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EİB'in ihracatı 10
milyar doları aştı
HABER MERKEZİ- Türkiye'nin ihracatta öncü bölgesi
Ege Bölgesi, 2011 yılı Nisan ayı sonunda 15 milyar 302 milyon dolarlık yıllık ihracat rakamına ulaşırken, Ege İhracatçı
Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğinin kayda aldığı ihracat
rakamı da ilk kez 10 milyar dolar sınırını aşarak 10 milyar 44
milyon 102 bin dolara ulaştı.
EİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, EİB Genel Sekreterliği tarafından nisan ayında kayda alınan ihracat tutarı,
2010 yılının nisan ayına göre yüzde 49'luk artışla 936 milyon
787 bin dolar oldu. 2011 yılının ilk dört aylık döneminde
yüzde 55'lik yükselişle 3 milyar 802 milyon 441 bin dolarlık
ihracata imza atan EİB, son bir yıllık dönemde ise yüzde
45'lik artışla 10 milyar 44 milyon 102 bin dolarlık ihracat
gerçekleştirdi.
EİB Koordinatör Başkanı Mustafa Türkmenoğlu, ilk kez
10 milyar doların üzerine çıktıklarını, 2011 yılı sonu için
ortaya koydukları 12 milyar dolar hedefine ulaşmak için
2011 yılının ilk 4 aylık dönemindeki başarının kendilerini
motive ettiğini kaydetti. EİB Genel Sekreterliği bünyesinde
bulunan 12 ihracatçı birliğinden 10 tanesinin 2011 yılının
Ocak–Nisan döneminde ortaya koydukları performans, 2010
yılı Ocak–Nisan döneminden başarılı oldu.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin ihracatında yüzde 29'luk, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinde ise 2011 yılında yüzde 6'lık gerileme yaşandı.

İMKB’DE DÜN

Borsa haftaya artışla başladı...
� İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal-100 endeks günün
tamamında 272.28 puan değer kazanarak 69,250.14 puandan
69,522.42 puana yükseldi. Hisselerin ortalama değer kazancı
yüzde 0.39 oranında oldu. Mali Endeks 315.94 puan, Sınai Endeksi 480.76 puan artış kaydetti.
� Dün borsada işlem gören hisselerden 172’si artarken, 177 hisse değer yitirdi. Geriye kalan 68 hissede değişiklik olmadı.
� Metem Enerji ve Tekstil yüzde 18.21 oranında getiri ile en çok artan hisse, Gediz İplik yüzde 10.08 düzeyinde gerileme ile en çok
düşen hisse oldu.

En çok artan 10 hisse En çok düşen 10 hisse
HİSSE
ARTIŞ (TL)
Metem Enerji ve Tekstil
0.59
Link Bilgisayar
1.02
Haznedar Refrakter
0.54
Acıbadem Sağlık
2.75
XU030 C 260811 IYM (v) 0.10
Anadolu İsuzu
1.35
Beşiktaş Futbol Yat.
1.25
Vakko Tekstil
0.19
Konfrut Gıda
1.40
Esem Spor Giyim (-)
0.08

%
%18.21
%16.61
%15.04
%14.29
%14.29
%12.39
%12.02
%10.92
%10.00
%10.00

HİSSE
DÜŞÜŞ (TL)
%
Gediz İplik (-)
-0.13 -%10.08
XU030 P 260811 IYM (v) -0.04 -%8.51
Karsan Otomotiv
-0.19 -%8.44
XU030 P 300611 DBL (v) -0.05 -%7.58
Çemaş Döküm (+)
-0.54 -%7.30
XU030 P 260811 DBL (v) -0.02 -%6.67
GARAN P 300611 DBL (v) -0.02 -%6.67
KCHOL P 300611 DBL (v) -0.01 -%5.56
Fenerbahçe Sportif
-5.50 -%5.34
F-M İzmit Piston
-0.90 -%4.41

VOB’DA DÜN

İşlem hacmi: 1.096.446.633 TL
� Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) dün; Haziran
2011 vadeli İMKB 100 Endeksi 69.575 TL’den, İMKB 30
Endeksi 85.425 TL’den işlem gördü. Haziran 2011 vadeli
Dolar kuru 1.5340 TL’den, Euro kuru 2.2750 TL’den, altın
fiyatı 76.325 TL’den işlem gördü. Faiz oranları ve diğer
emtia fiyatlarına dayalı kontratlarda işlem olmadı.
� İşlem hacmi 1 milyar 96 milyon 446 bin 633 TL, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı
310 bin 71 oldu.

