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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, kuruluş tarihi olan 
1897 yılında Çarşı Meydanı’nda, küçük bir odada 
hizmet vermeye başlamıştı.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası; 115 yıllık tarihi ile 
ülkemizin en eski odalarından biridir. 1897 yılında 
kurulmuş, günümüze kadar ticaretin nabzını elinde 
tutmuştur. Bizlerde, görevi devraldığımızdan beri Oda- 
mızın köklü kurum kültürüne ve geleneklerine yakışır 
bir şekilde çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. 

Gemlik; stratejik konumu itibariyle ulusal ve uluslararası 
ticaretin parlayan yıldızı haline gelmiştir. İhracat hacmi, 
istihdamı ve modern alt yapısı ile hizmet veren Serbest 
Bölge, ithalat ve ihracat hacmi ile her geçen gün büyüyen 
ve kaliteli hizmet anlayışı, örnek teşkil eden limanları, 
ülke ihracat hacmimizin büyük bir bölümünü karşılayan 
sanayi tesisleri ve dünyanın en kaliteli sofralık zeytini 
ile bir marka kent olmuştur.

Gelişen ve her geçen gün büyüyen marka bir kentin, 
ticaret nabzını elinde tutan kurumumuzun da aynı çizgide 
gelişmesi, hizmet kalitesini arttırması ve vizyonunun 
geniş olması gerektiğinin bilincindeyiz. Her alanda 
kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bu koşullarda rekabetin 
bir parçası olmak zorundayız.

Üyelerimizin her geçen gün artan ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek, daha kaliteli, daha modern hizmetler suna-
bilmek, odamız açısından hayati önem arz etmektedir. 
Bu doğrultuda hizmet alt yapımızı geliştirebilmek için 
çalışmalar yaptık. Var olan örnek uygulamaları inceledik. 
Oda yönetimi ve çalışanlarını bu konuda eğitimler almaya 
teşvik ettik. Avrupa Birliği Projeleri ile Avrupa’daki 
uygulamaları da takip ettik. Teknolojik alt yapımızı 
modernize ettik. İletişim ve bilişim kaynaklarından daha 
fazla faydalanabilmek için modern teknolojiden de 
faydalandık.
 
Mevzuatlarımız doğrultusunda hizmet kalitemizi art- 
tırmak, üye memnuniyetini sağlamak ve hizmetlerimizi 
daha sistematik halde sunabilmek için kalite yönetim 
sistemlerini odamızda uygulamaya karar verdik. Gerekli 
çalışmalarımızı ve alt yapımızı tamamlayarak TS-EN-İSO 
9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini almaya hak 
kazandık. Mevcut kalitemizin sürdürülebilirliğini 
sağlamak, üye memnuniyetini ve beklentilerini karşı-
lamak için anketler ve saha çalışmaları yaptık, yapmaya 
da devam ediyoruz. Bunların yanında; mevcut hizmet 
kalitemizin iyileştirilmesi, yeterliliğinin ölçülmesi, hizmet 
çeşitliliğimizin arttırılması için İngiltere Odalar Birliği 
(BCC) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
yürütülen “Türk Oda Geliştirme Programı”na katılmak 
için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun kabulünden 
sonra çok yoğun bir çalışma temposuna girdik. İlgili 
eğitimleri aldık ve sistemin kriterlerini Oda sistemimizle 
bütünleştirmeye başladık. Çalışmalarımızı tamamla-
dıktan sonra 06.06.2008 tarihinde, Türk Loydu Vakfı 
tarafından yapılan denetim sonucunda akredite olmaya 
hak kazandık. Türkiye genelindeki toplam 364 oda ve 
borsa içinden akredite olmaya hak kazanmış ilk 68 oda 
içinde yer almayı başardık. Almış olduğumuz akredi-
tasyon sertifikamızın bir sembol olduğunun farkındayız. 
Sistemin kriterlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme 
yönünde uygulayarak üyelerimizin; yerel, bölgesel ve 
ulusal düzeylerde en iyi şekilde temsil edilmesi ve iş 
hayatının gelişmesi için yolumuza devam edeceğiz.

Odamızın vizyonuna ve misyonuna bağlı bir çalışma 
anlayışı ile yayın hayatına adım atan Ekogemlik dergimiz; 
bölgemizin ticari hayatının, ekonomik potansiyelinin, 
kültürel yapısının bir aynası olacaktır. Tüm üyelerimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Dergimizin yayına 
girmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ederim.

‘‘BİRLİKTE GELECEĞE...’’

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI
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Dünyada ekonomik dengeler her geçen gün değişmekte 
ve kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. Bu değişim ve 
rekabet, hizmet sektörü başta olmak üzere sanayi ve 
ticaretle uğraşan diğer üyelerimizin de gelişimine olumlu 
katkılar sağlamaktadır. Rekabetin içinde yer almak, 
sürdürülebilir hizmet kalitemiz açısından son derece 
büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında üyelerimizin 
ve toplumun beklentilerini tespit etmek ve hizmetlerimizi 
bu doğrultuda yönlendirmek en önemli sorumlulukla-
rımız arasında yer almaktadır. 

Kurum olarak yaptığımız hizmetler, bölgemizin kalkın-
ması, sanayinin ve ticaretin gelişmesinde kilit rol oyna-
maktadır. Hizmetlerimizin kalitesindeki herhangi bir 
eksiklik, zincirin diğer halkalarını da olumsuz yönde 
etkileyecektir. Bunun bilincindeyiz. Rotamızı yeniliğe, 
kaliteye, rekabete doğru çevirdik. 

Klasik yönetim anlayışı dışında modern ve üye memnu-
niyetini esas alan sistemleri kurumumuzda uygulamaya 
başladık. Diğer oda ve borsalardaki güzel uygulamaları 
inceledik. Uygulanabilir örnekleri hizmetlerimize 
aktardık. 115 yıllık köklü kurum kültürümüze yeni 
halkalar ekledik. Teknolojinin imkanlarından en üst 
düzeyde faydalandık. Bu hizmetlerimizden bir tanesi de 
2012 yılı itibari ile yayın hayatına başlayacak olan Oda 
dergimizdir.

115 yıllık geçmişi olan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamız, 
bir yeniliğe daha imza atıyor. Bugüne kadar üyelerimizle 
ve toplumun diğer katmanlarıyla iletişimimizi, çıkar-
makta olduğumuz haber bültenleriyle sağlıyorduk. 100 
bini bulan nüfusu, ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısı, 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın işlem hacmi ile birçok ilden 
büyük olan Gemlik’imizde, üyelerimiz ve toplumun diğer 
kademeleri ile arasında köprü görevi görecek olan, 
ekonomik, sosyal, kültürel alanda bir çok konuyu 
kapsayan bu dergiyi çıkarma kararı aldık. Oda dergimiz; 
bölgemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelini 
yansıtacak, üyelerimizin iş hayatına katkılar sağlaya-
caktır. Uluslararası normlarda basılacak, içeriği ve 
tasarımı ile örnek teşkil edecektir.

Gemlik, zeytiniyle dünyada tanınan bir kent olmakla 
birlikte, son yıllarda daha da büyüyen Bursa Serbest 
Bölgesi, limanları, lojistik hizmetleri, sanayi kuruluşları, 
modern gıda işletmeleri, mermerciliği, deniz ve kara 
ulaşımı, yüksek ihracat hacmi ile  ülkemizin dünyaya 
açılan kapısı olmuştur ve her geçen gün büyümeye ve 
gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişimle birlikte 
üyelerimizin beklentileri de aynı paralelde artmaktadır. 
Bu doğrultuda; büyüyen ekonomisi ile giderek yıldızlaşan 
ilçemize yakışır, yeni ve modern bir hizmet binası kazan-
dırmak için çalışmalarımıza hız verdik. Mimarisi ve alt 
yapısı ile teknolojinin en son imkanlarını kullanarak 
inşaatımızı tamamlamayı planlıyoruz. İlgili kurum ve 
kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Gerekli yer 
tahsisi ve izinlerin alınmasıyla birlikte hizmet binamızın 
inşasına başlayacağız ve tamamlanmasının ardından 
daha iyi şartlarda hizmetlerimizi vermeye devam 
edeceğiz.

Dergimizin yayına girene kadar ki tüm aşamalarında 
emek harcayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

‘‘Rotamızı yeniliğe, kaliteye, 
rekabete doğru çevirdik.’’ 

Hasan SÖZÜNERİ
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkanı
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GTSO, 1897 yılında Konstantin Pençileri ve Ali Galip Bey 
tarafından kurulmuş ve  küçük bir odada ilk hizmetini 
ver- meye başlamıştır. 1920 yılında Yunan işgali dolayı-
sıyla odanın faaliyeti tatil edilmiş, bu durum 1925 yılına 
kadar devam etmiştir. Tarihsel gelişim içinde odamız, 
köklü kurum kültürüne bağlı kalmış, bu gelenek günü-
müze kadar gelmiştir.

Odamız, ülkemizin en eski odalarından biridir. Bu daha 
fazla birikim, daha fazla tecrübe, daha fazla sorumluluk 
demektir. Birikimlerimiz ve tecrübelerimiz ile üyeleri-
mizin  isteklerine maksimum düzeyde  cevap vermeyi 
ilke edindik. Üye memnuniyetini esas alan bir hizmet 
anlayışı ile hizmetlerimizi bu doğrultuda modernize ettik. 
Alanında uzman personel istihdam ederek sürecin daha 
çabuk ilerlemesini sağladık. Teknolojik kaynaklardan 
en üst düzeyde faydalandık.

Oda ve borsalar, üyelerinin müşterek menfaatlerini 
korumak üzere kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarıdır. Sıradan hizmet anlayışının yanı 
sıra amacımız, üyelerimizin ihtiyaçlarının tespit edilmesi 
ve sonuna kadar karşılanmasıdır. Kanunun getirdiği 
yükümlülükleri ve görevleri gerçekleştirirken, bürokrasi 
ve bürokrasinin getirebileceği muhtemel sorunlardan  
her daim üyelerimizi uzak tutmaya çalışıyoruz. Her 
zaman verdiğimiz hizmetleri, en hızlı ve en kaliteli şekilde 
sunarak mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılmasını ve 
sektörlerin genel menfaatlerine bağlı kalarak geliştiril-
mesini sağlıyoruz. İşte bu yüzden farklıyız, farkındayız. 

Hizmet sektöründe artan rekabetle birlikte hizmet 
kalitesinin önemi de yadsınamaz. Tüm temel görevlerin 
yanında nasıl daha iyiye gidilebilir, üyelerimizi “mutlu 
müşteriler” haline nasıl getirebiliriz diye sorgulamaya 
başladığımız noktada asıl dönüşümü yaşıyoruz. Kaliteyi, 
Odamızda ve hayatımızda yaşam felsefesi haline getir- 
mek, üye memnuniyeti araştırmaları yaparak üyeleri-
mizin algısını ölçmeye çalışmak, çizdiğimiz yolda bize 
ışık tutmaktadır. Aldığımız talep ve öneriler, yaptığımız 
çalışmalara esin kaynağı olmaktadır. 

Tüm bu çalışmalar ile üyelerimizin aldıkları hizmetler-
deki gelişmelerle birlikte algıları da değişmeye başlamış, 
hizmet için yapılan eylemlerle birlikte faydalar ve tatmin 
düzeyleri de gözle görülür bir şekilde artmıştır. 

Hizmetlerimizin kalbinde hiç şüphesiz ki kurum çalı-
şanlarımız var. Tüm bu yapısal düzenlemelerden sonra 
çalışanlarımızın da bireysel gelişimini destekleyerek, 
hizmetin başladığı noktada, üyelerimizin beklentilerini 
maksimum seviyede yerine getirebilmeleri için katılımlı 
yönetim anlayışının bir parçası olmalarına gereken 
önemi veriyoruz. Onların bilgi ve becerilerinden en üst 
seviyede faydalanmak için fikirlerine ve önerilerine 
destek veriyor, eksik kaldıkları noktalar da kurum içi 
anketlerle beklentilerini belirliyor ve bu doğrultuda 
eğitimlerle onları her daim destekliyoruz. Personelimiz 
odamızın dışa açılan yüzüdür.  Mutlu personel, iyi hizmet 
ve memnun üye demektir.

