türkiye’de 
belediyeler, turizm müdürlükleri, TOBB a bağlı odalar ve Yurt 
Dışındaki temsilciliklerine gönderdik.

Yönetim Kurulu Başkanı

4
YTSO 0226



Yalova ve İstanbul arasındaki bağlantının artması için İDO Genel 
Müdürlüğü ile çeşitli defalar yaptığımız görüşmeler doğrultusunda 
Pendik-Yalova arasına ilave sefer koydurttuk.
Üyelerimizin yenilikleri görebilmeleri ve yeni ticari bağlantılar 
kurabilmelerini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında fuar 
organizasyonları yaptık, YTSO Fuar Günleri etkinliğini başlattık
Yalova’nın potansiyelinin yurt içinde arttırılması amacıyla Bilecik, 
Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Orhangazi, Gemlik, Gebze Ticaret 
ve Sanayi Odalarında toplantılara katılarak Yalova’nın ticari potansiyelini 
kendilerine anlattık.
KOSGEB desteklerinin üyelerimiz tarafından fazlaca yararlandırılması 
gerekli özeni ve oda personeli tarafından gerekli desteklerin verilmesini 
sağladık.
Oda hizmetlerimizin en üst seviyede sorunsuz yerine getirilmesi için 
teknolojik alt yapımızı çağımızın bilgi teknolojileri ile rekabet edebilecek 
şekilde düzenledik. Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS’ ye Türkiye’de 
geçiş yapan ilk 5 oda arasında yer aldık.
Yine Odamız tarafından uzun yıllardır güncellenmeyen ve yenilenmeyen 
internet sitemizi yeniledik ve daha aktif hale getirdik, artık üyelerimiz 
online olarak belgelerini alabiliyor, aidat borçlarını sorgulayıp, ödeme 
yapabilir bu imkanı da üyelerimize sunduk.
Odamızın geleceği için çok önemli olan YTSO Yeni Hizmet Binası projesini 
hayata geçirdik, geçmiş dönemlerde çok dile getirilen ama bir türlü 
gerçekleştirilemeyen yeni hizmet binası bizim döneminizde temelleri  
atıldı,ve şu an dış cephesi kaba inşaatı tamamlanmış durumda, gurur 
duyulacak bir eser ve biz bu eseri Odamıza , Yalova ya kazandırdığımız 
için çok mutluyuz. 
Yukarıda kısa bilgilerini paylaştığım etkinlikler haricinde daha bir çok 
faaliyette bulunarak üyelerimize en iyi hizmeti sunmaya çalıştık, elimizden 
geldiğince üyelerimize ve Yalova’mıza faydalı olmak için yoğun bir çaba 
saffettik, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan YTSO Organ 
seçimlerinde aday olan tüm üyelerimize başarılar diliyor, 12 Dönem olarak 
görev yapan Meclis üyelerimize, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Kadın 
ve Genç Girişimci Kurulu üyelerimize ve Oda çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.
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Değerli Üyelerimiz, Sivil toplum 
örgütlerinin görevi adı üzerinde sivil 
bir yapıya sahip olmalarıdır. Bütün 
kesimlere aynı mesafede olmakla 
birlikte mensuplarının sorunlarını 
çözmektir. Oda ve Borsalarımız o şehrin 
hafızasıdır, iş âleminin asli temsilcileridir. 
Şehirleri için yapılan projeleri kendi 
işleri gibi sahiplenip, sonuna kadar 
takip ederler. Bu nedenle kamu ve özel 
sektör el ele vermeli, öncelikler ortak 
akılla belirlenmelidir.
En verimli çalışmaların ortak akıl 
kültürü ile üretileceği fikri ile siz değerli 
üyelerimizin görüş ve önerilerini 
dikkate alarak YTSO çalışmalarımıza 
yön vermeyi amaç edindik, başarının 
ilk adımının birlikte hareket etmek 
olduğuna inanıyoruz. İlimizi  hak 
ettiği yere getirmek için attığımız her 
adımda sizlerden aldığımız destekle 
ve onun getirdiği sorumlulukla Oda 
çalışmalarımızda bulunduk.
Yalova iş dünyası olarak ilimizin 
geleceğini hep birlikte inşa etmeliyiz, 
üyelerimizin ortak iradesi ve kararlılığı 
ile Yalova’nın vizyonunu yaratacak yeni 
projeleri hep birlikte ortaya koymalı ve 
bunları hayata geçirmeliyiz.
Yaklaşan Oda organ seçimlerimizde 
YTSO nun yeni meslek komite üyeleri, 
meclis üyeleri ve yönetim kurulu 
üyeleri belirlenecek, gönüllülük esasıyla 
Yalova’nın ve Odamızın hedeflerine 
katkı sağlayacak üyelerimize, adaylara 
başarılar diliyorum, 2013-2018 Yılları 
arasında görev yapan meclis üyelerimize 
de emeklerinden ve çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum.

