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İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun 
yeni başkanı İbrahim Çağlar yö-
netimiyle aldığı bir kararla bundan 

böyle şirket kurmak isteyenlerden tek 
kuruş almayacak. Türkiye genelindeki 
bütün odalara örnek olacak uygulama-
yı başlatan Çağlar’ın, bundan böyle 
Türkiye Odalar ve Borsalar mevzuatı 
dahilinde birçok yeniliğe imza ata-
cağı öğrenildi. Çağlar’ın oda olarak 
verdikleri karar gereğince kuruluş 
hizmet bedellerini  kaldırmasıyla  ticari 
engellerin de kalkacağı ifade ediliyor. 
Böylece limited, anonim ve komandit 

şirketlerden hizmet bedeli alınma-
yacak. Bu örnek davranışı Türkiye 
çapında diğer oda yönetimlerinin de 
uygulamasını birçok şehirdeki oda 
üyelerinin beklediğini de öğrendik; 
temennimiz diğer odaların da inisiya-
tifinde olan bu uygulamayı yürürlüğe 
geçirmesi. 

İbrahim Çağlar’ın ekibiyle gel-
diği İstanbul Ticaret Odası’nda kısa 
zamanda çok güzel işler yaptığını oda 
üyelerinden duymak da ayrı bir özellik. 
Çağlar’ın önümüzdeki günlerde yeni 
bir projeyi uygulamaya sokacağı ve 
bunu da meclis onayından geçtikten 
sonra açıklayacağı bilgisini aldık. Çağ-
lar’ı buradan kutluyorum,çok başarılı 
işler yapacağına inanıyorum.

SIVIL TOPLUM ÖRGÜTLERI VE EGEV

Demokratik yönetimlerde sivil örgüt-
lerin ayrı ayrı görüşleri ve eylemlerine 
ihtiyaç  olduğunu  değerlendirirsek, 

sivil toplum örgütlerinde görev alma-
nın önemi de yurtseverlikle eşdeğerdir 
diyebiliriz. Bir ülkede ne kadar çok 
sivil toplum örgütü varsa, o kadar çok 
demokratikleşme var olduğu öne sürülür. 
Şimdi size, kısa adı EGEV olan  Ege 
Ekonomiyi Geliştirme Vakfı adındaki bir 
sivil toplum örgütünden bahsedeceğim. 
Dönemin valisi Kutlu Aktaş öncülüğün-
de kurulan örgütün  Yönetim Kurulu 
Başkanı,  bayrağı Uğur Yüce’den 
devralan  Yılmaz Temizocak’tır. Kendisi 
9 yıl süreyle Vakfı başarıdan başarıya 
götürmüştür. Ancak ne var ki Temizo-
cak, “ben yoruldum” diyerek 13 Ara-
lık’ta yapılacak genel kurulda bayrağı 
yeni seçilecek arkadaşına teslim edecek. 
21  yıldır bir geçmişi olan ve Ege’nin 9 
ilinde yayılmış olan 118 kurum ve 152 
mütevellisiyle faaliyet gösteren, pek çok 
önemli işlere imza atan EGEV’in yeni 
başkan seçimi ise  üyeler arasında tar-
tışmalara yol açtı. Bir anda “sen, ben” 

tartışmasına  dönüşen EGEV’de, yaptığı 
kulislerle sivil toplum örgütlerine sürpriz 
aday olan bazı kişiler şimdi de EGEV 
başkanlığı için yoğun kulislere girerek 
İzmirli işadamlarını adeta ikiye böldü. 
Ege’de şimdi kim kiminle yarışıyor, belli 
değil.  EGEV’e başkan olacak kişi ise 
merakla bekleniyor.   

SURIYE’NIN KAÇAK  ZEYTINYAĞLARI, 
TARIŞ ZEYTIN’DE SORUN YARATTI

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım 
Satış Kooperatifleri Genel Kurulunda 
Suriye’den kaçak olarak ülkemize giren 
zeytinyağların İzmir Çiğli’deki Tariş 
fabrikasında üretime geçtiği iddiası yer 
aldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracat-
çıları Birliği Başkanı   Ali Nedim Güre-
li ,  Suriye’den  Türkiye’ye kaçak ola-
rak sokulan zeytinlerin Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği’nin Çiğli’deki  rafi-
nerisinde üretilip,piyasaya sürüldüğünü 
iddia etti. Piyasaya kaçak olarak giren 