İSTANBUL ALTIN BORSASI
2/5/2011 (Günlük Bülten) TL/Gram
$/Ons EURO/Ons TOPLAM
Önceki Kapanış Fiyatı
75,100.00 1,542.50
1,025.00
Kapanış Fiyatı
75,900.00 1,558.60
0.00
İşlem Miktarı
17
398
0
415
İşlem Adedi
5
37
0
42

YATIRIMCININ GÜNLÜK REHBERİ
1/5/11
DOLAR
1.5190
EURO
2.2580
CUMHURİYET ATA
513.00
22 AYAR BİLEZİK
74.70
İMKB (Ulusal-100) 69,250.14

2/5/11
1.5210
2.2570
516.00
75.90
69,522.42

FARK (TL)
0.0020
-0.0010
3.00
1.20
272.28 Puan

(%)
%0.13
-%0.04
%0.58
%1.61
%0.39

� Günün açıklaması
(Saat 15.30 itibarıyla)
Dün ABD Doları 1.5190 TL’den 1.5210 TL’ye yükselerek
0.0020 TL değer kazanırken, Euro ise 2.2580 TL’den 2.25780
TL’ye gerileyerek 0.0010 TL değer kaybetti.
Cumhuriyet Ata altını 3 TL değer kazanarak 513 TL’den 516
TL’ye çıkarak 3 TL, 22 ayar bilezik 74.70 TL’den 75.90 TL’ye
yükselerek 1.20 TL artış kaydetti.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, günün tamamında
272.28 puan değer kazanarak 69,522.42 puandan kapandı.

İZMİR TİCARET BORSASI
� PAMUK: İzmir Ticaret Borsası’nda dün pamuk piyasası 1. seansı alakalı geçti. Tüccar 50 ton Std.1 Garanti cinsi pamuğu 6.10
TL’den 1 hafta vadeli olarak sattı. Önceki gün ikinci seans alakalı geçti. Tüccar 210 ton Std.1 Garanti cinsi pamuğu 6.10
TL’den 1 hafta vadeli olarak sattı.
� SUSAM: Yerli ve sıra malı susamda hazır peşin işlem olmadı.
� ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağı üzerine hazır peşin işlem yapılmadı.
� ÜZÜM: Dün İTB’de çekirdeksiz kuru üzüm piyasası muamelesiz
geçti. Hazır peşin işlem olmadığı için fiyat tespiti yapılamadı.
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GÜNLÜK SİYASİ TİCARİ GAZETE

1 Mayıs 2011 Tarihli ve 27921 Sayılı Resmi Gazete'de;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay 6. Ceza Dairesi
Üyesi Hasan ERBİL’in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2011/30),
Devlet, Adalet ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları yayımlandı.
2 Mayıs 2011 Tarihli ve 27922 Sayılı Resmi Gazete'de;
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere,
Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere,
Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere,
Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği,
Gaziantep Üniversitesi Din, Tarih ve Medeniyetler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik,
Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Sanayi Üniversite-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı.

SAYI: 22220

Nisan ayı ihracatı %25.45 artarak tarihi rekor kırdı
HABER MERKEZİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)
verilerine göre, nisan ayında ihracat geçen
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25.45 artışla
11 milyar 796 milyon doları bulurken, 4
aylık ihracat yüzde 22.21 artışla 43 milyar 264 milyon dolar oldu. Son 12 aydaki
ihracat rakamı ise yüzde 15.48 artışla 121
milyar 840 milyon dolar gerçekleşti. Mart
ayının ardından nisanda da aylık bazda
ihracat Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, verileri
Gaziantep’te açıklarken, orta vadeli programa göre yıl sonunda 127 milyar dolar
ihracat hedefi olduğunu hatırlatarak, “Biz
inşallah 2008 yılında kırdığımız 132 milyar dolarlık ihracat rakamını 135 milyar
doların üzerine çıkarıp, tekrar Cumhuriyet
tarihinde yeni rekor kırmak için çalışıyoruz” dedi.
Mehmet Büyükekşi, ihracatçılar olarak
son derece başarılı bir yıl geçirdiklerini
vurgulayarak, şöyle konuştu: “2011’e çok
güzel başladık. Aynı tempoyla da ihracatın artışı devam ediyor. Seçime 41 gün
kala 41 kere maşallah diyoruz. Küresel
kriz sonrasında, 2008 rakamlarında geriye
gitmiştik ve bizi hedefimiz 2012 yılında
ancak 2008 rakamlarını tekrar yakalayabiliriz diyorduk. Halbuki 2011’in sonunda,
2008’i geçeceğiz. Bu da krizin artık ne
kadar gerilerde kaldığının en güzel göstergesi olacak. O yüzden geçen seneki ihracat