Hedeflerimiz büyük, sorumluluklarımız çok fazla. Misyon 
ve vizyonumuza yakışır bir şekilde rekabet etmeye devam 
ediyoruz ve edeceğiz. Odamızın 115. yılında çıkarmış 
olduğumuz bu dergi, bölge ekonomisinin, ticaret haya-
tının ve  üyelerimizin pusulası olacaktır. Dergimizin 
yayına hazırlanmasında emeği geçen tüm üyelerimize 
ve çalışma arkadaşlarıma, teşekkür eder; dergimizin 
Gemlik’e ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

115 yıllık bir kültürün aynası

Agah ARDA
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreteri



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

10

Tarihi, M.Ö.12. yüzyıla uzanan tarihiyle pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapan Gemlik, bugün de bu tarihi mirasına uygun bir 
önem taşımaktadır.

1333 yılında, Kara Timurtaş Paşa tarafından fetih edilerek 
Osmanlı topraklarına katılan Gemlik, 7 yüzyıldır Türklere vatanlık 
yapmaktadır.

Tuzla ve Kayalık burunları ile daralan bir boğazın korumaya 
aldığı Gemlik Körfezi, doğal bir limandır. Bu özelliği sayesinde 
geçmişten günümüze gemilere sığınaklık yapmış ve pek çok 
gemi yapım tersanesi, körfezin sağlı sollu etrafına yayılmıştır. 
Bugün o tersanelerden çok azı hayatta kalmıştır. İşte bu özellik 
Gemlik’e isim olmuştur.

Günümüzde Gemlik, gemilere sığınaklık yapmaya devam 
etmekte ve ülkemizin en önemli limanlarından birisi ilçemizde 
bulunmaktadır. Yıllık 5.519.517 ton yükleme kapasitesi ile Gemlik 
Limanı, Türkiye’nin yedinci büyük limanıdır.

Bursa’nın ve yakın çevresinin sanayi tesislerinin her türlü ithalat 
ve ihracatı bu limanlardan yapılmaktadır. Altı ayrı özel sektöre 
ait firmaca işletilen limanlar, ülkemizin dışa açılan kapılarıdır. 
Verdikleri mükemmel hizmetler övünç kaynağımız olmaktadır.
Sanayi itibariyle Gemlik’te çok büyük bir gelişmişlik söz konu-
sudur. Türkiye çapında adından söz ettiren pek çok sanayi 
kuruluşu vardır. Ayrıca Bursa Serbest Bölgesi, içinde birçok 
sanayi kuruluşunda dâhil edildiğinde ilçemiz toplam istihdamı, 
22500 kişidir.

Gemlik, Bursa’nın en önemli ilçelerinden birisidir. Nüfus büyük-
lüğü ve yarattığı katma değer olarak ülkemizin de önde gelen 
yerleşim yerlerinden birisidir. 1894 yılında yapılan ilk nüfus 
sayımında 5147 olan nüfusumuz bugün itibariyle 100 bini aşmış 
durumdadır. Bilhassa 1970’li yıllardan sonra başlayan hızlı 
sanayileşme beraberinde iş gücü talebini tetiklemiş, ülkemizin 
neredeyse her tarafından insan, Gemlik’te umutlarını aramaya 
gelmiştir.

Gemlik ilçesi, eğitim açısından övünülecek bir noktadadır. Her 
yıl ilçemiz okullarında okuyan öğrenciler pek çok parmakla 
gösterilecek başarılara imza atmaktadırlar. 19 ilköğretim okulu 
8 orta öğretim kurumunda, toplam 17.500 öğrenci, 1000’in 
üzerinde öğretmen tarafından eğitilmektedir. Son yıllarda birçok 
yeni okul yapılmış olmasına rağmen derslik ihtiyacı halen devam 
etmekte bu konu ile ilgili, gerek kamu, gerekse özel kuruluşların 
imkânları seferber etme çalışmaları devam etmektedir.

125 yatak kapasitesine sahip Muammer Ağım Devlet Hastane-
sinde 40’ı uzman hekim olmak üzere 300 civarında personel 
hizmet vermektedir. Hastanemizde her türlü sağlık hizmeti en 
iyi şekilde verilmeye çalışılmakla birlikte büyüyen ve gelişen 
ilçemizin daha büyük bir hastane ihtiyacı yadsınamaz bir gerçek 
olarak karşımızda durmaktadır. 2012 yılı içinde yapımı, Sağlık 
Bakanlığı tarafından planlanan, 250 yatak kapasiteli hastanenin 
tamamlanması ile birlikte, sağlıkta sorunlarımız kalmaya-
caktır. 

Büyüyen ve gelişen Gemlik geleceğe güvenle bakmaktadır. 
İstanbul-Bursa-İzmir otobanı ilçemizden geçecektir. Yapımına 
başlanan otoban tamamlanınca ilçemiz, İstanbul’a 1 saat, İzmir’e 
2,5 saat mesafede olacaktır.

Zeytin , Gemlik demektir. Yöremizde yetişen zeytin, ismi bütün 
dünyada tanınan bir lezzettir. Otobanın hizmete girmesiyle 
birlikte Zeytine adını veren ve sofralık siyah zeytinin markası 
olan ilçemiz, ürettiği ürünleri çok daha rahat pazarlama ve 
büyük yerleşim yerlerine ulaştırma imkânları bulacaktır. Sana-
yileşmenin artık tam kapasiteye ulaşmış olduğu ilçemizde, yeni 
sanayi tesislerinin yapımı konusunda, bundan sonra çok daha 
dikkatli ve seçici davranma zorunluluğu vardır. Çevreyi tahrip 
etmeden sanayileşme ya da kısaca sürdürülebilir sanayileşme, 
gelecekte daha fazla önemsenmesi gereken bir kavramdır.

Bugün Gemlik, geçmişteki güzelliklerini özler hale gelmeye 
başlamıştır. Gemlik Körfezi, eskiden daha temiz ve güzelken 
bu gün tehlike sinyalleri vermektedir. Gemlik körfezi, gün 
batımında en güzel tabloların oluştuğu bir güzellikler yumağıdır. 
Birçok şaire, ressama ilham veren, içinde balıkların oynaştığı 
denizi, mavinin kızıla boyandığı akşamlarını korumak, insani bir 
görevdir. Körfezin mavi suları her geçen gün renk değiştirirken, 
içinde yaşayan canlılarda birer ikişer hayata veda ediyor. Dolgu 
ile kapatılmadan, bugün denize uzaktan bakan evlerinde lebi 
derya olduğu günleri yaşayanlar, kaybolan güzelliklerin arka-
sından yorgun gözlerle bakmaktadır. Eğer gelecek günlerde 
bugünümüzü özlemle anmak istemiyorsak; bu günden önlem-
lerimizi almak ve bilhassa toplumun tüm kesimleri ile el ele 
verip bu sorumluluğun gereğini yapmalıyız.  

Çok daha güzel bir Gemlik hayaliyle, GTSO’nun çıkardığı bu 
güzel dergiye yayın hayatında başarılar diliyorum. Emeği geçen 
herkesi yürekten kutluyorum.

‘‘Gemlik, ülkemizin dışa 
açılan kapısıdır.’’

Bilal ÇELİK
Gemlik Kaymakamı
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Tarihi, Argonot’lara kadar uzanan, bağrında yüzlerce 
fethin yanı sıra binlerce kültürü de barındıran güzel bir 
coğrafyanın şanslı insanlarıyız.

Gemlik tarihi olduğu kadar coğrafyası açısından da stra-
tejik önemi olan bir şehirdir.

Gemlik, dünyanın en kaliteli ve en lezzetli zeytininin 
üretildiği el emeği göz nuru bir şehirdir.

Gemlik, adını verdiği körfeziyle sadece ülkemiz için değil 
dünya için de önemli bir şehirdir.

Gemlik, hem zeytincilik, hem de balıkçılık kentidir.

Gemlik, liman sektörünün cazibe merkezidir.

Gemlik, Serbest Bölge’nin kalbidir.

Gemlik, Ticaret şehridir.

Gemlik, Sanayi sektörünün ana damarıdır…

Tüm bunların yanı sıra Gemlik, Türkiye’nin en büyük 4. 
Ana kenti olan Bursa’nın yükselen yıldızı, Marmara’nın 
incisi bir şehirdir.

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, bizim öncelikli 
görevimizdir. Gemlik Merkezi’nin yanı sıra Umurbey, 
Kumla ve Kurşunlu’daki tarihi eserlerimizi ayağa kaldı-
racağız. Bunun yanısıra Kent Müzesi’ni işlevsel hale 
getireceğiz. Bu hususta değerli  Gemlikli hemşehrileri-
mizle birlikte, tarihi eser sergileri açmayı, kültürel ve 
koruma altında bulunan lahit, sikke ve birtakım tarihi 
eşyaları sergileyerek; Gemlik’imizin tarihini gelecek 
nesillere tanıtmayı  ve aktarmayı düşünüyoruz.

Gemlik, ülkemizin her yöresinden insanların kardeşçe, 
birlik ve beraberlik içinde yaşadığı bir şehirdir. Bizlerin 
en önemli görevlerinden birisi de; bu birlik ve beraberliği, 
folklorik özelliklerle birleştirerek, gelecek kuşaklara 
yaymaktır. Kültürel zenginliğimizi paylaşma adına, 
hemşeri derneklerinin etkinliklerini geliştirerek, kardeşlik 
duygularımızı pekiştirme yönünde de organizasyonlarımızı 
sürdüreceğiz.

Dünyanın, en kaliteli ve lezzetli zeytinine sahip olan 
Gemlik’te, zeytinimizi daha verimli hale getirmek için 
yapılan tüm çalışmalara gerekli desteği arttırarak devam 
ettireceğiz. 

 Depremsellik açısından oldukça riskli bir bölgede yaşa-
maktayız. Bir an önce  sağlam zeminli  alanlarda yapı-
laşma imkanlarını aramaktayız. Bu hususta, 3573 sayılı 
zeytinciliğin ıslahı kanunundaki engelleri  aşmak için  
parlamentoda grubu bulunan tüm siyasi partilerden ve 
sivil toplum  örgütlerinden destek bekliyoruz. Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)  önderliğinde   
yepyeni, çağdaş  bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. 
Yapılacak  konutlardan dar gelirli hemşehrilerimiz kira 
öder  gibi  ev sahibi olma imkanı bulacaklardır.

Spordan eğitime, imardan çevre düzenlemesine, sosyal 
tesislerden dinlenme alanlarına, sanattan  kültür yatı-
rımlarına varıncaya kadar  her alanda Gemlik’imizi, daha 
da yaşanabilir duruma birlikte  getireceğiz. 
   
Bu vesileyle Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 115 yıllık 
başarılarını kutluyor, nice 115. yıllarda da aynı başarıla-
rının devamını diliyorum…

Gemlik  üzerine...

Av. Refik YILMAZ
Gemlik Belediye Başkan Vekili
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MİSYON
VİZYON

Misyonumuz;
Gemlik Ticaret ve sanayi Odası; üye memnuniyetini esas alan, sürekli gelişen, güçlü, güvenilir, katılımcı, yön veren, 
çevreye, insana ve yasalara saygılı, küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu, Gemlik’in toplam değerini arttırmak 
için çalışan aktif bir odadır.  

Vizyonumuz;
Gemlik Ticaret ve sanayi Odası; geleneğine bağlı, geleceğe dönük, yenilikçi, bölgesinde ilkleri başaran, tarım, sanayi 
ve ticarette değer yaratan, üyeleriyle ve dünya ile bütünleşmiş öncü bir kurumdur.

Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliş-
tirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak 
gelişmesine çalışmak.

Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek 
ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmi 
makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin 
mesleklerini icrada, ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, 
başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların 
elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet 
ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde 
bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.

Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölge-
leri içindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve 
istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını 
takip etmek, kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.

26. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, 
dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya  
bir kesiminin mesleki menfaati olduğu takdirde meclis kararı 
ile üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

Çalışma alanları içerisindeki ticari ve sınai; örf, adet ve 
teamülleri tespit  etmek, bakanlıkların onayına sunmak ve  
ilân etmek.

Üyelerimiz tarafından uyulması zorunlu mesleki kararları 
almak.

Gerektiğinde mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini; kendi 
üyeleri için,  bakanlıklar tarafından çıkarılacak yönetmeliğe 
uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.

Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde 
birlik ve bakanlıklarca verilecek görevleri yapmak.

Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak 
ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları 
birliğe talep halinde bildirmek.

Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılmak.

Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluş-
larına verilen işlerin, kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve 
görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri 
yürütmek.

Üyelerimizin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin 
gerekli hizmetleri yapmak.