Suriye zeytinyağının satışlarda piyasa-
yı allak bulllak ettiği de öne sürüldü. 
Güreli’nin  iddiaları  Tariş Zeytinyağı 
Birliği üyesi delegeleri birbirine kattı. 
Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit 
Çetin ise genel kurulda yaptığı konuş-
masında, Güreli’nin konuşmasına sert 
tepki göstererek “kişi  kendinden bilir 
işi” diye yanıt verdi. Bu sezon zeytin-
yağı rekoltesinin düşeceğini belirtirken 
“bizim sorunumuz Nedim Güreli ile 
değil bizim  sorunumuz kaçakçılıkla” 
diye konuştu.Yıllardır yakından tanıdı-
ğımız,zeytinci bir aile ferdi olan Cahit 
Çetin, ülkemizin zeytinyağını dünyaya 
birinci sıradaki  kalite olarak tanıtmak 
için yıllardır bıkmadan usanmadan 
uğraş veriyor. Bu çalışmaları zeytinyağı 
birliği üyelerince takdir edilip,yıllardır 
üst üste başkanlık görevinin devamını 
istiyorlar. Sanıyorum ki, Çetin,Türki-
ye’ye sokulan kaçak zeytinyağı konu-

2 7 Kasım 2013 tarihi İzmir için çok 
önemli. Zira EXPO 2020 aday-
lığımız oylanacak. Başarı elbette 
tüm ülkenin. Ancak İzmir’de ayrı 

bir heyecan var. Şehrin Avrupalı imajını 
güçlendirecek, markalaşmış bir dünya kenti 
olmasına imkân tanıyacak bir fırsat. İzmir 
bunu çoktan beri hak ediyor. Aday ülkeler 
(şehirler) uzun zamandır kıyasıya bir lobi 
faaliyeti içindeler. İşin içinde bir marka kent, 
BİR dünya kenti olma hayalinin gerçeğe dö-
nüşmesi var. Oylama ülke bazında, yani 1,5 
milyar nüfusu olan ülke de 10 bin nüfuslu 
bir ülke de tek oy hakkına sahip. 

İşte lobicilik bu noktada büyük önem 
kazanıyor. Lobicilik deyip geçmemek gerek. 
Bir birikim, strateji işidir, süreklilik arz eder, 
tutarlı olmalıdır, her şeyden önemlisi inan-
dırıcı ve güvenilir olmalıdır. Lobicilik bir 
itibar işidir ve hafife alınmamalıdır. Bu çer-
çevede neler yapılmalıdır (aslında yapılmış 
olmalıdır) konusuna açıklık getirelim. Şu an 
için geç bile olsa gelecekte işe yarayabilir, 
hatta akılcı bir şekilde son dakikada bile sizi 
öne geçirebilir: (1) Rakibinizin davranışını 
ve stratejisini önceden sezebilmek, (2) Raki-
binizin davranış ve stratejilerinin sonuçlarını 
öngörebilmek, (3) Stratejik hamleleri zama-
nında yapabilmek, (4) İnandırıcılığı olan ta-
ahhütlerde bulunmak (5) Tüm bu girişimleri 
oy kullanacak ülkelerin geleneksel medya 
anlayışına uygun şekilde yapabilmek.

Salim Kadıbeşegil “İtibar Yönetimi” 
isimli kitabının kapağında “itibarınızı yö-
netmekten daha önemli bir işiniz var mı” 
demektedir. Evet, bu süreçlerin tamamın-
da ön planda olan en önemli husus İTİ-
BAR’dır ve itibarı yönetebilmek önemlidir. 
Bu kavram dilimize, yaşamımıza yeni yeni 
yerleşiyor. Herkes bir şekilde itibarını korur 
ve çaba gösterir. Ancak bu sürecin bireysel 
bazdan daha çok kurumsal bazda ve ülke 
çapında korunması ve sürdürülmesi me-
şakkatli bir iştir. Örneğin krizler itibara her 
zaman gölge düşürür, tehdit eder. Krizlerin 
yönetimi (ister ekonomik ister siyasi olsun) 
etkili bir iletişimden geçer. Zira krizden 
etkilenen taraflar tahmin ettiğinizden daha  
fazla olabilir. Bu nedenle kriz anında 
alınan her türlü önlem ve nasıl bir yönetim 
gösterildiği krizden çıkışa yardımcı olur, 
inandırıcılık itibara dayalı olduğundan 
bir kez zarar gördü mü kolay kolay tamir 
edilemez. Bu gibi süreçlerde çıkarların 
korunmasına ya da avantaya dayalı ilişkiler 
önünde sonunda başarısızlığa uğramaya 
mahkûmdur. 