artışımız yıllık yüzde 12’ydi, bu seneki
ihracat artışımız büyük bir ihtimalle iki
katına çıkacak.”
OTOMOTİV LİDER
Nisan ayında en fazla ihracatı 1 milyar 792 milyon dolar ile otomotiv endüstrisinin yaptığını, kimyevi maddeler ve
mamulleri sektörümüzün 1 milyar 611
milyon dolar ile ikinci, çelik sektörünün de
1 milyar 467 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldığını anlatan Büyükekşi, şunları
söyledi: “Tarım sektörlerimiz nisan ayında
1 milyar 330 milyon dolar ihracatla toplam
içinde yüzde 11,28 pay alırken, sanayinin
payı 10 milyar 138 milyon dolar ihracat ile
yüzde 85.95, madencilik ürünlerinin payı
ise 326 milyon dolar ile yüzde 2.77 oldu.
Nisan ayında sektörlerimiz içinde en fazla

ihracat artışını yüzde 189.7 ile gemi ve yat
sektörümüz, yüzde 50 ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz, yüzde
42.4 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller
sektörümüz yakaladı. Nisan ayı ihracat
rakamı tüm nisan ayları içinde Cumhuriyet tarihi rekoru, bu zamana kadar ki nisan
ayı içerisinde yapılan ihracatlar içinde en
fazla artışı 2011 yılı nisan ayında gerçekleştirdik.”
Mehmet Büyükekşi, doğru kur seviyesi ile ihracatçıların çok büyük başarılara
imza attığını, dolar kuru 1,50-1,60 bandının ihracatçılar için ideal olduğunu söyledi. Büyükekşi, “Euro-dolar paritesinden de
şu anda olumlu etkileniyoruz” dedi.
Büyükekşi, nisan ayı ihracat rakamlarını açıklandığı Gaziantep’in ihracattaki

başarı ve performansının kendisine gurur
verdiğini belirterek, şu değerlendirmeyi
yaptı: “Türkiye’nin ve bölgesinin cazibe
merkezi haline gelen Gaziantep üretim
ve ihracat merkezi olarak parlıyor. Bölgesine adeta ışık saçıyor, ihracatta gösterdiği başarı göz kamaştırıyor. 2000 yılında
Gaziantep’in ihracatı 435 milyon dolarken
bu rakam 2010 yılında 3.9 milyar dolara
dayandı. Gaziantep’in ihracatı nisan ayında yüzde 43, ilk dört ayda da yüzde 33 artış
gösterdi.”
İlk 4 ayda ihracatımızın Almanya’ya
ve İtalya’ya yüzde 31, İngiltere’ye yüzde
22 artış gösterdiğini ifade eden Mehmet
Büyükekşi, yine de Avrupa ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin kendilerini ihtiyatlı olmaya ittiğini belirtti. Ortadoğu’da

yaşanan gelişmelere de değinen Büyükekşi, şöyle konuştu: “Nisan ayında Libya’ya
ihracatımız yüzde 98, Bahreyn’e yüzde 80, Lübnan’a yüzde 39, Cezayir’e ve
Mısır’a yüzde 18, Katar’a yüzde 10, Suudi
Arabistan’a yüzde 8 düştü. Suriye’de bir
takım sıkıntılar yaşanıyor. Ancak, nisan
itibariyle bu gelişmelerin ihracatımıza olumsuz yansıması olmadı. Suriye’ye
ihracatımız nisan ayında yüzde 35 artış
gösterdi.”
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan TİM’in
açıkladığı nisan ayın ihracat rakamlarıyla
ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatının Nisan
2011 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.1’lik artışla 5 milyar 806
milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini
belirtti. Bu durumun küresel krizden en
fazla etkilenen AB ülkelerinin krizin etkilerini üzerinden atmaya başladığının işareti
olduğunu ve bu gelişmenin Türkiye’nin bir
numaralı ticaret partneri olan AB ülkelerine yapılan ihracatın artacağı anlamına
geldiğini bildirdi. 2011 yılı Nisan ayında
toplam 217 ülke-gümrük bölgesine yönelik
ihracat yapıldığını ifade eden Çağlayan,
100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen ülke sayısının 28 olduğunu
belirtti. Çağlayan, en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ilk 3 sırada Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ın
(İngiltere) yer aldığını bildirdi.

