Sevgili EGİAD Üyesi Arkadaşlarım,
Yaz aylarını geride bırakırken planladığımız projelerimizi gerçekleştirmeye ve yeni
faaliyetleri planlamaya devam ediyoruz. Şikayet edilen ve İzmirlilere yakıştırılan yaz
ve Çeşme rehavetini dernek olarak hiç yaşamadan sizlerin katılımları ile dolu dolu
bir yaz dönemini tamamladık.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde aktif ve fahri üyelerimizin biraraya geldiği keyifli
bir akşam geçirdik. EGİAD’ın 21 yılında biriken deneyim, hatıra ve öğrenilenleri
tekrar paylaşma imkanımız oldu. Derneğimizi en iyi anlatan sözlerden biri olan ve
değerli büyüğümüz Sn.Ömer Kasalı’nın bizlerle her fırsatta paylaştığı kendisine ait
olan “EGİAD’a ne verirsen onu alırsın” sözünü tekrar anlama ve özümseme fırsatı
yakaladık. EGİAD’ın ne kadar güçlü bir okul olduğunu ve bu okulda çalışarak, bir
şeyler üreterek daha çok şey öğrendiğimizi hepimiz yıllar içinde görüyoruz.
EGİAD ailesi için önemli aktivitelerden biri olan ve ticari işbirliklerinin gelişiminde
büyük katkısı olan EGİAD “Sektör Tanıtım Günleri”nin dördüncüsünü 21-22 Ekim
tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bu yıl Sektör Tanıtım sergisinin yanısıra büyük bir
“EGİAD İş Zirvesi” organizasyonu da yapmayı planlıyoruz. Detaylarını bültenimizde
bulacağınız bu özel organizasyonda oturumları dinlemek, standlarda yer almak gibi
katkılarıyla tüm üyelerimizi bekliyoruz.
Diğer taraftan EGİAD olarak kültür-sanat projelerine destek vermeye ve
projelerimizde yer aldığı gibi şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için bir şeyler yapamaya
devam ediyoruz. 19 Eylül’de Türkiye’ye iki özel konser için gelen Queen Elisabeth
Music Chapel grubu konserinin ardından, 6 Ekim’de İzmir Devlet Senfoni
Orkestrası’nın EGİAD işbirliği ile düzenlediği açılış konseri de Ahmet Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
Bu arada Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından organize edilen Kişisel Gelişim ve
Tiyatro Etkinliği de üyelerimizin katılımıyla geçtiğimiz haftalarda başladı. Katılımcılar
hem diksiyon, etkin iletişim, beden dili gibi kişisel gelişim konularında yararlı bilgiler
edinecekler, hem de ikinci aşamada sahneye konması planlanan tiyatro oyununda
rol alarak farklı bir tecrübe edinecekler. Geliri bir sosyal sorumluluk projesine
bağışlanacak olan tiyatro oyunu ile ilgili ayrıntıları eğitim süreci bittikten sonra
sizlerle paylaşacağız.
Ticari işbirlikleri, tanışma ve kaynaşma toplantıları, kültür-sanat aktiviteleriyle
EGİAD “yaşayan” bir dernek olarak çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Sizleri de bu
faaliyetlerin tümünde görmek ve buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,
Temel Aycan Şen
Yönetim Kurulu Başkanı

Komisyonlar Ortak Toplantısı
22.08.2011

EGİAD Komisyonlarının bir araya geldiği ortak toplantı EGİAD Dernek
Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde yapılacak
faaliyetler ile ilgili komisyon çalışmaları görüşülmüş, planlanan
etkinliklerle ilgili öneriler tartışılmıştır. Toplantının ardından Yönetim
Kurulu ile komisyon üyeleri Soyak Siesta’da düzenlenen iftar
yemeğine geçmişlerdir.

Huzurevi ile İftar Yemeği
23.08.2011

Sosyal İlişkiler Komisyonu ve Toplumsal Sorumluluk
Komisyonunun düzenlediği Huzurevi sakinleriyle iftar
yemeği Üyemiz Sn.Berna NOYANER’e ait İnciraltı
TURKUAZ Restaurant’ta gerçekleştirilmiştir. Basın Sitesi
Huzurevi ve Gürçeşme Huzurevi’nden yaklaşık 150 yaşlı
konuğumuzun ağırlandığı yemekte her yıl olduğu gibi
yaşlılarımız üyelerimizin katkılarıyla hazırlanan birer
hediye çantası ile uğurlanmıştır.