Değerli okurlar, İzmir’in (Türkiye’nin) 
EXPO 2020 şansı önceki oylamalara nazaran 
bu sene daha yüksektir. Fırsatı yakaladık ve 
bırakmayalım. Yetkililer herkesi etkileyecek 
ve en fazla bir dakika sürecek bir konuşmayı 
hazır etmeli ve bunu en kısa zamanda tüm 
dünyaya farklı dillerden sunmalıdır. Örneğin:” 
Dünya ülkelerinin değerli vatandaşları, 
biz İzmir (Türkiye) olarak EXPO 2020’ye 
talibiz. Aday şehirlere başarılar diliyoruz. 
Bu süreci kazanırsak hep birlikte kazana-
cağız ve geleneksel Türk misafirperverliği 
ve dostluğuyla insanlığa hizmet edeceğiz. 
Diğer aday ülkelerden gelecek olan her 
türlü işbirliğine açık olacağız. Onları rakip 
değil ortak olarak görüyoruz. Seçilirsek siz-
lerin güvenine layık olacağımızdan en ufak 
bir şüpheniz olmasın. Bu süreci en şeffaf 
şekilde sizlerle adım adım paylaşacağız. Bu 
bir taahhüttür.”

 27 Kasım 2013 tarihi Galatasaray için 
de önemli. Kendi sahasında 6 gol yediği 
Real Madrid’e konuk oluyor. Yazının ikinci 
paragrafında yer alan ilk üç madde Galata-
saray için de geçerli. Bu maç Galatasaray’ın 
son iki maçında zedelenen itibarını da tamir 
edecek bir maç.

Soruyorum size hangisi daha kolay? 
İzmir’in EXPO 202’yi alması mı, Galata-
saray’ın Real Madrid’ten puan alması mı? 
Öngörümü 27 Kasım sabahı sizlerle @
ckucukozmen twitter hesabımdan  
paylaşacağım.

Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen

Hangisi daha zor? 
EXPO 2020 mi, 
Real Madrid mi?

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr
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Tazminatta uzlaşma gelmedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik kıdem tazminatının ne kadar süreyle fonda kalacağı konusunda, “her kesimin 
görüşünü içeren derli toplu bir taslak oluşturduk. Bu taslağın üzerinde taraflar diledikleri gibi görüşünü yansıtabilir” dedi.

K ıdem tazminatı konusunda taraflar 
arasında yapılan görüşmelerde uz-
laşma sağlanamıyor. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “cin 
şişeden çıktı” derken, bu konuda artık geri 
dönülemez bir noktada olduklarını vur-
guladı. Taraflar ile canlı yayında konuyu 
tartışmaya hazır olduğunu kaydeden 
Çelik, düzenlemenin iddia edildiği gibi 
işverenin değil, işçinin lehine olduğunu 
iddia etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, 
“işçi için güvence olacak, işveren için de 
15 yıl sonra karşılaşacağı kıdem tazmina-
tı ödeme zorlukları neticesinde işyerlerin-
de meydana gelen bazı işlemlerden işçi 
mağduriyetini ortadan kaldırmak için bir 
çıkış yoludur” açıklamasını yaptı.

Kıdem tazminatında sorunlar olduğu-
nu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı ile 
ilgili görüşmeye başladıklarını ifade ede-
rek;   “işçinin hesabına yatacak olan bir 
hesaptan bahsediyoruz. Aylık çalışmanın 
neticesinde bireysel hesabına, fon hesabı-
na yatacak bir meblağdan bahsediyoruz ve 
işçi için güvence olacak, işveren için de 
15 yıl sonra karşılaşacağı kıdem tazmi-
natı ödeme zorlukları neticesinde bazı 
işyerlerinde meydana gelen bazı işlemler-
den işçi mağduriyetini dikkate aldığınız-
da, ondan işçiyi uzak tutmak için ortaya 
koyduğumuz bir çıkış yoludur” dedi. 