Yurtiçi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlen-
dirip birliğe teklifte bulunmak.

Üyelerimiz hakkındaki tüketici şikayetlerini incelemek ve 
kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi 
odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.

ASLİ GÖREVLER

ODAMIZI TANIYALIM



Ocak - Şubat - Mart  2012

15

Odamız; üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensup-
larının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve 
dayanışmayı korumak ve kanunda yazılı hizmetler ile 
mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek 
amacıyla kurulmuştur. 

a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, 
uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri 
sunmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan 
kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve yurtdışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve 
stajyer bulundurmak; mesleki teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, 
kendi üyelerinin iş yerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış 
meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,

c) İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,

d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere 
katılmak,

e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, 
teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucusu veya işleticisi olmak, antrepo işletmek, fuar alanları, 
kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek ile 
görevlidir.
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Meclis
Oda Meclisimiz, meslek gruplarınca, dört yıl için seçilecek üyelerden oluşmaktadır. Meslek komitemiz, bir Meclis Başkanı, 2 
Meclis Başkan Vekili ve  24 Meclis Üyesi’nden oluşmaktadır. 

Meclisimiz, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Meclis üyeliğimize seçilen gerçek 
kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli 
ve 507 sayılı kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Meclis başkanımız ve yardımcıları,  yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.
Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan  iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

a) Odamızın yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

b) Kendi üyelerimiz arasından Birlik Genel Kurulu Delegeleri’ni 
seçmek.

c) Yönetim Kurulumuz tarafından yapılacak teklifleri inceleyip 
karara bağlamak.

d) Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak.

e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri 
tespit ve ilân etmek.

f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve 
onaylamak.

g) Üyelerimiz arasında  veya üyelerimizin yapmış oldukları 
sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak 
çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,  
mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilir kişi listelerini 
onaylamak.

h) Odamıza kayıtlı üyelerimiz hakkında disiplin kurulu tarafından 
teklif edilecek cezaları karara bağlamak.

ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulu-
muzu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat 
işlemlerini başlatmak.

j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin 
etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve 
derslik yapmaya, kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf 
kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.

k) Odamız iç  yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak.

l) Yönetim kurulumuzca; odaya kayıt zorunluluğuna veya üyele-
rimizin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı 
yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma 
kurulları kurmak.

n) Yurtiçi ve yurtdışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye 
olmak ve kongrelerine delege göndermek.

o) Tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya 
ölen, ticareti terk eden ve Odamıza olan aidat borçlarını, yangın, 
sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi, iradesi dışında meydana 
gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan 
üyelerimizin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya 
yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyelerimiz adına açılacak 
davalar konusunda Yönetim Kurulu’ndan gelen teklifleri inceleyip 
karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini Yönetim 
Kurulu’na devretmek.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİSİ
Meclis Başkanı Hasan Sözüneri

Meclis Başkan Vekili Ahmet Atalar

Meclis Başkan Vekili Hasan Yıldırım

Meclis Üyesi A.Ergin Erenoğlu

Meclis Üyesi Abdullah Özden

Meclis Üyesi Ceyhan Yücelen

Meclis Üyesi Duran Bıyık

Meclis Üyesi Emrullah Özaydın

Meclis Üyesi Esat Coşkun 

Meclis Üyesi Faruk Güzel

Meclis Üyesi Fatih Buluk

Meclis Üyesi Hasan Fikret Bağcağız

Meclis Üyesi Kemal Akıt

Meclis Üyesi M.Tevfik Solaksubaşı

Meclis Üyesi Mehmet Avcı

Meclis Üyesi Mesut Güney

Meclis Üyesi Mutluhan Uluocak

Meclis Üyesi Necati Erbek

Meclis Üyesi Nurettin Hocaoğlu

Meclis Üyesi Osman Onsekiz

Meclis Üyesi Paşa Ağdemir

Meclis Üyesi Salih Üngör

Meclis Üyesi Seyhan Aydın

Meclis Üyesi Şahin Danış

Meclis Üyesi Şükrü Erdem

Meclis Üyesi Yahya Fidan

Meclis Üyesi Zafer Yıldırım

p) Odamızın çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli 
hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte 
ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

ODAMIZI TANIYALIM
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Yönetim Kurulu
Oda Yönetim Kurulumuz, dört yıl için seçilen, Yönetim Kurulu Başkanımız, 2 Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz, 1 Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz ve 3 Yönetim Kurulu Üyemiz olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Meclisimiz, kendi üyeleri arasından yönetim 
kurulu başkanımızı, asıl ve yedek üyelerimizi tek liste halinde seçer. Yönetim kurulumuz, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir 
veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçile-
mezler.Odamızın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar.
Toplantı gündemi, başkan veya yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerimizin en az 
üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar gündeme yeni madde eklenir.

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde Oda işlerini 
yürütmek.

b) Bütçeyi, kesin hesabı, aktarma tekliflerini ve bunlara 
ilişkin raporları Oda Meclisi’ne sunmak.

c) Aylık hesap raporunu Oda Meclisi’nin incelemesi ve 
onayına sunmak.

d) Oda personelinin; işe alınmalarına ve görevlerine 
son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.

e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar 
vermek, kanun  uyarınca verilen disiplin ve para ceza-
larının uygulanmasını sağlamak.

f) Hakem, bilir kişi ve eksper listelerini hazırlamak ve 
onaylanmak üzere Oda Meclisine sunmak.

g) Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri 
tasdik etmek.

h) Oda’nın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî 
ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp Meclis’e 
sunmak. 

ı) Hazırladığı Oda iç yönergesini Meclis’e sunmak.

j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, 
çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait 
endeks ve istatistikleri tutmak ve Meclis tarafından 
belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip etmek, 
kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

k) Oda personelimizin disiplin işlerini kanunda ve ilgili 
mevzuatta öngörülen  esas ve usuller çerçevesinde 
karara bağlamak.

l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji 
geliştiren üyelerimizi ödüllendirmek .

m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faali-
yetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardım-
larda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve 
derslik yapmak. 

n) Hakem veya hakem heyeti seçmek.

o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel 
olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri 
yerine getirmek.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seyhan Aydın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esat Coşkun

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Salih Üngör

Yönetim Kurulu Üyesi Paşa Ağdemir

Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Özaydın

Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Erenoğlu

ODAMIZI TANIYALIM
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Oda Meslek Komitemiz, meslek gruplarınca dört yılda bir seçilen beş veya yedi kişiden oluşmaktadır.  Asıl üyeler 
kadar da yedek üyemiz vardır. 

Komitemiz,  kendi üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.
Meslek Komitesi Üyeliğimize seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları 
içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17 Temmuz 1964 tarihli ve 507 sayılı kanuna göre kurulmuş 
odaların ancak birinde görev alabilirler. 

Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ve diğer hususlar 
birlik tarafından hazırlanacak  yönetmelikle düzenlenir.

a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli 
gördükleri tedbirleri, görüşülmek üzere yönetim kuruluna  
teklif etmek.

b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan 
konularda Başkan, Başkan Yardımcısı veya uygun görülen 
üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına 
karar vermek.

c) Mesleklerine ait işler hakkında, Meclis veya Yönetim Kurulu 
tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak 
ve istemi cevaplandırmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Meslek Komiteleri
1. TARIM,ORMAN, BALIKÇILIK
2. GIDA İMALATI
3. İMALAT SANAYİ
4. İNŞAAT, MADENCİLİK, TAŞ OCAĞI, MERMER
5. ZEYTİN  VE DİĞER GIDA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ
6. TEKSTİL ÜRÜNLERİ, MAKİNE VE DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜNLERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ
7. KARAYOLU İLE YURT İÇİ VE YURT DIŞI YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI
8. LOJİSTİK,  DEPOLAMA, GÜMRÜKLEME VE LİMAN HİZMETLERİ
9. OTEL, MOTEL, PANSİYON, RESTAURANT, LOKANTA, KAFETERYA, PASTANE

10. BANKA, SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARI, FİNANSAL HİZMET FAALİYETLERİ
11. EĞİTİM, SAĞLIK HİZMETLERİ VE DİĞER HİZMET KURULUŞLARI
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1.TARIM,ORMAN ,BALIKÇILIK
BAŞKAN Mustafa Başsoy 
BAŞKAN VEKİLİ İsmail Yazıcı 
ÜYE Kemal Akıt  
ÜYE Hasan Yıldırım 
ÜYE Adem Çiçek

2. GIDA İMALATI
BAŞKAN Adem N. Minare 
BAŞKAN VEKİLİ Adil Aslan
ÜYE Zafer Yıldırım 
ÜYE A.Ergin Erenoğlu
ÜYE T urhan Çakır 

3. İMALAT SANAYİ
BAŞKAN Yahya Fidan  
BAŞKAN VEKİLİ Şükrü Erdem 
ÜYE Mesut Güney 
ÜYE Metin Türk 
ÜYE Semih Aşkın 
ÜYE Azmi Geçili 
ÜYE Murat Dülger

4.İNŞAAT, MADENCİLİK, TAŞ OCAĞI, MERMER
BAŞKAN Cavit Mirasyedi 
BAŞKAN VEKİLİ Emir Bektaş
ÜYE M.Tevfik Solaksubaşı 
ÜYE Salih Üngör
ÜYE Abdullah Özden  
ÜYE Nuri Cem Tümer
ÜYE Süleyman Özçakır 

5.ZEYTİN  VE DİĞER GIDA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN 
VE PERAKENDE TİCARETİ
BAŞKAN Emrullah Özaydın 
BAŞKAN VEKİLİ Duran Bıyık 
ÜYE Necati Erbek
ÜYE Saim Mutlu 
ÜYE Burhan Şanlı
ÜYE Muhsin Ege
ÜYE Mehmet Ali Tunç 

6.TEKSTİL ÜRÜNLERİ, MAKİNE VE DİĞER GIDA DIŞI 
ÜRÜNLERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ
BAŞKAN Esat Coşkun 
BAŞKAN VEKİLİ Ahmet Atalar 
ÜYE Mutluhan Uluocak
ÜYE Erkan Çakır
ÜYE Osman Çetinkaya 
ÜYE Mehmet Duran  
ÜYE Metin Sönmez  

7. KARAYOLU İLE YURT İÇİ VE YURT DIŞI YÜK VE 
YOLCU TAŞIMACILIĞI
BAŞKAN Seyhan Aydın 
BAŞKAN VEKİLİ Osman Onsekiz 
ÜYE Faruk Güzel
ÜYE İbrahim Akıt 
ÜYE Yahya Kaderhan
ÜYE Harun Kaya 
ÜYE Melih Kazanç 

8. LOJİSTİK,  DEPOLAMA, GÜMRÜKLEME VE LİMAN 
HİZMETLERİ
BAŞKAN Ceyhan Yücelen
BAŞKAN VEKİLİ M.Harun Gençoğlu 
ÜYE H.Mehmet Avcı 
ÜYE Mehmet Cankut 

Erten

9. OTEL, MOTEL, PANSİYON, RESTAURANT, 
LOKANTA, KAFETERYA, PASTANE
BAŞKAN Nurettin Hocaoğlu 
BAŞKAN VEKİLİ Cemal Turan 
ÜYE Paşa Ağdemir 
ÜYE Taner Gürle 
ÜYE Kubilay Bölük 

10. BANKA, SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARI, 
FİNANSAL HİZMET FAALİYETLERİ
BAŞKAN Hayati Karlıca 
BAŞKAN VEKİLİ Seydi Gazi İbili 
ÜYE H.Fikret Bağcağız 
ÜYE Fatih Buluk 
ÜYE Göksel Güner 

11. EĞİTİM, SAĞLIK HİZMETLERİ VE DİĞER HİZMET 
KURULUŞLARI
BAŞKAN Cengiz karakuş 
BAŞKAN VEKİLİ Şahin Danış 
ÜYE Hasan Sözüneri
ÜYE Kenan Çakır 
ÜYE Gürhan Ay
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a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını, bu kanunda ve 
ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.

b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası 
verilmesini önermek.

Disiplin Kurulu

Oda disiplin kurulu, meclis tarafından, odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.
Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en 
yaşlı üye kurula başkanlık eder.

Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu Başkanı Behiç Öner

Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Coşkun

Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Akıt

Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Durmaz

Disiplin Kurulu Üyesi Serkan Gençoğlu

Disiplin Kurulu Üyesi Metin Üngör
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Tarihten günümüze Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim anlayışı ile ilkeliliği 
ve üyelerinin memnuniyetini esas almaktadır. Bürokratik sorunlardan uzak, hizmet odaklı; kanunlar ve mevzuatlar 
çerçevesinde hareket etmekte, çağdaş metot ve teknikler ile teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Ülkemizin 
ve tüccarın, ticari ve ekonomik hayatının gelişmesine katkıda bulunmakta ve sürekli iyileşmeyi amaç edinmektedir.

GTSO 
Kalite Politikası
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, faaliyet konularında 
gelişmeleri takip ederek, dünya standartlarında hizmet 
vermektedir.

Tüm üyelerine, ihtiyaç duydukları hizmeti, yüksek kalite 
standartlarında adil ve eşit olarak sunmaktadır. 

Üyelerinde, kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek, 
güven duyulan, itibarlı, yaptırım gücü yüksek bir 
kurumsal kimlik oluşturmaktadır.
Misyonunda ve vizyonunda vurgulanmış değerlere 

inanan, teknoloji ve gelişmeleri yakından takip eden, 
kurumsal kimlikle bütünleşmiş hizmet odaklı personel 
yapısını geliştirmektedir.

Paydaşlarıyla, görev alanlarında ve topluma hizmet 
yönünde daha verimli çalışmalar yaparak, bölgenin ve 
ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Kalite ve Akreditasyon
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Akreditasyon Nedir?

Sistemin amacı, Türk Oda ve Borsa Sisteminin; Oda 
ve Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, 
oda sistemlerinin, iş dünyası nezdinde saygınlığının 
ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin 
iyileştirilmesi, oda sistemlerinin, birbirine yakınlaş-
manın sağlanması suretiyle Avrupa Oda ve Borsa 
Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  
EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği’nin işbir-
liği ile İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi 
uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akre-
ditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar 
projeyi İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürüt-
müştür. 

Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi, 2005 yılından 
itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
yürütülmektedir. 

Bu süre zarfında borsalardan gelen yoğun istek 
üzerine 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 
borsalar da sürece dahil edilmiştir. 2008 yılından 
itibaren de sistemin adı TOBB Oda ve Borsa Akredi-
tasyon Sistemi olarak değiştirilmiştir. 

2009 yılında TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Siste-
minin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere 
Odalar Birliğinin hazırladığı “2008 Akreditasyon 
Kılavuzu”nun tüm Oda ve Borsalar tarafından uygu-
lanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Odalar Birliği 
ve  TOBB uzmanları, 9 ay süren bir  çalışma yapmış, 
bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kıla-
vuzu” yayınlanmıştır.

2011 Kasım ayı içerisinde 75 başvuru içerisinden 17 
oda ve borsa sisteme dahil edilmiştir.

2011 yılı itibariyle başvurusu kabul edilen 30 oda ve 
borsa, çalışmalarına devam etmektedir.
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 GTSO ÜYE MEMNUNİYETİ

•	 Üye	taleplerini	en	kısa	sürede,	güler	yüzlü	ve	samimi	
bir hizmet anlayışı ile yerine getirmektedir.

•	 En	iyi	çalışma	ortamında	ağırlamakta	ve	kaliteli	hizmet	
vermektedir. 

•	 Üyelerini	doğru	bilgilendirmek	ve	yönlendirmektedir.

•	 Ticari	faaliyeti	geliştirmeye	yönelik,	maddi	ve	manevi	
destek sağlamaktadır.

•	 Üyelere	yönelik	bilgilendirici	eğitim	ve	seminerler	
düzenlemekte; yerli ve uluslararası fuar ve diğer  
organizasyonlar konusunda üyelerini bilgilendirerek 
katılım sağlamaktadır. 

•	 Hizmetlerin,	yasal	mevzuata	uygunluğu	konusunda	
üyelerine güvence vermektedir.

•	 Tüccarın	ve	sanayicinin	menfaatlerini	korumakta,	
kanunlar hakkında üyelerine bilgi vermektedir.

•	 Üyelerinin	görüşlerini	yerel,	ulusal	ve	uluslararası	
düzeylerde basına, televizyona ve radyolara iletmektedir. 

 İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİM SORUMLULUĞU

•	 İş	organizasyonunu	ve	disiplinini	sağlamaktadır.	

•	 Yapılan	işlerin	mevzuata	uygunluğunu	kontrol	ederek	
gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

•	 Gerek	ulusal	gerekse	uluslararası	platformda	üyelerini	
en iyi şekilde temsil etmektedir. 

•	 Kuruluşun	kalite	yönetim	sistemini	ve	bu	sistemin	
sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak 
için planlanmış aralıklarla gözden geçirmektedir.

•	 Hizmet		kalitesini	en	yüksek	seviyede	tutmak	için,	uygun	
öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli 
personeli, verim alınabilecek uygun kademelere 
yerleştirmektedir. 

•	
•	 Sürekli	iyileştirmeye	yönelik,	personelin	gerek	iş	alanı	

gerekse diğer mevzuatlar alanında eğitim almasını 
sağlamakta ve gerekli eğitimleri desteklemektedir. 

•	 Yönetim	haftalık	ve	aylık	olarak	toplanmaktadır.	Gerekli	
kararları almakta, talepleri değerlendirmektedir. 
Sürekli iyileştirmeye yönelik  hedeflerini kontrol ederek, 
uygulamaya koymaktadır. 

 HİZMET ANLAYIŞI

 Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası hizmet anlayışı olarak;

•	 Zamanı	en	iyi	şekilde	kullanmaktadır.		

•	 Güler	yüzlüdür	ve	pozitif	davranmaktadır.	

•	 5174	sayılı	kanun	öncülüğünde	mevzuatlara	uygun	
olarak planlı ve disiplinli çalışmaktadır. 

•	 Üyelerinin	menfaatlerini	kendi	menfaati	saymaktadır.

•	 Hizmetlerini	yürütürken	teknolojiyi	en	üst	düzeyde	
kullanmaktadır. 

•	 İthalat	ve	ihracata	yönelik	çalışmalar	yapmakta,	gerek	
ulusal gerekse uluslararası platformda iş ilişkilerini 
arttırmak için karşılıklı iş tekliflerini üyelerine 
duyurmakta ve üyelerinin ticari tanıtımını gerek bülten 
gerekse web ortamında yayınlamaktadır. 

•	 Hizmet	alanları	modern	ve	çağdaş	dünya	koşullarına	
uygun tutmaktadır.

•	 Öneri	ve	eleştiriye	açıktır,	gelişimden	yanadır.

•	 Paylaşımcıdır.

•	 Destekleyicidir.

•	 Eğitim	ve	seminerler	düzenler,	girişimcidir.

•	 Üyelere	yönelik	insan	kaynakları	platformu	oluşturur.

•	 İletişime	önem	vermekte,	bunu	aylık	bülten,	dijital	ortam	
ve sözlü olarak yerine getirmektedir. Üyelerini, ticari 
ve diğer alanlarda bilgilendirmektedir. 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu doğrultusunda; web, mail, telefon 
, fax ve yazılı olarak genel bilgilendirme yapmaktamve 
bunları kayıt altında tutmaktadır.

•	 Amacına	ulaşmak	için	kalite	hedefleri	belirlemekte	ve	
bu hedeflerin takipçisi olmaktadır.
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 GTSO’NUN TOPLUMA VE DEVLETE KARŞI 
SORUMLULUKLARI

•	 Kanunları	ve	tüzükleri	uygulamakta	ve	gereklerini	yerine	
getirmektedir. 

•	 Eğitim	kurumları	açmakta	ve	destek	vermektedir.

•	 Bölgedeki	fakir	ve	yardıma	muhtaç	vatandaşlara	sosyal	
yardımda bulunmaktadır.

•	 Kanun	çerçevesinde	fakir	öğrencilere	burs	vermektedir.

•	 Ticari	faaliyeti	geliştirmeye	yönelik	tesisler	açmakta	ve	
gerekli finansmanı sağlamaktadır.

GTSO’NUN ÇALIŞANLARINA 

KARŞI SORUMLULUKLARI

•	 Adil	ücret	ödemektedir.	

•	 Sosyal	haklarını	gözetmektedir.	

•	 Eğitimine	önem	vermektedir.	

•	 Din,	ırk,	renk,	cinsiyet	ayrımı	yapmamaktadır.

•	 Çalışanlarının	başarı	ve	iş	performanslarına	yönelik	
motivasyonlarını arttırmak için ödüllendirme 
yapmaktadır.

 

 GTSO’NUN ÇEVRE POLİTİKASI

•	 Sarf	malzemelerini		(kağıt	vb.)	israf	etmeden	kullanmakta	
ve geri dönüşümünü sağlamaktadır.

•	 Çevresel	faaliyetlere	finansal	destek	vermekte	ve	katkıda	
bulunmaktadır.

•	 Çevre	 düzenlemesi	 yapmakta	 ve	 bunu	 idame	
ettirmektedir.

•	 Çevreyi	kirletici	ve	yıpratıcı	faaliyet	lerden	uzak	durmakta	
ve bu konu ile ilgili eğitimler düzenlemektedir.
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08
Aralık
2011

UMEM Projesi Artık 
Gemlik’te
“GEMLİK TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK 
LİSESİ UMEM KAPSAMINA ALINDI.”

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başka-
nımız Kemal Akıt, Türkiye İş Kurumu Gemlik Şube 
Müdürü Lütfi Güleç ve Gemlik Teknik Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin Er tarafından odamızda 
basın açıklaması yapıldı.

Türkiye İş Kurumu Gemlik Şube Müdürlüğü, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Gemlik Teknik Lisesi ve 
Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
yürütmüş oldukları çalışmaları neticesinde Gemlik 
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisemiz de UMEM 
Projesine dahil edildi.  

14
Kasım
2011

Akreditasyon Denetimi 
Başarı ile Geçti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB), 2001 yılında İngiltere Odalar Birliği 

ile birlikte yürütmeye başladığı Oda-Borsa Akreditasyon 
Sistemi’ne 3 yıl önce dahil olarak “Akredite Oda” ünva-
nını alan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, akreditasyon 
belgesini yenilemek için  03.11.2011 tarihinde dene-
timden geçti.

Denetimi gerçekleştiren TOBB Akreditasyon Kurul 
Sekreteri Volkan Tufan ve TSE Denetçisi Mehmet Ali 
Dönmez, akreditasyon kılavuzunda yapılan değişikliklere 
göre yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 3 yıl daha akredite 
oda olması yönünde ortak görüşte birleştiklerini bildir-
diler.

06
Temmuz

2011

Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi Sertifika Töreni
KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı 
kapsamında, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişim-
cilik Eğitimimizin Sertifika Töreni odamızda yapıldı. 60 
saat ve altı hafta süren eğitime yoğun bir başvuru süreci 
ile başlandı. Kısa bir süre içinde yapılan 130 başvuru 
arasından, mülakatla yapılan seçmeler sonucunda 
katılmaya hak kazanan 30 girişimci adayının, 30’uda 
başarı ile eğitimlerini tamamladılar ve sertifikalarını 
aldılar. Sertifika törenine Gemlik Kaymakamı Sayın 
Bilal Çelik, Belediye Başkan Vekili Sayın Aslan Özaydın, 
KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürü Sayın Ahmet 
Akdağ, Oda meclis üyeleri, Eğitmen Tülin Tüzün ve basın 
mensupları katıldılar.

Oda yönetim Kurulu başkanı Sayın Kemal Akıt yaptığı 
açılış konuşmasında “Bildiğiniz gibi işsizlik ülkemizin 
en önemli sorunlarından birdir. Ancak; bunu bertaraf 
etmek için önlemler alınmakta, projeler geliştirilmek-
tedir. Araştırmalara göre 2010 yılında işsizlik oranı 
2009’a göre 2,1 puan azalarak %11,9 olmuştur. Fakat 
hala yüksek bir orandır. Ülkemizin kalkınması ancak 
girişimcilerin ve girişimciliğin desteklenmesi ile 
mümkün olacaktır. İşte bu nedenle yeni girişimci 
desteği, iş fikri olan, kendi işini yapmak isteyen, ancak 
bunu yapacak yeterli maddi imkanı bulamayanlara 
sunulmuş fevkalade güzel bir imkandır. Bu eğitimler 
onlara hem bir girişimci olarak izlemeleri gereken yolu 
çizmede ışık tutacak, hem de alacakları maddi destek 
iş hayatına atılmaları yolunda ivme kazandıracaktır” 
dedi.