EGİAD Kişisel Gelişim ve Tiyatro
Projesi Başladı
05.09.2011

Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen ve
geliri bir sosyal sorumluluk projesinde kullanılmak
üzere sergilenecek tiyatro ile ilgili çalışmalara start
verildi.
5 Eylül Pazartesi gününden itibaren her pazartesi
saat
20.00-22.00
arasında
EGİAD
Dernek
Merkezinde gerçekleştirilen çalışmaların ilk aşaması
olan kişisel gelişim eğitimleri kapsamında diksiyon,
beden dili, farkındalık, etkin iletişim vb.konular ele
alınacaktır.
3 ay sürecek eğitimlerin ardından sahnelenecek
oyuna karar verilerek rol dağılımı, senaryo ezber gibi
çalışmalara geçilerek prova aşamasına geçilecektir.

EGESEM
EGİAD

Kişisel

Gelişim

Okulu’nun

Konuğu

12.09.2011

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kişisel Gelişim Okulu’nun
düzenlediği kariyer söyleşileri kapsamında EGİAD Başkan Vekili
Sn.Halil Nadas öğrencilerle biraraya gelmiş, EGİAD’ın faaliyetleri
ve projeleri ile ilgili bilgi vemiş ve öğrencilere kariyer hedeflerini
nasıl belirlemeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunmuştur.

Fahri Üyelerle Yemek
14.09.2011

Sosyal İlişkiler Komisyonu ve geçmiş dönem Sosyal Komisyon
Başkanı Sn.Ömer Kasalı’nın öncülüğünde düzenlenen Fahri
Üyelerle Yemek Best Western Oteli’nde gerçekleştirilmiştir.
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanları Sn.Alpan Veryeri ve
Sn.Fatih Dalan’ın yanısıra pek çok fahri ve aktif üyenin katıldığı
toplantıda anılar tazelenmiş, yeni faaliyetler görüşülmüş ve
EGİAD’lı olmakla ilgili görüşler paylaşılmıştır.

EXPO 2020 Arama Konferansı
19.09.2011

İzmir’in EXPO2020 adaylığı kapsamında belirlenmiş olan “ Daha İyi
Bir Dünya İçin Yeni Yollar/Herkes için Sağlık” temasının alt
temalarını oluşturmak ve temayla ilgili vizyon ve stratejileri
belirlemek
amacıyla
İZKA
tarafından
düzenlenen
Arama
Konferansı’na EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Temel Aycan Şen
ve EGİAD’ın EXPO 2020 ve AB Lobi Projesinden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Sn.Gamze Yayman katılmışlar, grup çalışmalarına
katkıda bulunmuşlardır.

EGİAD’ın sponsorlarından biri olduğu ve Efes Vakfı yararına düzenlenen Belçikalı klasik
müzik orkestrası “Queen Elisabeth Music Chapel” Konseri 19 Eylül 2011 Pazartesi
günü(BUGÜN) saat 20.00’de İzmir Efes Antik Kenti Celcius Kütüphanesi’nde
gerçekleştirilecektir.
1939’dan buyana genç yetenekleri destekleme amacıyla çalışmalarına devam eden ve
Belçika’dan 200 destekçisiyle yola çıkan “Queen Elisabeth Music Chapel” Aya İrini’deki
konserinin ardından bölgemizde ilk kez Türk dinleyicileriyle buluşacak ve müzikseverlere
unutamayacakları bir konser yaşatacaktır.

“KENTİNE İYİ BAK”
İZMİR

EGİAD 2.FOTOĞRAF YARIŞMASI
Derneğimiz, EXPO 2020 çalışmalarına katkı
sağlamak ve
EGİAD Kent Fotoğrafları Arşivini geliştirmek
için Fotoğraf Yarışması düzenlemiştir.
Son Katılım Tarihi: 30 Eylül 2011
Şartname ve Detaylar için tıklayınız
www.egiad.org.tr

EGİAD ŞİRKETLERİ KOŞUYOR PROJESİ
EGİAD üyelerinin sahibi veya yöneticisi oldukları şirketler başarıdan başarıya koşarken doğal olarak büyümenin
getirdiği sıkıntılar ve çeşitli yönetimsel çatışmalar çok sık şahit olduğumuz sorunlardır. Şirketlerimiz yeni hedeflere
koşarken bizleri zaman zaman zorlayan bu sorunlarla nasıl baş edebileceğimizi ve gelişen teknolojinin bize sunduğu
olanaklardan nasıl daha iyi yararlanabileceğimizi bilmek işimizi bir ölçüde kolaylaştıracaktır.
Bu düşünceden hareketle sizler için biz dizi eğitim, söyleşi ve konferanslardan oluşan uzun soluklu bir program
hazırladık. Sizlerden gelecek yeni önerilerle bu programın konuları daha da zenginleşebilecektir. Aşağıda taslak
takvimini sunduğumuz eğitim programlarının sizlere ve şirketlerinizde çalışan yöneticilere açık olduğunu hatırlatırız.
Eğiti Adı