Meclis Başkanı
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Abonelik İçin:
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Dere Sokak No: 14, 77100 Yalova
Tel: 0226 814 12 24

Fakx: 0226 812 17 82
www.ytso.org.tr
0226@ytso.org.tr

0226’da yer alan yazılar kaynak gösterilerek kısmen
veya tamamen yayınlanabilir.

0226’da yer alan yazılar, aksi belirtilmedikçe YTSO’nun 
resmi görüşünü yansıtmaz. İmzalı yazılarda belirtilen 

görüşler sadece yazarlarına aittir.
0226 dergisi dört ayda bir yayımlanır. 3000 adet basılır.
Dergi ağırlıkla YTSO üyeleri ile özel seçilmiş adreslere 

gönderilir. Abonelik taleplerinin verilen adrese
yapılması gerekmektedir.
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Kocaeli Sanayi Odası tarafından 
geleneksel hale getirilen ve bu yıl 
10’uncu kez düzenlenen düzenlenen 
Doğu Marmara Bölgesi’ndeki başarılı 
sanayi kuruluşlarını değerlendirmek 
amacıyla başlatılan “Sanayi Kuruluşları 
Sektörel Performans Değerlendirme 
Ödül Töreni”ne, YTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahsin Becan, Meclis Başkanı 
Cemil Demiryürek ile Meclis Üyesi 
Seyfettin Bingül katıldı.
Programın açılışında ev sahibi olarak 
konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
“Ödül törenimizin 10’uncusunu 
gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyon 
ile firmalarımızı 7 kategori olmak 

üzere, 360 derece değerlendiriyoruz. 
Bu kategoriler verimlilik, istihdam, 
yenilikçilik ve markalaşma, finansal 
sonuçlar, dış ticaret, çalışanların 
geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile 
topluma katkı ve çevredir. Amacımız 
ülke ekonomisine katkı sağlayan 
firmalarımızı ödüllendirmek ve onları 
Avrupa değer zincirine katılabilmelerine 
destek vermektir” dedi. 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ender Yorgancılar da 
konuşmasında organizasyon nedeniyle 
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 
çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. 
Yorgancılar, “Hep birlikte olabilirsek 

her zorluğu aşabiliriz. Bu gün ödül 
alacak şirketlerimizi tebrik ediyorum. 
Bir ülkenin şirketleri ne kadar güçlü ve 
çalışkan ise o ülkenin ekonomisi de o 
kadar iyi duruma geliyor” dedi.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ender Yorgancılar’ın törende 
yapmış olduğu konuşmaların ardından, 
2017 yılı çizgi üstü Sektörel Performans 
Değerlendirmede Petrol ve Petrol 
Ürünleri Sanayi Sektörü’nde dereceye 
giren Belgin Madeni Yağlar A.Ş. Genel 
Müdürü Bülent Araslı’ya ödülünü YTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan 
takdim etti.

KSO, Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme 
Ödül Töreni’ne Katıldık
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TÜRÜ 

 
TÜRÜ 

OCAK 
2018 

ARALIK 
2017 

Bir Önceki 
Aya Göre 

��� 

OCAK   
2017 

Bir Önceki 

 

K�r��an� 

e� 9.535 5.921 61,04 6.210 53,54 
K���era�i� 96 77 24,68 65 47,69 

 4.937 3.937 25,40 5.176 -4,62 

Ta��iye 
 1.483 1.323 12,09 1.181 25,57 

K���era�i� 54 61 -11,48 61 -11,48 

Ka�anan�
� 

 2.211 2.015 9,73 1.929 14,62 
K���era�i� 206 148 39,19 213 -3,29 

 2.803 1.704 64,50 2.845 -1,48 

  

 

Genel Toplam Anonim Kollektif Komandit Limited 
Kooperati

f 

ARALIK 
2017 

 1.025     4.896 77 5.998 

Sermaye 
(TL) 781.834.057     720.784.425   1.502.618.482 

OCAK 
2018  1.571 

    
7.964 96 9.631 

 Sermaye 
(TL) 775.104.151     1.059.740.925   1.834.845.076 
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   Belge Türü  Onay (Adet) Zayi (Adet) 

