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Babacan: Finansal kriz
henüz bitmiş değil
ANKARA - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, küresel
ekonomik ve finans krizinin henüz bitmediğini belirterek,
''Kriz çözüldü, çözülüyor desek dahi bu krizin izleri özellikle
bankacılık sistemi ve kamu maliyesi üzerinde yıllarca devam
edecek'' dedi. Her ülkenin hızla ekonomik yapısını çeşitlendirmesi, pazarlarını çeşitlendirmesi ve aynı zamanda
yatırım bazını genişletmesi gerektiğini vurgulayan Babacan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret
Odası arasında imzalanan mutabakat zabtının, her iki tarafın mensupları için de yeni pazar imkanları oluşturacağına
ve bu kriz döneminde özellikle ihracat pazarlarının genişletilmesine faydalı olacağına inandığını bildirdi.

İMKB’DE DÜN

Borsa haftayı kayıpla kapattı
� İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal-100 endeks günün
tamamında 670.19 puan değer kaybederek 76,963.34 puandan
76,293.15 puana geriledi. Borsada işlem gören hisseler ortalama yüzde 0.87 oranında düşüş kaydetti.
Mali Endeks 1,422.85 puan, Sınai Endeksi 143.19 puan düşüş
gösterdi.
� Dün borsada işlem gören hisselerden 116’sı yükselirken, 223
hisse değer yitirdi. Geriye kalan 93 hissede değişiklik olmadı.
� Merit Turizm yüzde 21.18 oranında yükselme ile en çok artan hisse olurken, Balatacılar Balatacılık yüzde 14.55 nispetinde kayıpla
en çok düşen hisse oldu.

En çok artan 10 hisse En çok düşen 10 hisse
HİSSE
ARTIŞ (TL)
Merit Turizm (s)
2.08
Dentaş Ambalaj
0.43
Göltaş Çimento
5.25
Karakaş Atlantis Kuyumculuk 0.12
T.Kalkınma Bank.
0.54
Egeli & Co B Tipi Yat.Ort. (x) 0.18
Birko Mensucat (+)
0.03
Uzertaş Boya (s)
0.19
Eczacıbaşı Yat. Ort. (x)
0.05
Beyaz Filo (=)
0.14

%
%21.18
%15.14
%8.79
%7.36
%7.36
%7.03
%6.00
%5.59
%4.59
%4.58

HİSSE
DÜŞÜŞ (TL)
%
Balatacılar Balatacılık (s) -0.78 -%14.55
Orge Enerji Elektrik (+)
-1.80 -%10.29
Acıpayam Selüloz (+)
-2.90 -%7.86
Karsusan Su Ürünleri San. (+)-5.25 -%7.55
Favori Dinlenme Yer.
-0.05 -%5.88
Edip Gayrımenkul
-0.09 -%5.77
İhlas Holding
-0.07 -%5.00
Ceylan Yat. Hold. (+)
-0.04 -%4.60
Finansbank
-0.14 -%3.95
Migros Ticaret
-0.85 -%3.86

VOB’DA DÜN

İşlem hacmi: 1.310.467.332 TL
� Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) dün; Şubat
2013 vadeli İMKB 100 Endeksi 77.725 TL’den, İMKB 30
Endeksi 96.250 TL’den işlem gördü.
Şubat 2013 vadeli Dolar kuru 1.7985 TL’den, Euro kuru
2.3490 TL’den, işlem gördü.
Altın ve diğer emtia fiyatlarına dayalı kontratlarda işlem
olmadı.
� İşlem hacmi 1 milyar 310 milyon 467 bin 332 TL, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı
399 bin 627 adet oldu.

İSTANBUL ALTIN BORSASI
14/12/2012 (Günlük Bülten) TL/Gram
Önceki Kapanış Fiyatı
96,800.00
Kapanış Fiyatı
97,180.00
İşlem Miktarı
13
İşlem Adedi
3

$/Ons EURO/Ons TOPLAM
1,694.10 1,319.00
1,696.00
0.00
864
0
877
26
0
29

YATIRIMCININ GÜNLÜK REHBERİ
13/12/12
DOLAR
1.7805
EURO
2.3260
CUMHURİYET ATA
650.00
22 AYAR BİLEZİK
95.00
İMKB (Ulusal-100) 76,963.34

14/12/12
1.7810
2.3300
660.00
95.80
76,293.15

FARK (TL)
(%)
0.0005 %0.03
0.0040 %0.17
10.00 %1.54
0.80 %0.84
-670.19 Puan -%0.87

� Günün açıklaması
(Saat 15.30 itibarıyla)
Dün ABD Doları 1.7805 TL’den 1.7810 TL’ye yükselerek 0.0005
TL, Euro da 2.3260 TL’den 2.3300 TL’ye çıkarak 0.0040 TL değer
kazandı. Cumhuriyet Ata altınının 650 TL’lik değeri 10 TL getiri ile
660 TL, 22 ayar bileziğin 95.00 TL’lik değeri 0.80 TL yükselme ile
95.80 TL oldu.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, günün tamamında 670.19
puan değer kaybederek 76,293.15 puandan kapandı.