ODAMIZDAN HABERLER
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02
Şubat
2011

Financial Times’dan 
Odamıza Ziyaret

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetele-
rinden Financial Times, Bursa ve Gemlik’le ilgili hazır-
layacağı ekonomi eki için Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Financial Times Türkiye Direktörü 
Sayın Francisco de Paula, Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Kemal AKIT’la Gemlik ekonomisi, gelecekteki 
Gemlik ve Türkiye ekonomisi üzerine bir röportaj yaptı. 

20
Ekim

2010

AB Projemiz Başarı İle 
Tamamlandı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın sahibi 
olduğu, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO ve 
Asım Kocabıyık MYO’nun ortaklaşa hazırladıkları, Hayat 
Boyu Öğrenme (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik 
projesi kapsamında Almanya ve Polonya olmak üzere 
iki ayrı ülkede icra edilen proje başarı ile tamam-
landı. 

Proje kapsamında 25 katılımcı, Avrupa’ daki Dijital İmza 
Uygulamalarının İncelenmesi konusunda European 
Business Academy ( Berlin – ALMANYA) , AVIVA Training 
and Human Development Center in Poland 
(Wroclaw – POLONYA)’da eğitimlerini tamamladılar. 
Dijital İmza Uygulamalarının incelenmesi dışında katı-
lımcılar dil eğitimi de aldılar.

Projenin başarı ile tamamlanmasının ardından GTSO’da; 
katılımcılar, proje ortakları ve proje sorumlularının 
katıldığı bir kapanış toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası 
katılımcılara GTSO tarafından sertifika verildi. 

Törende söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
AKIT “Projemizi başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. 
Bu proje için; başlangıcından bitiş sürecine kadar çok 
emek harcandı. Umarım bu emeğimize değmiştir. Siz 
sevgili gençlerimiz, ülkemizin geçiş sürecinde olduğu 
“dijital imza “ konusunda eğitim aldınız. Hiç bilmediğiniz 
Avrupa ülkelerinde bu projeyi icra ettiniz. O ülkelerin 
kültüründe yaşadınız ve yaşam standartlarını gördünüz. 
Dil eğitimi aldınız ve daha bir çok alanda bilgi sahibi 
oldunuz. Elbette 5 haftalık bir program “dijital imzanın” 
tamamen öğrenilmesi için yeterli değildir. Fakat siz bu 
konuda artık fikir sahibisiniz. Temel eğitimini aldınız 
ve bunu geliştirmek, daha iyi öğrenmek sizin azminize 
ve gayretinize bağlıdır. Umarım bu tecrübe gelecek 
hayatınıza olumlu etkiler katacaktır” dedi.

GTSO’nun sahibi olduğu, Uludağ Üniversitesi Teknik 
Bilimler MYO ve Asım Kocabıyık MYO’nun ortaklaşa 
hazırladıkları, Hayat Boyu Öğrenme (LLP) Leonardo 
da Vinci Hareketlilik projesi kapsamında Almanya ve 
Polonya olmak üzere iki ayrı ülkede icra edilen proje 
başarı ile tamamlandı.

ODAMIZDAN HABERLER



Ocak - Şubat - Mart  2012

29

İşaret Dili Kursu 
7 Şubat 2012 itibariyle Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından İşitme ve Konuşma Engel-
liler ile iletişim sağlayabilmek için “İşaret Dili 
Kursu” açılacaktır. Kurs 120 saat süreli olup; 
gündüz tüm kamu çalışanları, gece tüm gönül-
lüler için gerçekleşecektir. Kursa katılmak ve 
ayrıntılı bilgi almak için Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü‘ne 

0.224 - 513 18 46 
No’lu telefondan ulaşabilirsiniz. 

UMEM Projesi
UMEM Projesi kapsamında Gemlik Teknik Lise 
ve Endüstri Meslek Lisesi’ne, Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü Fonu’ndan kaynak aktarılmıştır. 
Bu kaynak ile Meslek Lisesi’nin atölyeleri, gelişen 
teknolojiye uygun olarak yeniden makine ve 
teçhizat alınmak suretiyle yenilenmiştir. Firma-
ların talebi doğrultusunda ihtiyaç duydukları kali-
fiye eleman yetiştirilmek üzere İŞKUR’a kayıtlı 
işsizler arasından seçilen kişilere yönelik beceri 
kazandırma, meslek edindirme kursları düzen-
lenecektir. 

Yapılan değerlendirmeler sonunda Gemlik’te 
Gazaltı Kaynakçılığı, Mobilya Döşemeciliği kursları 
açılmış; Web Tasarım, Bilgisayar Bakım ve Onarım 
kurslarınında açılması için protokoller yapılmıştır. 
Projenin avantajlarından yaralanmak isteyen 
firmaların ihtiyaç duydukları alanlarda eleman 
yetiştirilmesi için GTSO ile iletişime geçmeleri 
gerekmektedir.

Beceri 10’ meslek edindirme kurslarına katılmak 
isteyen işsizlerin ise 
www.iskur.gov.tr sitesinden online veya İşkur 
Gemlik Şubesi’nden şahsen veya 
www.beceri10.org.tr sitesinden “İş Arıyorum” 
bölümünden gitmek istediği kursa başvuru 
yapmaları gerekmektedir.

Proje kapsamında stajyer çalıştırmak isteyen 
işletmelerin, www.beceri10.org.tr adresinden 
ticaret sicil ve oda sicil numaraları ile giriş yaparak 
yeni stajyer talep kayıtlarını gerçekleştirmeleri 
beklenmektedir. Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasına kayıtlı olan firmalarda yazılı olarak 
Oda’dan stajyer ya da eleman yetiştirilmesi tale-
binde bulunabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi almak için 

0.224 - 513 10 23
numaralı telefondan GTSO’ya ulaşabilirsiniz.

GERİLLA PAZARLAMA
8 Şubat 2012 Çarşamba günü, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda “GERİLLA PAZARLAMA” konulu 
eğitim programı gerçekleştirilecektir. Eğitim, 
örnek test ve atölye çalışmaları, 10.00-17:30 saat-
leri arasında Oda toplantı salonunda Dr. Çağatan 
TAŞKIN tarafından verilecektir.

• Gerilla Pazarlama Nedir ?
• Neden Gerilla Pazarlama ?
• Gerilla Pazarlama Araçları
• Gerilla Pazarlama ve Sosyal Medya Kullanımı
• Stratejik Pazarlama Planlaması

Eğitim sadece Oda üyelerine ücretsiz olarak 
gerçekleştirilecek ve eğitim sonunda katılımcılara 
katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim için kontenjan sınırlı olup, başvuru sırası 
esas alınacaktır.
Eğitim içeriği ve eğitmen hakkında detaylı bilgi 
almak ve başvuru yapmak için www.gtso.org.tr 
adresinden “Eğitim Faaliyetlerimiz” linkini kulla-

nabilir ya da 0224 513 10 23 nolu telefondan 
GTSO’ya ulaşabilirsiniz. 

DUYURULAR
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08
Aralık
2011

GEMPORT, OPEL ‘E HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Türkiye’de “en çok araç elleçlemesi yapılan özel liman” ünvanına sahip Gemport, hizmet verdiği dünyaca 
ünlü otomobil markalarına bir yenisini daha eklemiştir. Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen “OPEL COMBO” 
marka araçların, 2011 Aralık ayı itibari ile ihracatları, Gemport’dan gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Gümrüklü sahada bulunan 8 katlı otopark ile otomotiv sektörünün devlerine kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen 
Gemport, artan müşteri portföyünün gururunu taşımaktadır.

21
Ekim

2011

BORUSAN HOLDİNG, 2°C BİLDİRİSİ’Nİ İLK 
İMZALAYAN ŞİRKETLERDEN BİRİSİ OLDU 

Borusan Holding, Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri’nde çözüm 
yaratmaları ve ulusal düzeyde gerekli aksiyonları alarak, yeşil ekonomiye geçişi 
sağlamaları için hükümetleri aksiyona çağıran “2°C Bildirisi”ni imzaladı.

Borusan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Agah Uğur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
iklim değişikliğinin, dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri 
olduğunu ve Borusan Holding’in kurum olarak bu konudaki mücadeleye her boyutta 
katılacağını belirtti.

Sürdürülebilirliğe büyük önem verdiğini ve iklim değişikliğiyle mücadelenin her 
boyutuna katılacaklarını ifade eden Uğur, “İklim değişikliği, insanlık tarihindeki en 
önemli sorunlardan biri. Eğer kamu yöneticileri ve özel sektör yetkilileri gerekli 
önlemleri zamanında alamazlarsa, insanlığın sürdürülebilirliği tehlikeye girecek. 
Durban’da (Güney Afrika Cumhuriyeti) yapılacak BM İklim Değişikliği Zirvesi’nde 
uzlaşma sağlanmasının, Rio 20 görüşmelerinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına 
katkıda bulunacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Verilen bilgiye göre; bu yıl beşincisi yayınlanan bildiri “Corporate Leaders Network 
for Climate Action” öncülüğünde birçok sektörden iş dünyası liderlerinin katılımı 
ile hazırlandı. Söz konusu bildiri, 2007 yılında, Bali’de yapılan Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Zirvesi öncesi ilk kez hazırlanmış, iş dünyası ve sivil toplum kuru-
luşlarının geniş desteğini kazanmıştı. Bildiri ile iş dünyasının temsilcileri iklim 
değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomiye büyük önem verdiklerini 
belirtiyorlar. Ayrıca, bildiride yeşil kalkınmanın gerçekleşmesini güvence altına 
alacak eylemler detaylandırılarak, küresel sıcaklık artışının en fazla 2 santigrat 
derecede tutulması gerekliliğine işaret ediliyor.

28
Aralık
2011

BORUSAN LOJİSTİK, CAPİTAL DERGİSİ’NİN “TÜRKİYE’NİN EN 
BEĞENİLEN ŞİRKETLERİ’’ ARAŞTIRMASI’NDA KENDİ SEKTÖ-
RÜNDE İLK 3’E GİRDİ

Capital Dergisi tarafından her sene gerçekleştirilen “Yılın En Beğenilen Şirketleri Araştırması” kapsamında; Borusan 
Lojistik kendi sektöründe ilk üç içine girerken, Borusan Holding 13. sıraya yükseldi!  Borusan Holding şirketlerinden 
Borçelik ise “Sektörünün En Beğenilen 2. Şirketi” oldu. Capital Dergisinin gerçekleştirdiği “Yılın En Beğenilen Şirketleri 
Araştırması” artık sadece Türk iş dünyasının önde gelen şirketlerine ışık tutan, konumlarının belirlenmelerini sağlayan 
bir çalışma olmanın ötesine geçerek çok sayıda akademisyenin ve uzmanın, bilimsel çalışmalarında kullandığı önemli 
bir referans kaynağı haline geldi. 

ÜYELERDEN HABERLER
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Deniz Ticaret 
Odaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey 
Başkanı Sefer Kalkavan ile Konsey üyelerinin katılımıyla 
Ankara’da TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, denizcilik sektöründe daha fazla yatırıma 
ve büyümeye ihtiyaç bulunduğuna işaret etti. Bu çerçe-
vede, denizcilik sektörüne, bir bütün olarak yatırım teşvik 

sistemi içinde özel bir yer verilmesini isteyen Hisarcık-
lıoğlu şöyle konuştu: 

“Zira, sadece AB üyesi devletler değil, asıl rakibimiz 
konumundaki Çin, Kore, Brezilya, Hindistan ve Rusya 
da gemi inşa sanayine, doğrudan ya da dolaylı destekler 
geliştirdiler. Ancak Türkiye’de sektörümüz, büyük ölçüde 
teşvik kapsamı dışında kaldı. Hazırlanan yeni yatırım 
teşvik sisteminde, denizcilik ve gemi inşa sektörlerimiz 
mutlaka yer almalıdır.”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  yemekte 
yaptığı konuşmada, diplomasi mesleğinin 

özverili çalışmalar gerektiren kutsal bir iş olduğunu 
belirterek “Çok önemli bir misyonunuz var. Sizler 
Türkiye’nin dışa bakan yüzlerisiniz. Dış dünya bizi sizlerle 
tanıyor” dedi.