◆ Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçeyi yaparken yapılandırmadan 1 kuruş öngörmediklerini hatırlattı

"Yapılandırmanın geliri, kamu borçlarına"
ANKARA-Ticaret Bürosu
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden
yapılandırılması kapsamında şimdiye kadar 22,7 milyar lira vergi,
18,9 milyar lira da Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının tahsiline
imkan sağlandığını bildirdi.
Şimşek, bir televizyon kanalında katıldığı bir programda,
yeniden yapılandırmayı da içeren
Torba Yasayı ''büyük bir başarı
hikayesi'' olarak tanımladı. Yeniden yapılandırmanın vatandaş
için ''tarihi bir fırsat'' olduğunu
söyleyen Şimşek, Maliye Bakanlığı olarak bu düzenlemeyi kamu
değil, özel sektör zihniyetiyle, özel
sektör gibi çalışarak tanıtmaya
çalıştıklarını ifade etti.
Bu çerçevede, 10 milyon
vatandaşa mektup gönderdiklerini, AVM'lerde stantlar açtıklarını,
broşürler dağıttıklarını anlatan
Şimşek, yeniden yapılandırmada
şu ana kadar elde edilen sonuçlar
hakkında da şu bilgileri verdi:
''Yeniden yapılandırma için
şu ana kadar vergi boyutuyla 3
milyon 250 bin kişi başvurdu.
Bazen bir kişinin birden fazla dosyası oluyor. Bu çerçevede dosya
sayısı 3 milyon 600 bin. Bunlar

çok ciddi rakamlardır. Ne kadarlık alacak yapılandırıldı? Yaklaşık
olarak 43,3 milyar liralık Maliye
Bakanlığı alacağı yapılandırıldı.
Bize ne kadar gelecek? Taahhüt
edilen miktarlar ödenirse yaklaşık
22,7 milyar lira kasaya gelecek.
Dosyaların önemli kısmı davalıktır. Bu adaletin yükünü azaltmak
açısından da önemli.
Sosyal Güvenlik Kurumunda
da yapılandırılan 1 milyon 350
bin tane dosya var. Bu dosyalarda
brüt olarak 25 milyar liralık alacak
yapılandırılmış. Yaklaşık 18,9 milyar liralık tahsilat imkanı sağlanmış. Bunları topladığınız zaman
40 milyar liradan daha fazla tahsili
mümkün alacak söz konusu. Dosya sayısı da 5 milyona ulaşmak
üzere.''
Maliye Bakanı Şimşek, bütçeyi yaparken yapılandırmadan
1 kuruş öngörmediklerini de
hatırlatarak, buradan gelen geliri
öncelikle Türkiye'nin kamu borç
stokunun azaltılmasında kullanmak istediklerini bildirdi.
Borçlar azaltıldığında, borç
faizlerinin de düşeceğine işaret
eden Şimşek, yeniden yapılandırmadan gelen kaynağın belki cüzi
bir kısmının Türkiye'nin araştır-

Maliye Bakanı Şimşek, bütçeyi yaparken yapılandırmadan 1 kuruş öngörmediklerini de hatırlatarak, buradan
gelen geliri öncelikle Türkiye'nin kamu borç stokunun
azaltılmasında kullanmak istediklerini bildirdi.
ma, geliştirme harcamalarında,
alt yapısının iyileştirilmesinde ve
rekabet gücünün artırılmasında
kullanılabileceğini söyledi.
Şimşek, yeniden yapılandırmada başvuru süresinin vatandaştan gelen yoğun talep üzerine
uzatıldığını da vurguladı. Maliye
Bakanı, bir soru üzerine, geçmişte
bu tür yapılandırmalar olduğunu,

ancak mükelleflerin yükümlülüklerini tam yerine getirmediğine
dikkati çekerek, bu defa geçmişteki hataları dikkate alarak, bir yıl
içinde iki taksitte gecikme toleransı tanıdıklarını belirtti.
Şimşek, ekonomideki gidişatta son derece olumlu seyir bulunduğunu, bu durumun alacakların
tahsilini de daha iyi noktaya geti-