İZMİR TİCARET BORSASI
� PAMUK: İTB’de pamuk piyasası alakalı geçti. Tüccar ve Tariş satış gerçekleştirmedi.
� SUSAM: Mıntıka, sıra ve ithal malı susamlarda hazır peşin işlem
yapılmadı.
� ZEYTİNYAĞI: Borsada zeytinyağı üzerine hazır peşin işlem olmadı.
� ÜZÜM: İTB’de dün çekirdeksiz kuru üzüm piyasası alakalı geçti.
Tüccar 305 ton üzüm satarken, Tariş satış yapmadı. Fiyat Tespit Komisyonu 7 ve 10 numara üzümlerin fiyatını 2.85-3.10 TL
olarak belirledi.

RESMİ GAZETE
14 Aralık 2012 Tarihli ve 28497 Sayılı Resmi Gazete'de;
� Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere,
� Koruyucu Aile Yönetmeliği,
� Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
� Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik,
� Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
� Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği,
� Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği,
� Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik,
� Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim
Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
� Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
� Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2012/40),
� İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2012/25),
� İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2012/26),
� İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2012/27),
� Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421),
� Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2012/6) yayımlandı.

YIL: 71

GÜNLÜK SİYASİ TİCARİ GAZETE

SAYI: 22717

◆ EMD'nin düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, bu iki gelir kaleminin bankaların karlılığı için gerekli olduğunu söyledi

"Ücret ve komisyon devam edecek"
ANKARA - Ticaret Bürosu
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı
Hüseyin Aydın, bankacılık kesiminin ücret
ve komisyon geliri elde etmeye devam ettiğini, devam da edeceğini bildirdi.
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD)
üyeleriyle kahvaltıda biraraya gelen Aydın,
gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını
yanıtladı.
Bankaların karlılığını sağlayan iki gelirin faiz ile ücret ve komisyon geliri olduğunu belirten Aydın, bunun sadece Türkiye'de
değil, dünyanın her yerinde böyle olduğunu
vurguladı.
''Yaptığımız yatırımlar karşılığında verdiğimiz hizmetlerden ücret almak bizim
en tabii ve doğal hakkımız'' diyen Aydın,
müşterinin hangi hizmeti, hangi fiyattan
ve kimden aldığını bilmek koşuluyla bunun
önünün açık olması gerektiğini savundu.
Ücret ve komisyon konusunun sürekli olarak tartışılmasını da bankalar olarak
rahatsız edici bulduklarını kaydeden Aydın,
şöyle konuştu:
''Şunun altını çizmek istiyoruz, kar artışı yüzde 15. Kar başka bir şey, karlılık başka
bir şey. Bizim özkaynak karlılığımızın seyrinin izlenmesi lazım. Özkaynak karlılığı
nereden nereye geliyor, ona bakmak lazım.
Hangi sermaye ile hangi özkaynakla oraya
gelmişiz, böyle sorgulanması lazım. Biz hak

etmediğimiz bir şeyin hiç kimse tarafından
alınmamasını istiyoruz. Ama hak edilmiş
bir ücretin ve bir şey alınacaksa onun da bir
bedeli varsa o bedelin ödenerek alınmasından yanayız.''
Rekabet Kurulu'nun bankalara yönelik
soruşturmasıyla ilgili sorular üzerine Aydın,
konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini
söyledi.
Bankaların genelde gözetim ve denetimini BDDK'nın yaptığına dikkati çeken
Aydın, ''Bir bütünlük içerisinde bunun
yapılması lazım. Rekabet Kurulu'nun da
yaptığı bir inceleme var, biz de savunmalarımızı yapıyoruz. Burada bankacılık sektörünün faaliyetlerini aksatacak bir sonuç
çıkacağını asla düşünmüyoruz'' dedi.
MEVDUATIN VADESİ
Türkiye'de mevduatın vadesinin kısa
olduğunu, enflasyonist bir ortamda, belirsizliklerin yaşandığı bir ülkede yaşayan
mevduat sahibinin de mevduatını uzun süre
bağlamak istemediğini ifade eden Aydın,
''Geliyor 30 gün bağlıyor, 45 gün, 60 gün
bağlamıyor. Bu bir psikolojik sorun, önce
bu psikolojik sorunun aşılması gerekiyor.
Bu arada bizde 30 gün, 60 gün olan vade
Avrupa'da da 600 gün falan değil'' diye
konuştu.
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, daha uzun
vadede mevduatını tutanlara yönelik çeşitli

