BASIN BÜLTENİ (29.05.2013)
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) 43. Olağan Genel Kurulu, GİSBİR Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN, Yönetim Kurulu Üyeleri, Finans ve Hukuk Danışmanları ve
GİSBİR Üyelerinin katılımıyla 28 Mayıs 2013 saat 16.00’da GİSBİR Genel Merkezi’nde yoğun
bir katılımla gerçekleştirildi.
GİSBİR üyelerinden 51 tersane ve 18 gerçek kişi üyesinin yanı sıra Tuzla Kaymakamı Sn.
Mümin HEYBET, Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Suat
Hayri AKA, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sn. Metin KALKAVAN, Deniz Ticaret Odası
Meclis Başkanı Sn. Cengiz KAPTANOĞLU, TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı Sn. Erol
YÜCEL, İstanbul Liman Başkanı Sn. Gani AYGÜN ve Tuzla Liman Başkanı Sn. Bahri ŞAHİN gibi
önemli isimlerin değerli katılımlarıyla onurlandırdığı GİSBİR 43. Olağan Genel Kurulu,
Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Sn. Binali YILDIRIM’ın Sn. Murat KIRAN’a hitaben
çektiği “Nazik davetinize teşekkür ederim. Yoğun programım nedeniyle davetinize
katılamıyorum. Genel Kurulunuzun olumlu geçmesini diler, şahsınızda tüm davetlilere selam
ve saygılarımı sunarım.“ içerikli telgrafın okunması, yoklama ve açılış, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği ve İktisadi İşletmesi’nin 1
Ocak 2012-31 Aralık 2012 dönemi faaliyet raporlarının okunmasıyla devam etti ve bu
maddeyle ilgili olarak GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin icraatlerinin anlatıldığı 15 dakikalık bir multivizyon filminin gösterimiyle devam
etti. Mali Raporların, Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi, 2012 faaliyetlerinin
ibrası, 2013 yılı tahmini bütçelerinin müzakeresiyle üyelerin oylarına sunulması ve dilek ve
temennilerin alınması sonrasında tamamlandı.
GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN konuşmasında: “Yönetim Kurulu’ndaki
arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz 03 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü
Genel Kurulda yola çıkış nedenimizi Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’ni sektörün her
kesiminin, her farklı düşüncenin, her farklı anlayışın kendisini temsil etme imkanı bulup her
yönüyle Türkiye’nin ülke ekonomisine katkısıyla orantılı kurumsal bir çatı örgütü haline
getirmek olduğunu, GİSBİR’in kendi imkanlarıyla ayakta durabileceği mali yapıya ve
imkanlara kavuşmasının öncelikli hedeflerimizden biri olduğunu, GİSBİR’in kurumsallaşması
ve kendi imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürebileceği bir yapıya kavuşması durumunda GİSBİR
ve GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.’nin farklı yönetimlere sahip olabilmesinin de kolaylıkla
mümkün olabileceğini ifade etmiştim. Ben ve arkadaşlarım o gün söylediklerimizi bugün
hayata geçirmiş olmanın onurunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Birlikten güç doğacağı,
sesimizin daha gür çıkacağı ve tespitlerimizde gerçekçi olduğumuz sürece küresel
gelişmelerin yarattığı riskleri etkili bir şekilde yönetebilmemizin mümkün olabileceği
gerçeğini bugün burada hep birlikte yaşıyoruz.
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Günlük sıkıntılarla boğuşurken resmin bütünlüğünü kaçırmamalı, birlik ve beraberlik
içerisinde hareket etmeli ve Türkiye Gemi İnşa Sanayinin yarınlarını hep birlikte
belirlemeliyiz. Bugün burada başta devlet yetkililerimiz olmak üzere sektörün tüm
paydaşlarını bir arada görmek ben ve arkadaşlarımın geleceğe ilişkin umutlarını bir nebze
daha arttırmıştır. Olumsuz gelişmeleri tersine çevirmek pek çok çabayı kararlılığı ve azmi
gerektirir. Hep birlikte bunu başaracağımıza ve sektörümüzü aydınlık yarınlara taşıyacağımıza
ilk gün olduğu gibi bugünde inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 43. Olağan Genel
Kurulumuzun başta ülkemiz sektörümüz ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor,
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi.