BIREYSEL EMEKLILIK BENZERI

Çelik, kıdem tazminatı ile ilgili olarak 
Bireysel Emeklilik benzeri bir sistemin 
olacağına ilişkin şunları söyledi; “Bize 
işsizlik fonundan aktarma gibi bir şey 
gündemimize gelmedi. Ama bireysel 
emeklilik tasarruf açısından kamunun 
yüzde 25’lik katkısı oldu. Bizim hazine 
ile görüşmelerimizden çıkan bir görüş. 
Bir model önerme söz konusu değil. 
Sistem içerisinde bir oran var, onun yüzde 

25’i ile ilgili Hazine’nin katkısı olabilir 
şeklinde değerlendirme. Sosyal taraflarla 
yaptığımız görüşmede, ‘bu da gündemde 
olabilir’ dedik. Kıdem tazminatı sistemi, 
fonun üzerine bir anlaşma gerekiyor. O 
noktadayız” dedi. Kıdem tazminatının ne 
kadar süreyle fonda kalacağı konusunda, 
“her kesimin görüşünü içeren derli toplu 
bir taslak oluşturduk. Bu taslağın üzerinde 
taraflar diledikleri gibi görüşünü yansıta-
bilir” dedi. Çelik, “sistem farklı bir sistem. 
Bugün hesabınıza 50 lira yatıyor ve 15 yıl 
nemalanıyor. Bunun hesabını yapıp, bir 
kayıp oluşmadan sonuç çıkabilir” şeklinde 
konuştu.

SENDIKALAR KIDEM TAZMINATINA KARŞI

DİSK Başkanı Kani Beko, getirilen yeni 
öneriye rağmen kıdem tazminatı fonuna 
sıcak bakmadıklarını çünkü geçmişte 
başarısızlıkla sonuçlanan uygulamalar ne-
deniyle fona güvenmediklerini, kimsenin 
fonun geleceğini garanti edemeyeceğini 
söyledi. Türk-İş yetkilileri ise taşeronların 
kıdem sorununun çözümü dışında getiri-
lecek hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini 
belirtti. Hak-İş’in tavrı merak edilirken, 
geçmişte konfederasyon adına yapılan 
açıklamalarda işverenin üzerindeki yükün 
devlete yıkılmasının doğru olmadığı görü-
şü savunuldu. 

“Kıdem tazminatı düzenlemesi yapıldı-

ğından beri tartışılır. Oldum olası bugünkü 
kıdem tazminatı şekline karşıyım” diyen  
Eski Maliye Bakanı Ekrem Pakdemirli  
kıdem tazminatı ile ilgili şunları söyledi: 
“Bugünlerde de bu tartışmalar sürüyor. 
Karşı olmamın sebebi işletmelerde bilgi bi-
rikimini engellemesidir. Şirketler üç beş yıl 
çalıştırdığı işçiyi çıkararak kıdem tazminatı-
nı çok büyütmeden ortadan kaldırır. İşçi beş 
altı yıl çalıştıktan sonra iş yerinden tazminat 
alarak ayrılmak ister. Bu tazminat  sebebi 
ile işletmelerin çoğu taşeron işçi kullan-
makta ve böylelikle işletmede bilgi birikimi 
olamamakta. Bizim mevzuatta net ücret 
ile giydirilmiş ücret arasında bire iki oranı 
var. Bu maliyetleri önemli oranda artırıyor. 
İşverenden alınan işsizlik primi bir puan 
artırılarak SGK nezdindeki hesapta toplan-
malı, işçi emekli olurken onu ikramiye gibi 
alabilmelidir. Böyle bir düzenleme memur 
ve işçinin emekli olur iken aynı statüye 
tabi olmasını sağlar. Böyle bir düzenlemeyi 
ancak ‘gözünü budaktan sakınmayan’ bu 
hükümet yapabilir” diye konuştu.

MEVCUT SISTEM SAKAT SISTEM

Öte yandan iş çevreleri kıdem tazmi-
natıyla ilgili şu açıklamaları yaptı. Ege 
Finans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Emir Çetinkaya, uygulanacak olan yeni 
sistemden çalışanların hakkının kaybol-
maması için yeni işe girenlerin yararlan-

ması gerektiğini savundu. Ayrıca kıdem 
tazminatıyla ilgili fon kurulmasının yararlı 
olacağını söyleyen Çetinkaya, kurulması 
gereken fonun yönetim ve kaynakların 
değerlendirilmesi, adil ve şeffaf olun-
ması gerektiğinin altını çizdi. Çetinkaya 
mevcutların sıfırlanarak fona geçilmesinin 
önemini vurgulayarak talepler halinde o 
fondan ödenek sağlanması ile ilgili esnek-
lik olması gerektiğini dile getirdi. Mevcut 
sistemin sakat sistem olduğunu belirten 
Çetinkaya, şu anki kıdem tazminatı uygu-
lamasını olumsuz gördüğünü ifade etti. 