teşvik çalışmalarının yapıldığını, TBB olarak
vadelerin uzatılmasıyla ilgili olarak kendilerinin de çeşitli önerilerde bulunduklarını
da ifade etti.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı
Hüseyin Aydın, bankacılık sektöründe çalışanlara verilen ücretlerin Türkiye'de genel
ücretlerle mukayese edildiği zaman iyi bir
noktada olduğunu bildirdi.
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD)
üyeleriyle kahvaltıda biraraya gelen TBB

Başkanı Hüseyin Aydın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, ''Geçtiğimiz günlerde S&P'nin bankalarla ilgili kredi mevduat oranları konusunda dikkat çektiği bir
risk unsuru vardı. Sizce de kredi mevduat
oranlarındaki artış bankalardaki fonlama
ve likidite açısından bir risk midir?'' şeklindeki sorusuna Aydın, söylenen hususu
kendilerinin de zaten uzun bir süredir dile
getirdiklerini kaydetti.
Türkiye'de tasarruf seviyesinin düşük
olduğu, bankacılık sektörünün mevduata
bağımlılığı, mevduat kredi dönüşüm oranlarının belli bir orana geldiğinin zaten bilinen
şeyler olduğunu belirten Aydın, ekonomi
yönetiminin de tasarrufun artırılması konusunda ciddi çalışmalar yaptığını, ciddi teşvikler verdiğini söyledi.
Kredi kalitesinde bir miktar bozulma
olduğunu ve sorunlu kredilerin toplam
kredi içindeki payının yüzde 3 düzeyine
yükseldiğini kaydeden Aydın, ''Fakat bankacılık kesimini tehdit edecek, bireyleri veya
kurumları tehdit edecek yaygınlaşmış bir
problemden bahsetmiyoruz'' dedi.
Bir gazetecinin, ''Mevduat vadelerinin uzatılabilmesi konusunda vergi dışında bankaların verebileceği bir şey olabilir mi?'' şeklindeki sorusu üzerine Aydın,
yasal olarak kaynağa faiz dışında başka bir

imkan tanınamayacağını ifade etti. Aydın,
''Dolayısıyla bizim başka bir şey vermemiz
mümkün değil. Güler yüz, iyi hizmet bir de
ajanda...'' dedi.
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ
Gazetecilerin sektöre yönelik ciddi sayıda tüketici şikayeti olduğunu söylemeleri
üzerine Hüseyin Aydın, yaklaşık 200 bin
bankacılık sektörü çalışanın tamamen rekabete ve performansa dayalı olarak çalıştıklarını söyledi.
Zaman zaman efektif çalışma baskısı
nedeniyle farklı davranışların gösterilmiş
olabileceğini kaydeden Aydın, ''Bize intikal
ettiğinde müdahale ediyoruz, hep birlikte
halletmemiz gereken bir şey'' diye konuştu.
Değerlendirmeler yapılırken hep şikayetçi kesime göre hareket edilmemesi,
memnun olan kesime göre de hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, ''Alternatif dağıtım kanallarımızın, şube dışı kanallarımızın, teknoloji yoğun ürünlerimizin
sadece 10 senelik seyrindeki artış çok hızlı.
25 milyon kullanıcı olan bir üründe 125
bin kişinin şikayeti var. O da olmamalı, bir
kişinin bile şikayeti önemli. Ama, çok ciddi anlamda memnuniyet duyan kesim de
var. Bunları rekabete kapalı hale getirmek,
nihayetinde hepimiz de bir tüketiciyiz, yeni
ürünlere ulaşma konusunda bizim vaktimizi geciktirir'' dedi.

◆ İş dünyası temsilcileri, TÜRKONFED tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'nde buluştular...