A.TR 8 3 52 1 7 

EUR-1 142 113 10 

 Origin) 252 180 24 

Form-A ( ) 66 4 0 0 

Toplam 5 43 3 85 5 1 
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Birkaç rakam vereyim (Kaynak: Merkez Bankası). Finans dışı özel şirketlerin uzun vadeli dış borç stoku 2005 sonunda 27, 2007 
sonunda ise 70 milyar dolar düzeyindeydi. Kasım 2017 itibariyle, bu değer 2005 sonuna göre yüzde 298, 2007 sonuna göre 
yüzde 54 oranlarında yükselerek 111 milyar dolara ulaştı. Bunlar sadece uzun vadeli dış borç rakamları. Keskin kur yükselişlerinin 
şirketler kesiminin bilançosunu tahrip etmesi sadece uzun vadeli dış borç üzerinden olmuyor. Yurtdışına ve yurtiçine döviz 
yükümlülükleri ile döviz varlıkları arasındaki fark (döviz pozisyonu açığı) çok daha önemli. Finans dışı şirketler için bu açığın 
gelişimi şöyle:

Dr.Fatih Özatay kredisi düzenlemesi
Uzun bir süredir, Türkiye ekonomisinin temel kırılganlık 
kaynağının döviz cinsinden borçlarının döviz cinsinden 
alacaklarına kıyasla çok yüksek bir düzeyde bulunması 
olduğuna dikkat çekiyorum. Bu kırılganlık, döviz kurundaki sert 
ve görece uzun süreli yükselişlerin özellikle şirketler kesiminin 
bilançosunu sarsmasına yol açıyor. Döviz kurunda bu tip 
hareketlerin önemli bir kısmı Türkiye’nin kontrolünde olmayan 
nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Mesela, gelişmiş büyük 
ülkelerin merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya gitmeleri, 

hele bu sıkılaştırmanın şiddetleneceği beklenirse Türkiye 
ve benzer kırılganlıklara sahip ülkelerde önemli tahribatlara 
yol açabiliyor. Genellersem, Türkiye ekonomisi yurtdışından 
sermaye (dış kaynak) girişinde oluşabilecek belirgin azalışlara 
karşı hassas. Bu azalışları tetikleyecek sadece gelişmiş 
büyük ülkelerin merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya 
gitmeleri değil elbette; jeopolitik sıkıntıları ve benzerlerini de 
ekleyebilirsiniz listeye.
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2005 sonunda 22, 2007 sonunda 54, Ekim 2017’de ise 212 
milyar dolar. Çok çarpıcı bir yükseliş söz konusu. Ekim 2017’deki 
döviz pozisyonu açığının arkasında, 326 milyar dolarlık borca 
karşın, varlıkların 114 milyar dolar düzeyinde kalması var. Bu 
borcun yaklaşık 184 milyar doları yurtiçi kaynaklardan, 103 
milyar doları ise yurtdışı kaynaklardan nakdi kredi olarak 
alınmış. Kalan 39 milyar dolar ise ithalat borçlarını gösteriyor.
Durum ortada. Kur riski açısından, yurtiçinden sağlanan 
kredilerin bir kısmının döviz cinsinden değil de dövize 
endeksli olması (184 milyar doların 20 milyar doları) bir 
şeyi değiştirmiyor. Sonuçta keskin kur artışları önemli bir 
tehlike arz ediyor bu şirketlere. Geçmişten iki örnek vereyim. 
Birincisi, 1996-97 Asya finansal krizinden. Bu krizden sonra, 
ekonomistler bilanço dengesizliklerinin (özellikle döviz 
pozisyonu açığının) ne kadar önemli olduğunu daha iyi 
anladılar. Herhangi bir nedenle oluşan keskin kur hareketleri 
bu tür dengesizliklere bağlı olarak ülkelerin büyüme 
oranlarında ve istihdam düzeylerinde sert düşüşlere yol açtı 
çünkü. Özetle şu mekanizmayla: Kur artışı nedeniyle önemli 
zararlara uğrayan şirketler yatırım yapmadılar, dahası mevcut 
faaliyet düzeylerini azalttılar ve işçi çıkardılar. Bu ortamda, bir 
yandan şirketlerin artan riski nedeniyle diğer yandan da dış 
finansman kaynaklarının kuruması nedeniyle, bankalar kredi 
musluklarını kapattılar. İşsiz kalanların harcamaları azaldı. Bir 
sonraki “döngüde” (bir süre sonra) bu gelişmeler şirketlerin 
faaliyet hacmini daha da daralttı, işsizliği iyice yükseltti, 
harcamaların daha da kısılmasına yol açtı… 
Başka döngülere gerek yok. Sonuçta, bilanço bozuklukları 
önemli.
İkinci örnek yakın geçmişten: Mayıs 2013’te o zamanki ABD 
Merkez Bankası Başkanı Bernanke’nin “ileride” parasal 
sıkılaştırmaya gideceklerini belirttiği meşhur konuşmasından 
sonra, bu karardan en olumsuz etkilenecek beş ülke arasında 
Türkiye’nin de ismini sayılmasının temel nedenlerinden 
biri de sözünü ettiğim açık döviz pozisyonuydu. Bu algı, o 
dönemde Türkiye’nin riskini yükseltti ve bugüne kadar geçen 
süreçte finansal piyasalarda ne zaman risk alma iştahı azalsa, 
Türkiye’nin bu kırılganlığı hep gündeme getirildi.