Türkiye’nin yurtdışından bakıldığında bir cazibe merkezi 
olarak görünmesinde diplomatların rolünün çok önemli 
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu “Türkiye iş dünyasının 
dışa açılmasındaki önemini incelemek için Türkiye 
ekonomisinin dönüşüm süreci iyi kavranmalı. Türkiye 
son 30 yılda müthiş bir yol katetti. Bu başarının arkasında 
ciddi bir emek var, birikim var, vizyon var. 2023 hedefimiz 
çok önemli, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmek için mutlaka tempolu büyümek zorundayız” 
değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, yeni yatırım teşvik sisteminde, denizcilik ve gemi inşa sektörlerinin 
mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 4. Büyükelçiler Konferansı’na katılan Türkiye’nin 
yurtdışındaki 200’e yakın büyükelçisine akşam yemeği verdi.

23
Aralık
2011

25  
Aralık
2011
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Konfederasyon binasında gerçekleşen buluş-
maya Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanı Çiçek, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti 
Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Konya Millet-
vekili Atilla Kart, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve STK temsilcileri 
katıldı. 

Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 
yeni anayasa hazırlama sürecinin katılımcı bir yöntemle 
yapılması yönündeki kararlı çabaları için TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’e teşekkürlerini iletti.

Anayasa Platformu adıyla 2007 yılında başlattıkları 
çalışmalarının TBMM’nin yeni anayasa çalışmaları ile 
hız kazandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ‘’Yeni anaya-
sanın 74 milyonun mutabakat metni olmasını istiyoruz’’ 
dedi.
Bu süreçte katılımcılığın çok önemli olduğunu vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, toplumun görüşlerini ifade edebi-
leceği platformların ve kanallarının varlığının anayasa 
hazırlama sürecine ciddi katkı sağlayacağını vurgu-
ladı.

‘’Yeni anayasanın üzerine inşa edileceği temel ilkeler 
sürecinde sağlayacakları katkıları hepimizin ortak imza-
sıyla Meclis başkanımıza iletiyoruz’’ diyen Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönem, çok sayıda ilde, geniş katılımlı 
toplantılar organize edeceğiz. Türkiye’nin geniş kesim-
lerini temsil etme kabiliyetimizi harekete geçireceğiz. 
Bu yolla diyaloğa dayanan ortak akıl aramaya yönelik 
bir mutabakat kültürünü yeni anayasa hazırlama süre-
cine egemen kılmaya çalışacağız.

Türkiye, konuşsun istiyoruz, konuşarak ortaklaşsın 
istiyoruz. Konuştukça ne kadar çok ortak sözümüzün 
olduğunu göreceğiz. Sürecin her aşamasının bir bayram 
aşamasında geçmesini sağlamaya çalışacağız. Anaya-
sanın halkla buluşmasına katkı vermek istiyoruz. Yüce 
meclisimiz bu sefer halkın anayasasını, halkla birlikte 
yazmak istiyor. Yeni anayasa bizi geleceğe taşıyacak. 
Koyduğumuz büyük hedeflere doğru, sağlam bir köprü 
vazifesi görecek.”

DEİK’in 2011 yılı Olağan Genel Kurulu’nda 
konuşan TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
2012 yılında hem doğrudan döviz kaynağı, hem de kredi 
imkanı olarak AB pazarının daralacağına işaret ederek, 
“Eskiden ihmal ettiğimiz coğrafyalara gitmek, dünyayı 
yeniden keşfetmek zorundayız. İş adamlarımızı, firma-
larımızı bu bölgelere götürmek zorundayız. Bu bölgelerin 
başında da Asya ve Güney Amerika geliyor” dedi. Hisar-
cıklıoğlu, Asya Kıtası’nı ithalat değil, ihracat üssü olarak 
seçmek gerektiğini ifade etti.
Şirketlerin de yurtdışındaki faaliyetlerini kolaylaştırmak 
ve destelemek gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
yeni pazarlara daha kolay ulaşmak ve payımızı artırmak 
için hedef pazarlarda “Türk Ticaret Kapısı” ofisleri 
açılmasını önerdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK), 2011 yılı Genel 
Kurulu; TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve DEİK kurucu-
larından Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un 
da katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuş-
masında DEİK’in Türk iş dünyasının dışarıya açılan kapısı 
olduğunu anlattı.

Bu yıl DEİK’in,  700’e yakın etkinlik ve çalışma gerçek-
leştirerek, varlık amacını hakkıyla yerine getirdiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu ileriye gitmelerini sağlayan gücün 
birlik ve beraberlik olduğunun altını çizdi.

AB PAZARI DARALIYOR, 

’’İHMAL ETTİĞİMİZ BÖLGELERE GİTMEK ZORUNDAYIZ.’’ 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da yer aldığı Sivil Toplum Kuruluşları 
temsilcileri, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in ev sahipliğinde, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki Anayasa Komisyonu Üyeleriyle buluştu. 

26
Aralık
2011

28
Aralık
2011
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Geçmişten günümüze

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluşu, “Bursa Hüdavendigar Vilayeti Ticareti Ziraat Ve Sanayi Odası”nın kuruluş tarihi 
olan 1890 yılından hemen sonraydı. Kurucuları Konstantin Pençileri ve Ali Galip Beyler idi. Kuruluş tarihi olan 1897 yılında, Çarşı 
Meydanı’nda, küçük bir odada hizmet vermeye başlamıştı.  

115 yıl
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115 yıl
Gemlik, Bursa civarında kurulan en eski kenttir. Tarihi 
M.Ö.12. Yüzyıl’a kadar uzanır. Herodot’un ünlü tarihinde 
bölgemizden söz edilen tek kent burasıdır. Efsaneye 
göre Gemlik’e, ilk olarak Herkül’ün geldiği ve buraya 
kaybolan arkadaşı ‘Syrus’un adını verdiği söylenir. Daha 
sonra Milet’ten gelen kolonilerce adı Kios olur. 

Tarih boyunca Persler’in, Büyük İskender’in, Bitinya 
Krallığı’nın, Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve 
Selçuklular’ın egemenliğine girmiş olan Gemlik, bu 
ulusların gemilerine sığınak olmuştur. 

1087 yılında burayı ele geçiren Selçuklu kumandanla-
rından Ebul Kasım’ın burada bir donanma yaptırması 
üzerine kentin adı “gemilerin yanaştığı ve üretildiği yer” 

anlamına gelen “Gemilik” olur. Zaman ilerledikçe bu 
isim “Gemlik” olarak değişir ve bu zamana kadar da 
“Gemlik” olarak kullanılır. 

Gemlik; Osmanlı devrinde, Bursa’daki Yıldırım Camii ve 
Medresesi’ne vakfedilmiş bir kasaba idi. Kasabanın 
gelirleri bu vakıflara yollanırdı. Uzun yıllar Kite’ye bağlı 
bir köy olan Gemlik, 1856 ’da Gemlik-Bursa karayolunun 
yapılmasından sonra canlandı ve belediye örgütü 
kuruldu.

Kurtuluş Savaşı’nda, 6 Temmuz 1920’de İngiliz işgaline 
uğrayan ve 8 Temmuz 1920’de İngilizlerce Yunanlılara 
devredilen Gemlik, 11 Eylül 1922’ye kadar Yunan işga-
linde kaldı. 

Bugünde Gemlik, altında koca bir tarih yatan körfezinin 
sessiz suları ile bakanların gözlerini okşamaktadır. 

Orhan Veli Kınık’ın herkes tarafından bilinen:
“Gemliğe doğru denizi göreceksin. 
Sakın Şaşırma!...” 
Dizeleri, bu küçük yerleşimin ve insanlarının, deniziyle 
ve iklimiyle nasıl uyum içerisinde olup başarı sağladık-
larının kanıtıdır.

Bursa’nın 30 km. kuzey batısında, Marmara Denizi’nin 
sakin kıyılarına kurulmuş olan Gemlik, günümüzde 
bütün özelliklerinden farklı olarak ticarette ki önemiyle 
de kendisini göstermektedir. 

Türkiye’nin en büyük 3. limanına ev sahipliği yapan  
Gemlik; pek çok fabrikası ve dünyaca ünlü sofra zeyti-
niyle, Marmara Bölgesi’nde, içinde bulunduğu coğraf-
yanın sakinliğinin aksine hiç durmadan gelişmektedir.
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Oda Tarihçesi

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın kuruluşu, “Bursa 
Hüdavendigar Vilayeti Tica-
reti Ziraat Ve Sanayi 
Odası”nın kuruluş tarihi 
olan 1890 yılından hemen 
sonraydı. Kurucuları Kons-
tantin Pençileri ve Ali Galip 
Beyler idi. Kuruluş tarihi 
olan 1897 yılında, Çarşı 
Meydanı’nda, küçük bir 
odada hizmet vermeye 
başlamıştı. 

1920 yılında Yunan işgali 
dolayısıyla Oda’nın faaliyeti, 
tatil edilmiş; bu durum 1925 
yılına kadar devam etmişti.

 Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 1925 yılında, 655 sayılı 
kanunun yürürlüğe girmesi üzerine Ali Rıza Bey’in 
teşebbüsü ile yeniden faaliyete geçti. 1942 yılında 4355, 
1951 yılında 5590 sayılı kanunlar ile bugünkü Ticaret ve 
Sanayi Odası hüviyetini kazanmış oldu. 

Oda’nın ilk kurulduğu yıllarda, üyelerinin büyük bir 
çoğunluğu zeytin, zeytinyağı imalathaneleri, sabun ve 
pirinç fabrikalarından oluşmaktaydı. 1920’li yıllarda 
zeytin ve zeytinyağı imalathaneleri, ihracat yapmaya 
başladı.

1938 yılında, Atatürk tarafından kurulan Gemlik Suni 
İpek Fabrikası’yla bölgemizdeki ilk sanayi tesisi açılmış 
oldu. Bununla beraber zeytinyağı imalathaneleri 
modernleşerek Gemlik’te sanayi tesisleri yapılanmaya 
başladı.

Bölgenin gelişmeye başlamasıyla beraber, mevcut 
Oda’nın yerinin yetersiz kaldığı görüldü ve 1964  yılında 
hala kullanılmakta olan hizmet binası yaptırıldı.

1957 yılında Naciye Kafoğlu ve Halefleri Kol. Şti., 1962 
yılında BP Petrolleri A.Ş. , 1975 yılında Borusan A.Ş., 
1978 yılında Gemlik Gübre A.Ş., 1980 yılında Çimtaş A.Ş., 
1988 yılında Mina A.Ş. fabrikalarının kuruluşu ile daha 
çok tüccarlara hizmet veren GTSO, sanayi kuruluşlarına 
da hizmet vermeye başlamış oldu. 

Bölgemizdeki sanayinin hızlı gelişimi ve büyüyen ticaret 
hacmi dikkate alınarak, 1987 yılında Gemlik Belediyesi 
ve bir grup Bursa’lı sanayici iş adamının girişimiyle 1992 
yılında, Türkiye’nin ilk özel limanı olan Gemport A.Ş. 
kuruldu. Bu gelişmeyle beraber Oda’nın hizmet potan-
siyeli de artmaya başladı ve artan hizmet potansiyelini 
karşılamak için Oda teknolojik alt yapısı da şekillenmeye 
başladı.

1984 yılında, İznik ve Orhangazi’de de ticaret ve sanayi 
odaları kuruldu. Bu odaların açılması ile birlikte, onların 
yetki alanında bulunan üyelerimiz, yeni açılan bu odalara 
transfer oldular.

1991 yılında GTSO, Gemlik’in başlıca gelir kaynağı olan 
zeytinciliğin gelişmesi için atılımlar yapmaya başladı. 
Gemlik zeytinine standart getirilmesi ve markalaşması 
için görüşmeler yapıldı ve Gemlik zeytininin bugün sahip 
olduğu coğrafi tescil işareti için ilk temeller bu yıllarda 
atılmış oldu.

Sanayi tesislerinin ve Türkiye’nin ilk özel limanının 
bölgemizde kurulması ile beraber, bölgemizde bir 
Serbest Bölge kurulması fikri ortaya çıktı ve Serbest 
Bölge kuruluşu aşamasında Oda, aktif bir rol üstlendi. 
Bu sayede Bursa Serbest Bölgesi, 1999 yılında faaliyete 
geçti. Serbest Bölge’nin kuruluşu ile beraber bölgemiz-
deki ithalat-ihracat hareketleri arttı ve Oda’nın gelir 
düzeyi ile beraber, Oda faaliyetleri de hız kazanmış oldu.
 