"Özel sektör artık eski
alışkanlıkları kırmalı"
ANKARA - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, özel sektörün
henüz eski alışkanlıklarını kıramadığını ifade ederek, ''Özel sektör hala belli bölgelere, belli yörelere, belli sektörlere daha fazla
yoğunlaşmış durumda. Geri kalmış dediğimiz yöreler kar edilmeyecek yöreler değildir. Geri kalmış yöreler, kullanılmamış potansiyellerdir, size daha fazla karlılık sağlayabilecek alanlardır. Sermayenin kıt
olduğu, getirisinin yüksek olduğu bölgelerdir'' dedi.
Bakan Yılmaz, Sheraton Otel'de
düzenlenen ''TÜRKONFED 16. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi''nde yaptığı
konuşmada, çok önemli bir çalışmanın
tanıtım toplantısı vesilesiyle bir araya
geldiklerini belirterek, bugünkü raporun
konusunun ''orta gelir tuzağı'' olduğunu
kaydetti.
Bunun aslında uzun zamandır çeşitli
çalışmalara konu olan bir kavram olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ''Orta gelir tuzağındaki ana espri şu,
bir taraftan belli bir gelişmişlik seviyesine geliyorsunuz, artık ucuz
emekle gelişme potansiyeliniz kalmıyor. Şehirleşiyorsunuz. Şehirlerde ücretler artıyor ve bu artan ücretlerle rekabet gücünüzü, ucuz
emek üzerine kurma stratejiniz artık çalışmıyor'' dedi.

"Türkiye, orta gelir eşik
"Siyasette frene, ekonomide
gaza basmayı öneriyoruz" değerinden oldukça uzakta"
ANKARA - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, ''Biz
siyasette frene, ekonomide ise gaza basmayı öneriyoruz'' dedi.
Onatça, ''TÜRKONFED 16. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi''nde
yaptığı konuşmada, dünyanın 2013 yılına, küresel krizin etkileriyle girdiğini belirterek, ABD ve Avrupa Birliği ekonomilerindeki finansal
risk ve belirsizliklerin, küresel büyümeyi sınırladığını ifade etti.
Onatça, Türkiye'nin, dünya ekonomisi ve ticaretindeki yavaşlamadan
etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu
savunarak, en son açıklanan verilerin
de ekonomideki yavaşlamayı net olarak ortaya koyduğunu anlattı.
Gelecek yıldan umutlu olduklarını
söyleyen Onatça, ''Biz siyasette frene,
ekonomide gaza basmayı öneriyoruz.
Gündemde devamlı siyasete odaklanmanın bizi kaosa sürüklediğini düşünmekteyiz'' diye konuştu.
Türkiye'nin, orta gelir bandında en uzun süre kalan üç
ülkeden birisi olduğunu belirten Onatça, ''1955 yılında girdiğimiz düşük orta gelir düzeyinden 50 yıl çıkamadık'' ifadesini
kullandı.

ANKARA - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin henüz orta
gelir tuzağının aşılabildiği eşik değerden oldukça uzakta olduğunu belirterek, ''Dolayısıyla, hızlı bir biçimde, 2005 yılı sabit fiyatlarıyla satın alma gücü paritesi cinsinden ifade edilen kişi başı
milli gelirimizi yüzde 50'nin üzerinde
artıramazsak, orta gelir tuzağına yakalanmış olacağız gibi gözüküyor'' dedi.
Boyner, Sheraton Otel'de düzenlenen ''TÜRKONFED 16. Girişim ve İş
Dünyası Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, toplantının, TÜSİAD Başkanı olarak
son defa katıldığı zirve olduğunu ifade etti. Toplantıda sunumu yapılacak
Orta Gelir Tuzağı Raporu'nun, bölgesel
ve sektörel düzeyde iş dünyası temsil
örgütlerinin bir araya gelerek örgütlenmelerinin ne kadar doğru bir proje
olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Boyner, son yıllarda TÜSİAD olarak çalışmalarının
ana temasını verimlilik esaslı sürdürülebilir büyüme oluşturduğunu vurguladı. Boyner, bu açıdan orta gelir tuzağı kavramının,
bu tema içinde tartışılması gereken bir konu olduğunu düşündüklerini söyledi.