Bu çerçevede, 3 Ocak 2018’de Bakanlar Kurulunca alınan ve 
2 Mayıs 2018’de yürürlüğe girecek olan yeni döviz kredisi 
düzenlemesi (32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 
karar) Türkiye ekonomisinin temel kırılganlığını azaltmak 
yolunda atılmış önemli bir adım. Daha önemlisi, bundan 
sonra bu uygulamanın 15 milyon doların üzerinde döviz 
borcu bulunanlar için de (özünün korunarak ve belki birkaç 
değişiklikle) genişletilmesi. Burada tek eleştirilecek nokta 
“neden bu kadar geç kalındığı”. Bu eleştiriyi bir tarafa 
bırakırsak, bu düzenlemenin ve arkasından gelecek olanın 
iyi anlatılmaları ve tavizsiz uygulanmaları şartıyla Türkiye’ye 
ilişkin risk algılamasını azaltmaları beklenir.
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HER DERDE DEVA
Meyan şerbetinin eski Mısır ve Çin’de her derde deva olduğu öne sürülerek hastalıkları iyileştirmede ilaç olarak kullanılırmış. 
Özellikle Mısırlılar, zindelik sağladığı ve mide hastalıklarına iyi geldiği meyan şerbetinden faydalanmışlardır.
Meyan bitkisi Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi hariç yurdumuzun hemen hemen her yerine yayılmış geniş bir üretim 
alanına sahiptir. Eski çağlardan beri bilinen meyan bitkisi Farsça’da “biyan” veya “piyan” olarak adlandırılır.
Meyan bitkisi Leguminosac familyasındandır ve bizler tarafından kullanılan kısımları kök ve rizomlarıdır. Rizom köksapın eş 
anlamlısıdır. Köksap ise toprağın içinde genelde yatay bulunan ve her yıl yeni kök ve sap süren çok yıllık yer altı gövdesidir. 
Dikonomiyi kullanan meyan bitkisi 90-120 cm boyunda olup gövdesi yatay ya da yukarı doğrudur. (Dikonomi: Art arda hep eşit 
parçaya bölüne bölüne büyümeyi kullanmak) Haziran ve Temmuz aylarında açmaya başlayan meyan bitkisinin çiçekleri salkım 
biçiminde olup renkleri bölgenin özelliğine ve bitkinin türüne göre beyaz, leylak ve mavi renkte olurlar.
Kökleri yumuşak, lifli kabuğu ise kestane rengindedir. Kök ve rizomlardan elde edilen meyan özü sanayide ve tıpta kullanıldığı 
gibi halk arasında da geniş kullanım alanına sahiptir. Kişnişle karıştırıldığında kola üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan 
bir bileşim elde edilir.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgelerimizde yaz 
aylarının ne kadar sıcak geçtiğini bilmeyen yoktur. İşte bu yaz 
günlerinde sıcaktan bunalan insanların imdadına “Otuz iki 
dişe trampet çaldırıyor” ya da “Buz gibi şerbeeet!” naralarıyla 
yetişir şerbetçiler. Ellerinde çın çın taslarını birbirine vurarak 
çıkardıkları ahenkli  sesler eşlik eder bu serinlik çağrısına. 
Güneşin tepeye yükseldiği dakikalardan itibaren ya cadde 
cadde yürüyerek ya da köşe başlarında, cami önlerinde 
sırtlarındaki ağırlığın altında müşteri beklerler.

Onlar, sırtlarındaki sarı bakırdan yapılmış şerbet tuluklarıyla bir zamanların meşrubatçılarıydılar. Sıcaklardan dilimiz damağımıza 
yapışmışken bir bardak buz gibi meyan şerbetinin yerini ne tutabilir ki? İşte bu yazımızda kaybolmaya yüz tutan şerbetçileri konuk 
edeceğiz. Kısaca meyve suyu veya meyan kökünden elde edilen içeceğe genel adıyla “şerbet”, bunu üretip özel tuluklarda satan 
kimselere de “şerbetçi” diyoruz.
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