Eğitime yüzde yüz destek kampanyası ve her şeyi 
devletten beklememe politikası ile yola çıkan Oda, 1999 
yılında depremde hasar gören Gazi İlköğretim Okulu’nu 
yeniden yaptırdı. Türkiye‘nin ilk çelik konstrüksiyon okulu 
olarak inşa edilen bu okul, bugün Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası İlköğretim Okulu olarak eğitim ve öğreti-
mine devam etmektedir. Aynı yıllar içerisinde Odamız, 
öğrencilerin eğitimine de destek olabilmek için burslar 
verdi.

1994 yılında GTSO, Gemlik’e bir üniversite kazandırmak 
için çalışmalar başlattı ve siyasi otoriteler ile yazışmalar 
yaptı. Bunun üzerine 2002 yılında, Gemlik Meslek 
Yüksekokulu’nun kurulması kararlaştırıldı. 2005 yılında 
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu adıyla 
Üniversite, eğitim ve öğretimine başladı. Oda, 2008 
yılında, Üniversite’ye 40 bilgisayar ve ofis donanımlarıyla 
beraber bir bilgisayar laboratuvarı hediye etti.

2000 yılında GTSO, gelişen teknoloji ve iletişim kaynak-
larını da göz önünde bulundurarak, teknolojik altyapısını 
yenilemeye başladı ve 2003 yılında, TOBB Web Modülü 
otomasyonlarına geçiş yaptı. Bu aşamada artan iş 
potansiyelini karşılamak için alanında uzman yeni 
personel istihdamları yapıldı. 2004 yılında, üyeleri ile 
iletişimini güçlendirmek, oda faaliyetlerini duyurmak, 
üyelerinin oda işlemlerinin bir bölümünü interaktif olarak 
yapabilmek için dinamik içerik yönetim sistemini kulla-
narak bir web sitesi açtı ve üyelerinin hizmetine sundu. 
Ayrıca 2005 yılı itibariyle çıkardığı aylık bülteni posta 
yolu ile düzenli olarak üyelerine göndermeye başladı.
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Küreselleşen dünyanın getirdiği şartlar ve rekabet 
ortamının doğması ile birlikte; GTSO, yeni yönetim 
sistemlerine yöneldi ve bu sistemleri kendisine uygu-
lama yolunda adımlar atmaya başladı. Katılımlı yönetim, 
üye memnuniyeti, stratejik yönetim gibi kavramlarında 
her geçen gün önem kazanması ile birlikte; 2006 yılında, 
kalite yönetim sistemini kendi bünyesinde uygulamaya 
başladı ve 12 Aralık 2006 tarihinde TS-EN ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. Bu, Oda’nın 
geçirdiği en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Yıllardır var olan kültürü ile üyelerinin, toplumun ve 
ülkesinin çıkarlarını koruyan, problemlerine duyarlı olan 
ve gelişmesini destekleyen GTSO, bu yeni sistemle 
birlikte tüm bu uygulamalarını belirli bir sistematik 
haline getirdi. Üye memnuniyetinin esas olduğu ve 
sürekli iyileşmenin hedeflendiği bu sistemle birlikte 
Oda, üyelerinin görüş ve beklentilerinin saptanmasına 
daha da yoğunlaşmış olarak uygulamalarını sürdürdü.

Gemlik Ticaret Borsası öncülüğünde ve GTSO’nun da 
desteğiyle Gemlik Zeytini, Coğrafi Tescil İşareti aldı. Bu 
vesile ile zeytin tüketiminin ülke genelinde arttırılması, 
Gemlik Zeytini’nin kalitesini koruması ve ülke genelinde 
tanıtılması için; 2007 yılı itibariyle Gemlik Ticaret Borsası 
ile beraber ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyon-
lara katılma kararı alındı. 

GTSO, 2007 yılı içinde Gemlik Bölgesi’nin ekonomik 
potansiyeli, Gemlik Zeytini’nin tanıtımı için Türkiye’de 
beşincisi düzenlenen “Dünya Odalar Kongresi’ne;  
lojistik, sanayi ve gıda alanlarında üyeleriyle beraber 
katıldı. Yine aynı yıl  “Vinolive” 2007 İzmir ve Uluslararası 
Gıda Fuarı’na da katılarak, Gemlik Bölgesi’nin ve Gemlik 
Zeytini’nin tanıtımını yaptı.
Bunun ardından GTSO, 2007 yılında, TOBB Akreditasyon 
Sistemi’ne aday oldu. 2008 yılı itibariyle adaylık çalış-
malarına devam eden Oda, çalışmalarını ve faaliyetlerini 
akreditasyon kriterleri çerçevesinde yeniden yapılan-
dırmaya başladı. Çalışmalarının tamamlanmasıyla 
birlikte 06 Haziran 2008 tarihinde, Türk Loydu Vakfı 
tarafından yapılan denetim sonucunda akredite olmaya 
hak kazandı ve TOBB V. Dönem’de akredite oda/borsalar 
arasında yerini almış oldu. 

2008 yılında, 15. Akdeniz Uluslararası Yiyecek İçecek 
Fuarı (Antalya), İstanbul Anatolive Fuarı (İstanbul) , İzmir 
Vinolive fuarlarına da katılarak, ulusal ve uluslararası 
tanıtım çalışmalarına ve rekabete verdiği desteğe de 
devam etmiş oldu. 

2008 yılı itibariyle eğitim faaliyetlerine hız veren Oda, 
üyelerinin ve personelinin bilgi ve becerilerini geliştir-
melerine olanak sağlamak için pazarlama, uluslararası 
ticaret, insan kaynakları gibi çeşitli konularda ücretsiz 
eğitimler vermeye başladı. Bunun yanında seminer ve 
çalıştaylar organize ederek eğitimi sürekli olarak 
destekledi.

Ayrıca 2008 yılında, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
ve Denizcilik Fakültesi’nin, Gemlik’te açılmasını destek-
leyen Yönetim Kurulu ve aynı zamanda, Üniversite 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal AKIT, Gemlik’in 
her alanda kalkınması için hala destek ve girişimlerine 
devam etmektedir. 
GTSO; 2009 yılında Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Ticaret 
ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü koordina-
törlüğünde yürütülen “Mesleki Eğitimde Nesneye Yönelik 
Programlama Yaklaşımlarının İncelenmesi” konulu 
proje çalışmasına ortak olarak katıldı; bu çerçevede 
Almanya’ya yapılan ziyarete, oda personeli nezdinde 
katılım sağladı. 2010 yılı itibariyle de “Dijital İmza Uygu-
lamalarının İncelenmesi” konulu projesi ile 25 işsiz 
üniversite mezununun Almanya ve Polonya’da eğitim 
almaları sağlandı ve  proje başarılı bir şekilde tamam-
lanmış oldu. 

GTSO, üyelerinin memnuniyetini ölçmek ve beklentilerini 
tespit etmek için üye memnuniyeti araştırmalarına, 
ilçenin sosyal ve ekonomik durumunu belirlemek ve 
bunu paylaşmak için ekonomik-sosyal durum araştır-
malarına başladı; 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yaptığı 
araştırmalarını kamuoyu ile paylaştı. 
Üyelerine verdiği hizmet kalitesini her geçen gün 
yükseltmeyi hedefleyen Oda, kurduğu kalite yönetim 
sistemi ve akreditasyon sisteminin ardından 2010 yılında 
Kalite Derneği (KALDER) üyeliğini tamamlayarak, Kalite 
Derneği Bursa Şubesi’ne üye olan ilk oda olmayı başardı. 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası; 27 kişilik meclisi, 7 
kişilik yönetim kurulu, genel sekreter ile birlikte 10 
kişiden oluşan personel kadrosu ile köklü kurum kültü-
rüne yakışır bir şekilde sizlere hizmet vermeye devam 
etmektedir.
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Bir duayen,

Tevfik 
SOLAKSUBAŞI
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Sn. Tevfik Solaksubaşı, öncelikle bizi kırmayıp dergimiz 
EKO GEMLİK’in  bu sayısındaki röportaj teklifimizi kabul 
ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biraz sizi tanı-
yabilir miyiz?

Tam 85 yaşındayım. 1926’nın son günü, Gemlik’te 
doğdum. İstanbul Kabataş Lisesi’ni bitirdim. Daha sonra 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdim. İktisat 
Fakültesi’nden sonra ağırlıklı olarak inşaat işiyle 
uğraştım. Aynı tarihlerde, Gemlik’te zeytinyağı imalatı 
da yapmaya başladım. 
Benim iki oğlum ve bir kızım var. Oğullarımdan biri 
Mahmut, diğerinin adı Ali, kızım da Melek. Mahmut 
benimle birlikte çalışıyor, işlerin başında o duruyor. 
Diğer oğlum Ali ise bugün Amerika Chicago’da çok büyük 
bir şirketin başında yer alıyor. Eşim Sevinç Hanım’ı, 
Allah rahmet eylesin, 2003 senesinde kaybettim. Sevinç 
Hanım’ın babası, rahmetli kayın pederim Dr. Fikri Servet 
TÖR’dü. 

1960 senesinin 2. Ayında, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
(GTSO)’nda yönetim kurulu başkanı seçildim. 
16.11.1987’ye kadar da başkanlığım  devam etti. Ondan 
sonra 87’den 92’ye kadar Oda Meclis Başkanı olarak 
görev yaptım. 1980’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu (TOBB)’na da seçildim ve çalıştım. O 
tarihe kadar TOBB’a giden tek ilçe Gemlik’ti. Ben aşağı 
yukarı 20 sene TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. 
Bununla beraber Dış Ekonomik İlişkiler Yönetim Kurulu 
(DEİK) Üyeliği de yaptım. Üyeliğim 2011 senesi itibariyle 
bitti. 

Sn. Tevfik Bey, Gemlik’te sanayinin gelişmesine çok 
büyük katkılarınız olduğunu biliyoruz. Bize biraz 
geçmişten bugüne yaptığınız işlerden bahseder misiniz?

Ben senelerce otomotiv, oto lastik ticareti ve zeytin, 
zeytinyağı işiyle uğraştım. Aynı zamanda Borusan’ın da 
ortaklarındanım. Gemlik’te, 1936 senesinde Allah rahmet 
eylesin, Mustafa Kemal Atatürk ve Celal Bayar, ilk Suni 
İpek Fabrikası’nı kurmuşlar. Celal Bayar, Umurbey’lidir. 
Geldiler, Suni İpek Fabrikası’nı, eskiden Osmanlı 
Donanması’na gemi yapılan yerde kurdular. Şimdi ise 
orası üniversiteye tahsis edildi. 

1960 senesinde Gemlik’e Azot Sanayi A.Ş.’yi getirdim. 
Allah rahmet eylesin, 30.000 dönüm arazi sahibi olan 
Danış Ekim Bey vardı. Sultan Hamit zamanında, 
Arnavutluk’tan gelen bu Rumeli Muhacırına, oradaki 

30.000 dönüm araziyi vermişler. Danış Bey de buradaki 
arazide Azot Sanayi A.Ş.’ye 2000 dönüm yer tahsis etti. 
1960 senesinde GTSO Yönetim Kurulu Başkanı olmuştum. 
Çelik Palas Oteli’nde o araziyi tahsis ettirdik. Daha sonra 
Azot Sanayi A.Ş.’nin yanına, 1973 senesinde Borusan’ı 
getirerek temelini attık. Borusan’ın kurulduğu gün,  
rahmetli Vehbi Koç geldi. Borusan’ın temeline altın attı. 
Bana dedi ki: “Tevfik Bey, bizi de buraya yerleştir”. Fakat 
ben burada onlara uygun bir yer bulamayınca, 
Orhangazi’de Paşa Çiftliği var. Orayı aldım. Aldıktan 
sonra bu araziye bugünkü ASİLÇELİK A.Ş. kuruldu. 
Borusan’ın imkanları gün geçtikçe çok arttı. Şimdi 
Borusan, Nabuko Projesi’ne boru yapan fabrikayı da 
kurdu. 

Yine vaktiyle havaalanı yapılmak üzere Danış Bey’in 
arazisinden 6000 dönüm arazi tahsis edildi. Bu arazide 
havaalanı yapıldı, fakat günümüzdeki normlara göre 150 
metre kısa olduğu için kullanılamadı ve maalesef bugün 
Yenişehir’e taşınmak zorunda kaldı. Bursalılar, Yenişehir 
Havaalanını kullanmayıp direk İstanbul’a gidiyorlar. Eğer 
Gemlik’te havaalanı düzeltilip kullanılsaydı; bugün Bursa 
Havaalanı, Gemlik’te olacaktı.