Fatih Acar: SGK açıkları risk değildir
HABER MERKEZİ
Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Başkanı Fatih Acar,
‘SGK açıkları risk midir?’
sorusunun
unutulmasını belirterek, öngörülebilir
SGK’nın temellerinin atıldığını söyledi.
İzmir Ticaret Odası’nda
(İZTO)Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal
Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu toplantı yapıldı.
Toplantıya Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) Başkanı Fatih
Acar, SGK İzmir İl Müdürü Ahmet Gül, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş ve üyeler katıldı.
İş adamlarına seslenen
SGK Başkanı Fatih Acar, SGK
reformunda önümüzdeki
süreçte risk olmadığını ve
işadamlarının endişe etmesine gerek olmadığını vurguladı. Acar, “133.2 milyar lira
gelirimiz, 158.7 milyar lira
giderimiz var. Kısa vadede en
önemli gelirimiz prim gelirlerimiz. Prim gelirlerimizi de
kayıtdışı ile artıracağız. Önümüzdeki 2 yıl içinde daha
çok artırmamız gerekiyor.
Türkiye açısından sürdürülebilir SGK içinde olduğumuzu
söyleyebiliriz. 2008 yılında
2012 yılına kadar kayıtdışı ile
Ekonomi gazeteciliğinde öncü

yapılan mücadele de toplam
1 milyon 231 bin kişiyi kayıt
altına almışız. Toplam tescilsiz iş yeri sayısı ise 80 bin.
Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Meslek kodları geliştirilerek ücret yönünden kayıt
dışılığın önüne geçilecek.
Aşçı ile aşçı başı aynı ücreti
alıyorsa bunu kabul etmeyeceğiz” dedi.
“PRİM ÖDEMELERİNDE
İNDİRİM YAPABİLİRİZ”
Reform
döneminde
yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Acar, “Reform
kanunu başlı başına en
önemli reformdur. 5 puanlık reform indirimi iş adamlarını rahatlattı. Biz 5 puan
indirdik. Türkiye’deki vergi ve
prim yükü OECD ülkelerin-

,

deki rakama indi. Türkiye’de
sorun kayıtdışı. İmkanlarımız
artarsa 5 puanlık prim haricinde daha fazla indirimde
gidilebilir. 10 milyon 400 bin
emekliye maaşlarını evlerinde ödeyebileceğimiz bir SGK
var. Bu önemli değil midir?
Binlerce sorunu e-devlet
üzerinden çözen bir SGK var.
Bürokrasiyi ortadan kaldıran
binlerce düzenleme hayata
geçirilmiş oldu. 10 yıl öncesinin bilgisayarı vardı. 25 bin
tane bilgisayar ile altyapımızı yeniledik. Sağlık alanında
yüzlerce proje devreye girdi”
diye konuştu.
“YÜZDE 100 MEMNUNİYET
İSTİYORUZ”
Reform
sonrasında
4’üncü yıl içinde oldukla-

te BUGÜN

"İnovasyon
yapmayan
yaşayamaz"
2. Sayfada

"Türkiye enerji
sektöründe
büyüyor"
3. Sayfada

Hediyelik
eşya için
fuar
buluşması
8. Sayfada

rını belirten Acar, bağımsız
denetim kuruluşu tarafından
ölçüldüklerini söyledi. Gelinen noktada hizmet alanlarında yüzde 72 mutluluk
yakaladıklarını belirten Acar,
paydaşlar için ise yüzde 74
mutluluk oranı yakaladıklarını vurguladı. Hedefin yüzde
100 olduğuna dikkat çeken
Acar, şöyle devam etti:
“74 milyona hizmete eden kurumda yüzde 74
memnuniyet önemli diye
düşünüyorum. Toplam gelirlerimiz yüzde 58, toplam
giderimiz yüzde 24 artmış.
Son 3,5 yıl içinde 3 milyon
500 bin aktif sigortalı sayısına ulaştık. Bu 25 bin çalışanımızın sayesinde oldu.
Durduğunuz yerde bir sonuç
almanız mümkün değil. 2009
krizine rağmen bu önemli bir
başarıdır. Açık 2007 yılında
yüzde 3, 2011 yılında yüzde 1,3 olmuş seyir bu şekilde devam edecek. 2030’dan
sonra SGK açıkları yüzde 1’in
altına düşecek.”
DEMİRTAŞ: PRİM
YÜKLERİMİZİ İNDİRİN
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş, kayıt dışının mutlaka önlenmesi gerektiğine
değinen Demirtaş, bunun
yanında zor ekonomik koşullar altındaki işverenlerin teşvik edilmesinin de önemli
olduğunu söyledi. Demirtaş,
“İşverenlerimizin bazen prim
ödemekte zorlanıyor. İşletmede çalışan sayısı arttıkça
o işletmenin personel başına
ödediği SGK primi indirilmesi. Bu sayede hem istihdam
edilen çalışan sayısı artar,
işsizlik azalır” dedi.