Tarihi

Eğitimci Kurum

1

Şirketler için Mobil Uygulamalar

26.09.2011

Turkcel- Univera

2

Aile şirketlerinde insan kaynakları uygulamaları

Ekim

SecretCV

3

Ekip Ruhu ve Takım Olmak

Ekim

ODTU Dağcılık Klubu

4

MARKA

Ekim

Ali Atıf BİR

5

İşe Alma Teknikleri

Kasım

Secret CV

6

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma

Kasım

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

7

tikKod

Aralık

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

8

İş Kanunu ve İş Uygulama Sorunları

Ocak

Secret CV

9

Vergi Hukuk ve Uygulamaları

Şubat

Eğitmen/eğitici kurum bildirilecektir.

1

Yöneticiler için Finans Eğitimi

Mat

Eğitmen/eğitici kurum bildirilecekir.

11 Şirket Evlilikleri

Nisan

Eğitmen/eitici kurum bildirilecektir.

12 Liderlik

Mayıs

Eğitmen/eğitici kurum bildirilecektir.

İŞ DÜNYASINDA MOBİL UYGULAMALAR VE GELİŞEN TEKNOLOJİLER
26 EYLÜL 2011 – EGİAD DERNEK MERKEZİ

T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın Ege Genç İşadamları Derneği işbirliği ile
06 Ekim 2011 Perşembe günü saat 20.30’da
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştireceği
“2011-2012 Konser Sezonu Açılışını”
onurlandırmanızı dileriz.
Şef:
Solist:

Eserler:

İbrahim Yazıcı
İdil Biret
Richard Wagner
Franz Liszt
Antonín Dvořák

“Piyano”
“Tannhäuser” Uvertürü
Piyano Konçertosu No. 1 Mi bemol majör
Senfoni No.9 mi minör Op.95 “Yeni Dünyadan''

EGİAD SEKTÖR TANITIM GÜNLERİ VE İŞ ZİRVESİ

Her yıl düzenlenen EGİAD Sektör Günleri’nin dördüncüsü bu yıl 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde İzmir Fuar Alanı’nda
“EGİAD SEKTÖR TANITIM GÜNLERİ ve İŞ ZİRVESİ 2011”adı altında gerçekleştirilecektir.
21 Ekim 2011 Cuma günü saat 10.00 da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız tarafından açılışını planladığımız EGİAD
İş Zirvesi ve Sektör Günleri Sergisi’nin açılışında ve İş Zirvesi programında aynı gün saat 11.00’ de “Güncel
Gelişmeler Işığında 2011 Yılı Sonbaharında Türkiye Ekonomisi ve 2012‘den Beklentiler” konulu bir panel, aynı
gün saat 14.00 de “ Türkiye Ekonomisinin İç ve Dış Dinamikleri” konulu bir panel ve 22 Ekim Cumartesi günü de
“İzmir” konulu bir panel yer almaktadır.
İzmir ve Ege Bölgesi İş Dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan bu toplantılar dizisinin ilk panelinde Sayın
Bakanımız Nihat Ergün, Türkiye Odalar Birliği Başkanı Sn.Rıfat Hisarcıklıoğlu, TÜRKONFED Başkanı Sn. Erdem
Çenesiz ve TÜGİK Başkanı Sn. Erkan Güral konuşmacı olarak yer almaktadır.
21 Ekim 2011 Cuma günü saat 14.00 de EGİAD İş Zirvesi ve Sektör Günleri programı kapsamında yapılacak “Türkiye
Ekonomisi’nin İç ve Dış Dinamikleri” konulu panelde başta T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Başkanı Sn.M.İlker Aycı’nın yanı sıra yabancı sermaye, bankacılık, iç ve dış ticaret vb. konularda milletvekillerinin,
bürokratların, bilim adamlarının ve ekonomi basını temsilcilerinin yer aldığı özel bir oturumun gerçekleştirilmesi
planlanmıştır.
22 Ekim Cumartesi günü saat 10.00 da gerçekleştirilecek toplantıda ise İzmir iş dünyasının nabzını tutan genç
işadamları, gazeteciler, oda ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin “Hayallerde Yatan İzmir” konulu bir panel yer
almaktadır.