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi, 
İş Sağlığı Ve Güvenlik Uzmanı Gürcan 
Tokcan ise geçmiş hakların kaybolmasının 
doğru olmadığını belirterek çalışanların 
cezalandırılması yerine mevcut sistemin 
bir an önce iyileştirilmesini istedi. Ken-
disinin de bir işveren olduğunu söyleyen 
Tokcan, “Herşeyin uluslararası standart-
larını takip etmesi gereken devlet büyük-
lerimiz bu konuyla ilgili Avrupa’yı örnek  
almalı” diye konuştu. 

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi İbra-
him Aldemir de işçinin mağdur edilmemesi 
gerektiğini dile getirerek,  “Avrupa’da 
kıdem tazminatı yok ama rahat bir yaşam 
var. Onlar için emeklilik her şey demek” 
diye konuştu. Manifesto Marka Direktör 
Yardımcısı Muzaffer Ergun ise işçinin 
işyerinden ayrılması halinde mağdur bıra-
kılmaması gerektiğini söyleyerek yasaların 
düzenlenmesinde adil olunmasını istedi. 

DEVLETTEN  FONA 5 MILYAR LIRA 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine 
göre, Türkiye ‘de 12 milyon 615 bin kayıtlı 
işçi, aylık ortalama brüt 1640 lira ücretle 
çalışıyor. Bu veriden yola çıkarak işçi ba-
şına devlet tarafından kıdem tazminatı fo-
nuna yılda 408 lira, tüm işçiler adına da 
5 milyar 152 milyon lira katkı yapılacak. 
İşverenlerin tamamının ödemesini düzenli 
yapması halinde kıdem tazminatı fonunda 
bugünkü işçi sayısı ve ücret itibariyle yılda 
20 milyar 606 milyon lira birikecek. 

DEVLET KATKISI NEDİR?  
Kıdem tazminatı fon primi olarak brüt ücretin yüzde 2.075’i tutarında devlet 

katkısı yapılacak. Kıdem tazminatı fonun geri kalan yüzde 6.225’lik bölümünü 
ise işveren ödeyecek. Fakat, işverenin işsizlik fonuna yaptığı yüzde 2 ile işçi adı-
na yatırdığı yüzde 1’lik prim toplamı yüzde 1’in altına indirilerek fon nedeniy-
le işverenin üstüne binen yük yüzde 4.15 ile sınırlandırılacak.  
İşçisine kıdem tazminatını düzenli ödeyen işverenin yükü bu sistemle fiilen 
yarıya inecek.  İşverenin kıdem tazminatı fonuna parayı yatırıp yatırmamasına 
devlet karışmayacak fakat işçinin kıdem alacağını tahsil yolları yasayla güç-
lendirilecek. Parayı yatırmayan işveren de teşviklerden mahrum bırakılarak 
cezalandırılacak. 

Taşkın: En iyi kamuoyu yabancı öğrencilere 
tanınan staj imkanı ile oluşur

PETROFER Endüstriyel Yağlar Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Taşkın:  “Bugün 
bir Alman şirketi ile ortak bir fabrikam 
var ise bunu, 1968-1974 arasında Al-
manya’da onlarla fabrikada staj yaparken 
kazandığım birikimlere ve tecrübelere 
borçluyum.”

Petrofer Endüstriyel Yağlar,  yurt 
dışındaki AIESEC’li öğrencilere ve 
İzmir’de okuyan yabancı öğrencilere 
firma bünyesinde staj yapma imkanı 
sağladı. 9 yıldan bu yana Almanya’nın 
Bochum şehrinde bulunan Louis-Baa-
re-Berufskolleg meslek koleji ile beraber 
gerçekleştirilen proje Türkiye, Fransa, 
Finlandiya ve İspanya’da uygulanıyor. 
Türkiye’de Petrofer Endüstriyel Yağ-
lar ile beraber İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) de 5 firma 
ile devam eden proje Türk firmalarının 
kalite anlayışlarını, verimliliklerini, hız-