Ardından söz alan TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı Sn. Erol YÜCEL, GİSBİR’in 43. Olağan
Genel Kurulu’nda bulunmaktan ve GİSBİR’in yaklaşık iki yıldır yürütmekte olduğu faaliyetleri
ve elde ettiği başarıları görmekten son derece mutlu olduğunu belirtti. Erol YÜCEL, “GİSBİR
dışarıdan bakıldığında özellikle kurumsal kimlik yapısıyla fevkalade güzel bir görüntü veriyor.
GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat KIRAN ve yeni Yönetim Kurulu’nun çok başarılı
olduğunu düşünüyorum. Birlik ve beraberlik her şeyin önünde gelmektedir. Gemi inşa
sanayimizin iyi temsil ediliyor ve savunuluyor olması bizleri mutlu etmektedir. Geçmiş
dönemlerde maalesef tersane kazalarında bile kendimizi iyi savunamadığımızı ve iyi
anlatamadığımızı düşünüyorum. Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde yeni yönetimin agresif
basın politikası kapsamında gemi inşa sanayinin kendini yazılı ve görsel medyada net bir
şekilde ifade ettiğini belirtmek istiyorum. Başarılarından ötürü başta Sayın Murat KIRAN
olmak üzere tüm yönetimi içtenlikle kutluyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, GİSBİR üyelerinin ve katılımcıların, 43.
Olağan Genel Kurulu’nda anlatılan konular ve sunulan raporlar ışığında gemi inşa sanayinin
kurumsal bir yapı içinde aydınlığa doğru hızla ilerlediğini gördüğünü, gemi inşa sanayinin
birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmasının fevkalade olduğunu ifade etti ve başarının
daim olmasını diledi.
İMEAK DTO Başkanı Sn. Metin KALKAVAN: “Aldığınız bayrağı oldukça ileri götürüyorsunuz. Bu
bayrak taşıma uzun soluklu bir yarış. GİSBİR’i başarılarından ötürü tebrik ediyoruz, altyapı
yapılmaya başlandı, kurumsallık çok önemli. İlk defa bir GİSBİR Genel Kurulu bu kadar
kalabalık oldu. Başkanı yönetimi nezdinde tebrik ediyorum, hayırlı olsun.” diyerek kürsüyü
UDHB Müsteşar Yardımcısı Sn. Suat Hayri AKA’ya bıraktı. “Her ne kadar UDH Bakanımız Sn.
Binali YILDIRIM telgraf çekmiş olsa da kendisinin selamlarını, saygılarını ve başarı dileklerini
iletmek isterim. 71 tersane, 480’in üzerinde tekne imal ve çekek yeri, 30’dan fazla kuru ve
yüzer havuz, 3,6 milyon DWT’lik kapasitemizle büyük şeyler başarabiliriz, başarmalıyız.
Küresel bir sektör olan denizcilik sektöründe herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıyız.
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Özel gemi türlerine konsantre olmalıyız. Kimsenin yapamadığı offshore gemileri, petrol
platformları gibi farklı tipte deniz araçlarına yönelebiliriz. Diğer ülkelerle rekabet edebilmek
için aynı zamanda konsolidasyona gidebiliriz. Afrika ülkeleri gibi yeni pazarlara girebiliriz.
İdare olarak bu çalışmaların hepsine destek vermeye hazırız” dedi.
Son olarak söz alan Tuzla Kaymakamı Sn. Mümin HEYBET, “Çok başarılı bir Genel Kurul
gerçekleştirildiğini ve gerek kayıtlı üyelerinin nitelikli çoğunluğunun, gerekse sektörün tüm
aktörlerinin katılım göstermeleriyle sektörün masaya yatırıldığı bir birliktelik olması
bakımından faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. 2012 Faaliyet Raporu’nun içeriği
çağdaş yönetim anlayışının en önemli ilkeleri olan hesap verilebilirlik ve yönetimde şeffaflık
konularında yalın ve anlaşılabilir içeriğiyle çok güzel örnekler vermiştir. GİSBİR 43. Olağan
Genel Kurulu’nda güçlü ve kurumsal bir temsili gördüm ve izledim. Genel Kurulunuzun hayırlı
olmasını diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.
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