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİMİZ

EGİAD bünyesinde kaç üyemizin “Deri Ve Deri Ürünleri” sektöründe olduğunu biliyor musunuz?

BURAK

CEYLAN

Bare Deri Ayakkabı Teks.ve Teks Mlz.Kon.San ve
Tic Ltd Şti.

HAKAN

GÖRYAKIN

Göryakınlar Deri ve Ayak.San.A.Ş

KENAN

KESKİN

Uşaklı Kardeşler Deri San.Tic.Ltd.Şti.

MURAT

SAVRANOĞLU

Savranoğlu Deri San. A.Ş.

MUSTAFA

SEPİCİ

Sepici Holding

ÇEK TİPLERİ VE UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU
I.

GENEL OLARAK ÇEK TİPLERİ

Çek Kanunu’nun gerekçesinde, hamiline çeklerin kayıt dışı ekonominin etkin araçlarından biri olduğuna, kara paranın
aklanmasında ve terörün finansmanında kullanıldığına dikkat çekilmiş ve bunların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekleri açıkça ayırt edebilmek amacıyla
aşağıda yazılı şekilde düzenleme yapılmıştır.
1. Tacir çeklerinde; zemini lacivert olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle “TACİR” ibaresi,
2. Hamiline düzenlenen tacir çeklerinde; zemini kırmızı olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle,
hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere, “TACİR HAMİLİNE” ibaresi,
3. Tacir olmayan kişi çeklerinde; zemini yeşil olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle “TACİR
OLMAYAN” ibaresi,
4. Hamiline düzenlenen tacir olmayan kişi çeklerinde; zemini kahverengi olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve
büyük harflerle, hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere, “TACİR OLMAYAN HAMİLİNE” ibaresi yer almaktadır.
II. DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR
1. Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılmalıdır.
2. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekmektedir.
3. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer almalı, hamiline olmayan çek karnesinden,
hamiline çek keşide edilmemelidir.
4. Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili
olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması düzenlenmiştir.
5. Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan
kişilere ait bilgiler ile yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler,
ilgili bankalar tarafından, dönemler itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilmektedir.

IZKA TEKNOLOJİK URETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
İZKA, Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programını 12 Eylül 2011 tarihi itibariyle başlatmış bulunuyor.
Program çerçevesinde İzmir ili sınırlarında, belirlenen anahtar sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ tanımına uyan
işletmelerin; Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım
tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla
verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen
yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması
amaçlarına yönelik projelerine mali destek sağlanacaktır.
Firmaların yenilik odaklı rekabet gücünü arttırmak amacıyla düzenlenen program ile IZKA; patentli ürünlerini piyasaya
sunmak için üretime geçmek isteyen ve Üniversiteler tarafından geliştirilmiş projeleri hayata geçirmek isteyen
firmalara asgari 100.000TL azami 800.000TL destek sağlamakta; firmaların da İZKA'dan aldıkları destek oranında
projeye katkı sağlamaları gerekmektedir. İZKA'nın sağlamış olduğu bu desteğin son başvuru tarihi 25 Kasım 2011
saat 17:00dir. Ayrıca bu donem ilk defa internet üzerinden online başvuru da yapılabilmektedir.
Bu destek programına başvurmak isteyen firmalar IZKA'nin bilgilendirme toplantılarına katılabilir, başvuru formlarını
doldurmak için IZKA'dan eğitim alabilir, ayrıca proje suresince teknik yardım masalarından yararlanabilirler ve tüm bu
desteklerden proje suresince ücretsiz olarak yararlanabilirler. Değerlendirme süreci; ön inceleme, teknik ve mali
değerlendirme, değerlendirme kontrolü, bütçe inceleme ve yönetim kurulu onay aşamalarından oluşmaktadır. IZKA
destek verdiği projelerin hem takibini yapmaktadır hem de 2 yılda bir destek etki analizi hazırlamaktadır. Bugüne
kadar gerçekleştirilen projeler üzerinden hazırlanan raporlara göre; destek alan firmaların diğer firmalara göre 10 kat
daha fazla yeni mal ve hizmet üretebildiklerini, firmaların pazarlama yeniliği konusunda diğer firmalara oranla 9 kat
daha avantajlı olduklarını ve istihdam imkanlarının diğer firmalara göre 2 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