larını ve teknolojiye olan yatkınlıklarını 
tanıtmayı amaçlıyor. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pet-
rofer Endüstriyel Yağlar Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Taşkın şunları söyle-
di:  “Bu vesile ile yurtdışında Türkiye 
hakkında olabilecek en iyi kamuoyunu 
oluşturduğumuza inanıyoruz. Ülkemiz-
den beğeni ile mutlulukla ayrılan bu 
Alman gençlerinin çoğunun “Türkiye’de 
kalalım bize iş verir misiniz” tekliflerine 
inanamazsınız. Biz de onlara ilerde Türk 
firmaları ile çalışmalarını, Türk firmaları-
nın teknik kadrolarında, ihracat bölüm-
lerinde yer almalarını ve hatta ileride 
Türk firmalarının  ortakları olabilecekleri 
fikrini işliyoruz. Buna en iyi örneklerden 
biri de benim. Ayrıca en önemli faktör-
lerden biri biz o stajyerlerimizi en iyi şe-
kilde yetiştirdiğimiz için aldığımız çoğu 
elemanı ve arkadaşı da genellikle bizim 
yanımızda çalışmış stajyer arkadaşlardan 
seçiyoruz.”

Dünya 
ESBAŞ’ta 
buluşuyor

İzbaş belgelendi

T.C. Ekonomi Bakan-
lığı himayelerinde, 11-12 
Aralık 2013 tarihlerin-
de, İngiltere merkezli 
WFZC-Dünya Serbest 
Bölgeler Konvansiyonu 
organizasyonunda ve 
ESBAŞ’ın ev sahipli-
ğinde düzenlenecek olan 
“Dünya Serbest Bölgeler 
Konferansı”nda, dünyanın 
30’a yakın ülkesinden 300 
civarında siyasetçi, tek-
nokrat, bürokrat, yatırımcı 
ve yönetici İzmir’e geli-
yor. T.C. Ekonomi Bakanı 
Sayın Zafer ÇAĞLA-
YAN’ın açılış konuşması-
nı yapmasının beklendiği 
konferansta, İzmir Valisi 
Sayın Mustafa TOPRAK 
ve İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Sayın Aziz 
KOCAOĞLU da birer 
konuşma yapacaklar.

 ESBAŞ, 2005 yılın-
dan sonra ikinci defa 
ev sahipliği yapıyor.  
WTO-Dünya Ticaret Ör-
gütü’nün her yıl yakından 
takip ettiği ve katıldığı 
konferansa, bu yıl Dünya 
Ticaret Örgütü’nün 
İsviçre Temsilcisi Andeas 
Maurer konuşmacı olarak 
katılıyor.

İZBAŞ (İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi 
A.Ş.) detaylı bir hazırlık ve başarılı bir denetim ça-
lışmasının ardından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve 
OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne-
tim Sistemi Belgelerini almaya hak kazandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda yapılan, Kalite Yö-
netim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerini almaya 
hak kazanılması vesilesiyle bir araya gelinen İZBAŞ 
Belge Töreni’nde misafirlere hitap eden İZBAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli,  dericiler 
olarak Yeşildere’de başlayan, Menemen’de koope-
ratif ve ardından da serbest bölge yapıları altında 
devam eden yolculuklarında, uzun soluklu bir yolda 
olduklarının bilincinde olduklarını söyledi. Küresel 
ve ekonomik koşulların kendilerini, kurumları, sek-
törleri etkilemekte olduğunu dile getiren Sevimli, bu 
değişken ortamda ayakta kalma mücadelesinde başa-
rılı olmanın yolunun gelişmek olduğundan hareketle 
çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kalite yolculuğunda misyonlarının; kurumsal geli-
şim sağlayarak yerli ve yabancı yatırımcıların tercih 
edip, kaliteli hizmet vermek olarak belirlediklerini 
ifade eden Sevimli,  dünya standartlarında bir bölge 
olarak gelişmek istediklerini söyledi. Bu yönde 
attıkları en temel adımın, 2011 yılında gerçekleşti-
rilen bölgedeki kurumsal kimlik değişimi olduğunu 
söyleyen Eyüp Sevimli Menemen Deri Serbest Böl-
gesi’nin, İzmir Serbest Bölgesi olarak değiştirildiğini 
sözlerine ekledi. Sevimli, ardından planlı bir şekilde 
yeni yatırımcı çekme, altyapıyı güçlendirme ve 
geliştirme, mevzuata dayalı konuları çözümleme ve 
hizmet iyileştirme çalışmalarına yönelen İZBAŞ’ın 
kendilerine katkı sağlayacak yönde iş dünyası, 
kardeş kuruluşlar, kamu kurumları, yerel kuruluşlar, 
eğitim çevreleri ile diyalogların geliştirilmesi yönün-
de bir yaklaşımı benimsediğini ifade etti.