receğini dile getirdi.
Vergide yeni bir döneme girdiklerini, kanunları değiştirdiklerini, denetimi de yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Şimşek,
''Vergi kaçırmanın sonuçlarını
ağırlaştırdık. Ağırlaştırmaya da
devam edeceğiz. Vergi, 74 milyonun hakkı ve hukuku. Çok ciddi
bir şekilde bunun üzerine gideceğiz. İşini doğru yapan mükellef
de başımızın tacı, onların önünü
açmak için ne gerekiyorsa, onu da
yapacağız'' diye konuştu.
Maliye Bakanı, OECD'nin
Türkiye'de tarım teşviklerinin
azaltılması önerisi için de, ''Kesinlikle yanlış bir tavsiye ve biz dinlemeyeceğiz. Bugün ABD, Avrupa
Birliği, onlar bile teşvik veriyor.
Biz çiftçimize, tarım kesimine
ciddi miktarda teşvik vermeye
devam edeceğiz. Tarım kesimine
doğrudan teşvikler, bu dönem en
az 3 kat arttı. Artmaya da devam
ediyor'' dedi.
Şimşek, mali disiplinle ilgili
eleştirileri yanıtlarken de, bütçe açığının azaldığına işaret etti.
Türkiye'de bütçe açığının geçen
yıl hem hedef, hem de milli gelire oran olarak düştüğünü, borç
stokunun milli gelire oranınında

da azalma kaydedildiğini belirten
Şimşek, şöyle devam etti: ''Kamu
borç stokunu Avrupa'da bu kadar
azaltan ülke yok.
Bütçe açığı, bu yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın yüzde 64
altında. Durum böyleyken bu
tür değerlendirmeleri anlamakta
zorluk çekiyorum. Disiplin yoksa,
bütçe açığı nasıl düşüyor? Bütçe
açığının ve kamu borç stokunun
milli gelire oranı nasıl düşüyor?
Mali disiplin yoksa Türkiye'nin
risk primi niye bu kadar düşük?
Bunların hepsini sorgulamak
lazım. Biz, alt yapı harcamaları
yapıyoruz. Hastane yapıyoruz,
okul yapıyoruz. Ama bunları
yaparken yerli kaynakları harekete geçiriyoruz. Ancak bunlara rağmen cumhuriyet tarihinde hangi
yılda seçim öncesi harcamalar bu
kadar düşmüş, bir baksınlar.''
Maliye Bakanı, vergi indirimleriyle ilgili soruları yanıtlarken
de, iktidarları döneminde kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranlarını düşürdüklerini, bazı ürünlerin KDV oranlarında indirime
gittikleri, bu şekilde sermaye birikimini, vatandaşa daha fazla iş ve
aş imkanı olmasını istediklerini
söyledi.

"İzmir, enerjisiyle EXPO 2020'ye çok yakışacak" DTO'dan TİCARET
HABER MERKEZİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in enerjisi,
potansiyeli ve artılarıyla EXPO 2020'ye
çok yakışacağını belirtti.
Başbakan
Recep
Tayyip
Erdoğan'ın, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Genel Sekreteri Vicente Gonzales Loscertales'e, EXPO 2020'nin
Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de
yapılması için başvuru mektubu göndermesinden büyük memnuniyet
duyduklarını dile getiren Kocaoğlu,
Erdoğan'a teşekkür etti.
İzmir'in 2015 adaylık sürecinde
büyük deneyim kazandığını ifade
eden Kocaoğlu, ''2015 adaylığımızdan

kalan ev ödevimizi, yani İnciraltı'nın
planlanması işini de hallettiğimizde,
İzmir'in önünde hiçbir engel kalmayacak'' dedi.
Kocaoğlu, İzmir halkının Valilik,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil
toplum kuruluşlarıyla 2020 adaylığı
için var gücüyle çalışacağını belirterek, ''İzmir halkı zaten EXPO ruhunun
ne demek olduğunu, EXPO'nun kente
neler kazandırabileceğini çok iyi biliyor. Bu da bizim 2020 yarışındaki en
önemli avantajlarımızdan biri olacaktır'' diye konuştu.
İzmir'in 1992 yılında başlayan
EXPO rüyasının, 59. hükümetin BIE
üyeliğine başvurusu ve ardından gelen