www.ticaretgazetesi.com.tr

Olaylı genel kurulda yeni
başkan Fevzi Aruman
HABER MERKEZİ
Büyük tartışmalara sahne
olan Tariş İncir Birliği seçimli
genel kurulunda yeni başkan
Ahmet Fevzi Aruman oldu. 42
delegenin oy kullandığı seçimde oyların büyük çoğunluğuna alan Aruman, ikince kez
Tariş İncir Birliği’nin başkanı
seçildi. Mevcut Yönetim Kurulunun ibraz edilmemesi nedeniyle tek liste girilen genel
kurulda eski başkan Hasan
Hüseyin Karazor ile delegeler
arasında tartışma yaşandı.
Gündemin 11. maddesi
olan hurma ithalatı yapıldığı fakat gerekli önlemlerin
alınmadığı için birliğin zarara
uğratılmasından dolayı eski
başkan ibra edilmedi ve bu
durum üzerine Hasan Hüseyin Karazor seçime girmeyeceğini belirtti.
Tariş İncir Birliği olağan
genel kurul toplantısı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda yapıldı. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili
Alaattin Yüksel ve Mustafa
Moroğlu katıldı.
Yeniden başkan seçilen Ahmet Fevzi Aruman,
Karazor’un hakaret içeren
sözlerini delegeler adına
kabul etmediğini söyledi.
Burada görev alan herkesin iyi

niyetli görev yaptığına değinen Aruman, “10 yıl başkanlık
yaptım. İbra konusunun arkasında kimse bir şey aramasın.
Seçimli genel kurulda genelde
bunlar olmaz. Ama ortada bir
gerekçe var.
Hiç kimseye düşmanlığımız yoktur. Bu iyi niyetimizi
de kabul ediniz. Eski dönemin
borçları çok kötü değil. DİFİF
borçları zamanla kapanabilir. Elimizden gelen her şeyi
yapacağız. Arkadaşların bilgi
ve tecrübelerinden de yararlanacağız kimsenin arkasından
yürümeyeceğiz. Üreticinin
yanındayız” dedi.
ESKİ BAŞKAN SEÇİME
GİRMEME KARARI ALDI
Tariş İncir Birliği Başkanı
Hasan Hüseyin Karazor, seçim
öncesi gittiğimiz kooperatiflerde tüyler ürpertici durum
ile karşı karşıya kaldıklarını
belirterek, seçimlerde kendilerinin ibra edilmeme olasılığını
kınadı. Bu kadar gayri ahlaki
bir düşünce tarzını delegenin
kafasına sokan insanları kınadığını aktaran Karazor, “Bu
şekilde hareket ile o delegenin
aklına sokan her kimse aynı
silah ile vurulur. Son 15 yılın
en başarılı bilançosunu ibra
etmemek olmaz. Sapla samana karıştırmayacağız. Devlet
bunların işleyişini bozalım

diye düşünüyor ve ihracatçı da
tüccar da bunun peşinde. Bizde buna çanak tutacağız. İbrazı bu insanların aklına getiren
zihniyeti kınıyorum. Bu genel
kurulun yasal olduğuna çok
inanmıyorum. Vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışanlar var. Bizi
ibra edin etmeyin bu iş koptu.
Biz her yerde hesabımızı veririz. O düşüncenin ürünü olan
hareket bizi güçlendirir. Ama
Tariş’te farklı bir geleneğin
başlamasına yol açar. Bu güne
kadar Tariş’te ibrasızlık diye
bir şey yok. 2007 yılında bizim
de ibra etmeme yetkimiz vardı
ama aklımıza bile getirmedik.
Bu geleneğin önünü açmayın
ibra etmeyin” dedi.
BAŞKANDAN SERT SÖZLER
Bugün burada ihracatçı
ile köylünün savaşını yapmayı
umduklarını dile getiren Karazor, ihracatının eli çok güçlü
olduğu için kendilerini ters
köşeye yatırdığını söyledi. bu
seçimde aday olmayacaklarını belirten Karazor, bu genel
kurulda yapılanların şık olmadığını belirtti. Bugün ihracatçının bayram edeceğini ifade
eden KArazor,ihracatçının
tekerine çomak sokan Karazorlu ekibinin köyüne geri
döneceğini ve ihracatçıya yardım edecek kişileri iş başına
geldiğini vurguladı.
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