2015 adaylığıyla devam ettiğini ifade
eden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş,
''EXPO tarihinde aday olup da ilk seferinde kazanan şehir yok. Biz bunu
değiştirebilme yolunda önemli mesafe aldık, 12 oyluk bir fark ile kaybettik
ama inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik'' dedi. Türkiye'nin ve İzmir'in
''10 olimpiyat büyüklüğündeki''
EXPO'ya layık olduğunu, İzmirlilerin
tekrar aday olmayı çok arzu ettiğini ve
müjdenin dün sabah Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini
söyleyen Demirtaş, İzmir olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ve tüm
güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Demirtaş, 2015 üyelik sürecinde
yerel güçlerin çok etkin role sahip
olamamasının eleştirildiğini hatırlatarak, İzmir'in daha bilinçli katkı
koyması durumunda 2015'in kazanılabileceğini, 2015 sürecinden elde
edilen deneyimle hazırlıklara erken
başlamak gerektiğini söyledi. BIE'de
en az gelişmiş ülkelerin çoğunlukla
adaylar tarafından üye yapıldığını, bu
ülkelerin delegeleriyle sıkı ilişkilere
girildiğini ve bu ilişkilerin de zamanla
oya dönüştüğünü anlatan Demirtaş,
Türkiye'nin 2015 sürecinde bu noktada eksik kaldığını, ancak geçen sürede özellikle Afrika açılımı ile önemli
mesafe alındığını belirtti.

Kamu alacaklarının yapılandırmasında süre 1 ay uzatıldı
ANKARA-Ticaret Bürosu
Vergi ve prim borçlarının da aralarında bulunduğu
kamu alacaklarının yeniden
yapılandırmasında, başvuru
ve ilk taksit ödeme süreleri
Ekonomi gazeteciliğinde öncü

bir ay uzatıldı.
Bakanlar Kurulu'nun
''6111 Sayılı Kanunda Yer
Alan Bazı Başvuru ve İlk
Taksit Ödeme Sürelerinin
Uzatılmasına İlişkin Karar''ı

,

Resmi Gazetenin 30 Nisan
2011 sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, 6111 sayılı
Kanunun Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına,
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İzmir
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vergi sistemi
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'Kapatıyoruz'
mağazaları
açıldı,
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uğradı
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İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme
Alacakları ile Belediyelerin
ve Büyükşehir Belediyeleri
Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Bazı Alacaklarına İlişkin hükümleri içeren ikinci,
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Bağlı Tahsil Dairelerince
Takip Edilen Alacaklara İlişkin hükümleri içeren üçüncü ve çeşitli ortak hükümleri
içeren dördüncü kısımlarında yer alan başvuru süreleri
ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler

www.ticaretgazetesi.com.tr

hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17'nci maddesinin
sekizinci fıkrasının (b) bendi
hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir
ay uzatıldı.
Söz konusu kanun kapsamında, Sosyal Güvenlik
Kurumuna yapılacak olan
ödemelerden ilk taksit ödeme süresi bu yıl Mayıs ayında
sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi de kanunda
belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

Gazetesi'ne 3 ödül

HABER MERKEZİ Ege Bölgesi’nde denizcilik ve deniz ticaretinin
kamuoyunda daha etkin
biçimde
tanıtılması
amacı ile Deniz Ticaret
Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “8.
Medya Yarışması”nda
dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle
verildi.
İzmir
Hilton
Oteli’nde düzenlenen
törende TİCARET Gazetesi Haber Müdürü Seda
Gök, 3 ödüle birden layık
görüldü. Gök, yarışmada Röportaj dalında “Fiyatta 9,90
TL psikolojisi tuttu, Herkes balık almaya koştu” başlıklı
çalışmasıyla ikincilik, “Kriz Türk marinalarına yaradı”
başlıklı çalışması ile de Araştırma-İnceleme dalında Jüri
Özel Ödülü, “İzmir Alsancak Limanı’na tarife ile cazibe
kazandırma çabası” başlıklı çalışması ile de Haber dalında mansiyon ödülü aldı.
Seda Gök ödüllerini İzmir Vali Yardımcısı Nevzat
Ergün, İzmir Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Geza Dologh ile Yönetim Kurulu Üyesi
Akın Kandemir’in elinden aldı.
Jüri tarafından yapılan değerlendirmede sonucunda
Haber dalında Dünya Gazetesi’nden Sedat Alp , Araştırmaİnceleme dalında Habertürk Egeli Gazetesi’nden Mehmet
İnmez ve Röportaj dalında Yeni Asır Gazetesi’nden Sinan
Doğan birincilik ödülü aldı. Yarışmada medya fotoğrafları dalında Emre Tazegül, serbest dalda ise Lütfü Dağtaş
birincilik ödülüne layık görüldü.
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