Bunun dışında Ford Araba Fabrikası’nın, Gemlik’e inşa 
edilmesi için de çok uğraştım. Ben askerlere tahsis 
edilmiş 6000 dönüm arazinin 600 dönümünün Fort 
Fabrikası’na tahsis edilmesini düşündüm. Fakat ben işi 
düşünürken Gemlikli eski kuvvet komutanlarının da 
yardımıyla Genel Kurmay Başkanlığı’na başvuracaktım. 
Bunun üzerine Sayın Rahmi KOÇ Genel Kurmay Başkan-
lığına “biz müracaatımızı yapacağız” dedi ve maalesef 
bu şekildeki müracaatla netice alınamadı. Bu nedenle 
Fort fabrikası İzmit’e kurulmak zorunda kaldı ve İzmit’i 
abat etti. Biz bu fırsatı kaçırdık.
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Sn. Tevfik Bey, Gemlik Serbest Bölgesi,  Türkiye’deki 
Serbest Bölgeler arasında kendi arazisine sahip olan 
bölgelerdendir. Bu sebepten dolayı firmalar bölgede 
arazi satın alabilmekte ve faaliyetlerini sahip oldukları 
arazi üzerinde yapabilmektedir. Biliyoruz ki sizin de 
buranın kurulmasında büyük katkılarınız oldu.  

Çok yüksek bir yatırım yaparak, Gemlik’te Serbest 
Bölge’nin kurulması için çok katkılarımız oldu... Daha 
evvel, Azot Sanayi A.Ş.’ye verilen araziden 800 dönüm 
yer, Serbest Bölge’ye verildi. Bursa Serbest Bölgesi, 
Türkiye’nin en iyi yönetilen, yegane kar eden, en büyük 
serbest bölgesidir. Biz de onun kurucu ortaklarıyız. 

Daha sonra Serbest Bölge’nin yanında liman tesisleri 
kurulmaya başladı. Azot Sanayi A.Ş. limanını yaptı. Onun 
yanında Türkiye’nin ilk özel limanı olan Gemport kuruldu, 
çok inkişaf etti.  Ve bu gün çok iyi işletilen bir liman tesisi 
oldu. Gemport, Borusan ve Azot Sanayi A.Ş., şimdi 
iskelelerini büyütüyorlar. Bir de Borusan’ı geçtikten 
sonra en son kurulan çok modern bir iskele olan Roda 
Limanı vardır. 
Gemlik bugün İstanbul ve İzmir’den sonra en çok ihracat 
hacmine sahip ilçedir. Biz şimdi İzmir’le rekabet 
ediyoruz. Artan ihracat hacmini karşılamak ve daha hızlı 
hizmet verebilmek adına da GTSO olarak Serbest 
Bölge’de bir büro açtık. Bölgemizin ihracatının büyük 
bir kısmının belge onaylarını da GTSO yapıyor. 

Sn. Tevfik Bey, aynı zamanda GTSO’nun en eski üyele-
rinden birisiniz. 115. yılına girerken bize GTSO’yu 
anlatabilir misiniz ? 

Eskiden Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası; İznik ve  
Orhangazi’yi de kapsayan tek bir ticaret odasıydı. Hepsi 
Gemlik’e bağlıydı. GTSO’nun şu andaki hizmet binasının 
yeri o zamanlar, Gemlik’in en büyük firmalarından bir 
tanesi olan Alemder Sabun Fabrikası’nın sahibi, rahmetli 
Muhtar ALEMDAR tarafından GTSO ve Gemlik 

Belediyesi’ne bedelsiz olarak verdi. Bugün GTSO’nun 
olduğu bu yeri, o zamanlar Belediye’yle müşterek olarak 
GTSO yaptı. Bir katı Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 3 
katı da Tibel Otel’i idi. Tibel Oteli’nin ismindeki  -Tİ- 
Ticaret Odası’nın –Tİ-‘si,  -Bel-’de Belediye’nin –Bel-’iydi. 
O vakitler Bursa’da 2 tane otel vardı, biri Çelikpalas 
Oteli, biri de Tibel Otel’iydi. O dönem için bayağı meşhur 
bir oteldi. Artan hizmet potansiyelini karşılayabilmek ve 
daha kaliteli hizmet verebilmek için yeni bir bina yapmayı 
düşünüyoruz.

Peki Tevfik Bey, ticari anlamda Gemlik’in geleceğini 
nasıl görüyorsunuz? 
 
Gemlik, bugün 67 vilayetin üstünde olan bir kaza. Gemlik 
il olamaz ama güç olarak 67 vilayetin üstünde… Bugün 
Gemlik nüfusu, 110 bindir. Yaz aylarında ise Kumla, 
Kurşunlu ve Umurbey’i de sayarsak nüfusu 300-350 bini 
bulur. Oysaki 1936 senesinde Gemlik’in nüfusu sadece 
500 kişiydi. 

Şu an en önemli şeylerden  biri de  İstanbul-İzmir 
Yolu’nun yapılmasıdır. Umarım, yakın zamanda o yolun 
yapımı da başlayacak. O zaman direkt otobandan, İzmir-
İstanbul arası 3,5 saatte gidilecek. Yani bir şeyler deği-
şiyor. Gemlik  gelişiyor, çok daha güzel şeyler olacak. 

Yalnız, Gemlik’in en büyük meselelerinden biri arıtma 
tesisinin olmayışıdır. Bu konuda BUSKİ’ye gittik, Genel 
Müdürü’yle görüştük. Umarım en kısa zamanda Gemlik, 
çevre dostu, güzel bir arıtma tesisine kavuşacak. Bu 
sayede Gemlik, Kumla, Umurbey’in atıkları tek merkezde 
toplanarak çevreye verilen zararın önüne geçilmiş 
olacak.

Gemlik’te Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi kuruldu, 
Denizcilik İşletmesi Bölümü’nün de buraya getirilmesi 
düşünülüyor. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir 
miyiz?

Uludağ Üniversitesi, Gemlik’e bir M.Y.O ve Hukuk 
Fakültesi’ni inşa etmek için bizden yardım istedi. Biz de 
durumu Gemlik’e büyük hizmetleri ve faydası olan, aynı 
zamanda yakın arkadaşım Sayın Asım Kocabıyık’a ilettik. 
Asım Bey, şimdiki mevcut yerde, 10 Miyon dolar yatırımla 
gerekli inşaat çalışmalarını tamamladı. Bunun yanında 
diğer hizmetler için de 15 milyon dolar yardımda bulu-
nacağını beyan etti. Yüksek Okul kuruldu fakat binası 
bitmesine rağmen Yüksek Deniz İşletmeciliği Okulu 
buraya kurulamadı. Zamanında Osmanlı Donanması’na 
gemi yapmış olan bu kentte, Denizcilik Okulu’nun hala 
olmaması büyük bir eksiğimizdir. 

SÖYLEŞİ
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“Eğitime %100 Destek” politikası olan GTSO’nun ve 
sizin, üniversiteye ne gibi katkılarınız oldu?
 
GTSO’nun üniversite için yaptığı çok şey var. Bunlardan 
bir tanesi de öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulu-
nabilmek için 47 bilgisayardan oluşan bir laboratuvar 
yaptırmak oldu. Ben de kendi adımı taşıyan, 70 bilgisa-
yarlı başka bir laboratuvar daha bağışladım.

Üniversitenin gelmesiyle birlikte Gemlik’in çehresi de 
değişmeye başladı. Burada bir şeyi daha hatırlatmak 
isterim; Borusan’ın sahibi Asım Bey, buradan mezun 
olan ve eğitimi devam eden talebelere, burs ve iş imkan-
ları sağlanacağını taahhüt etti ve sözünü tutmaya devam 
ediyor. 

Tevfik Bey, zeytincilikle de uğraştığınızdan söz ettiniz. 
Sizin markanız olan SOLİVE nasıl doğdu?

Fabrikalarımız eskiden Gemlik’in içindeydi. Önce Pirina 
Yağ Fabrikası’nı kurduk. Sonra Solive markasıyla bu 
zeytinyağı fabrikası kuruldu. Solaksubaşı’nın “S”si ile 
“Olive”in yanyana gelmesiyle markamız SOLIVE doğdu. 
İstanbul’da da mağazamız var. Ülkemizin bir çok yerine 
geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermekteyiz. İhracat 
anlamında da 2-3 kere Kanada’ya önce zeytinyağı daha 
sonra da zeytin ezmesi gönderdik. 

Sizin bir de kaptanlık yönünüzünde olduğunu 
biliyoruz...

Ben mektebi bitirdikten sonra denizlerle buluştum. 
İstanbul ve Ankara’da imtihanlara girdim, Heybeli Ada’da 
Deniz Kuvvetleri’nde deniz subayı oldum. Sonra orduda 
A sınıfı arama tarama gemilerinin sevk subaylığını 
yaptım. Hala denizlerle münasebetim hobi olarak devam 
ediyor. Şimdi güzel bir teknemiz var. Fırsat buldukça 
denizlere açılıyorum.

Ayrıca şunu da belirtmekte fayda görüyorum; turistik 
bir kent olan ilçemizde maalesef bir yat limanı mevcut 
değildir. Oysa ki 1955 senesinde yat limanının ilk adımları 
atılmıştı. İhalesi yapılmış, 350 metre olarak planlanmıştı. 
Fakat bazı sorunlardan dolayı bu projenin sadece 100 
metresi tamamlanabildi. Dileğim odur ki Gemlik, hak 
ettiği yat limanına kavuşur ve turizmin hizmetine açılır. 

Çok teşekkür ederiz, son olarak ne  söylemek istersiniz 
Tevfik Bey?

GTSO köklü ve büyük bir kurumdur. Çıkarmış olduğu 
bu mecmua, eminim ki odaya ve üyelerine büyük katkılar 
sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, 
hayırlı olmasını dilerim. 

SÖYLEŞİ
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UMEM
Uzmanlaşmış 
Meslek 
Edindirme 
Merkezleri

Nitelikli işgücü sorununa yeni bir soluk...
İstihdam sorunu, Gemlik’in ve Türkiye’nin en önemli ve acil problemlerinden biridir. İstihdam sorunun altında yatan en 
önemli nedenlerden biri de mesleksizliktir. İş bulmakta ciddi sıkıntı yaşanmasına rağmen diğer taraftan da firmalar 
istedikleri özellikleri taşıyan kalifiye elemanlara ulaşma konusunda sıkıntı çekmektedirler.

“Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi” tam bu noktadan hareketle üretilmiş bir 
projedir. Bu proje ile vasıfsız iş gücünü, firmaların istedikleri özelliklerle donatarak firmalara, bulmakta sıkıntı yaşadıkları 
kaliteli elemanları yetiştirmek amaçlanmıştır. Özetle Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 
Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında 
imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış olup, 81 ilde uygulanmaya devam etmektedir.

• İŞKUR tarafından yürütülmekte olan 
meslek edindirme faaliyetlerinin ve özel-
likle de teknik alanlardaki mesleki 
eğitimin, etkinlik ve verimliliğin arttırıl-
ması, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile 
uyumlu hale getirilmesine yönelik bir 
sistemin ortaya konulması,

• İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, 
mesleki gelişim ve meslekte yenileme 
eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyer-
lerin staja yerleştirilmesi ve son aşama 
olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının 
sağlanması,

• İŞKUR tarafından yürütülen mesleki 
eğitim hizmetlerine olan farkındalığın 
artırılması,

• Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası 
ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi,

• İşgücü piyasası analizine ilişkin 
kurumsal kapasitenin artırılması, bu 
amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurullarına işlevsellik kazandırılması,

• Meslek liselerinin teknik altyapısının 
yenilenmesi, proje kapsamındaki okul-
ların günün gerektirdiği teknolojik geliş-
melere göre donatılması ve bu okullardaki 
eğiticilerin, gelişen teknolojiye uyumunun 
arttırılması,

• Proje kapsamındaki okullarda uygula-
nacak mesleki eğitim programlarının 
etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların 
katılımını öngören “Kurs Yönetimi” adı 
altında yeni yönetişim modelinin 
geliştirilmesi 
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Bu proje kapsamında;

• Yapılan işgücü ihtiyaç analizlerine bağlı olarak 
işsizlere ve işverenlere, fırsatlar sağlayacak meslek 
edindirme kursları açılacak ve projeye katılan firmalar, 
İŞKUR tarafından o ilde açılacak kurslarda talep 
belirtmek suretiyle söz sahibi olacaklardır. 

• Bu kurslara katılan işsizler, 3 ay boyunca teorik 
ve pratik eğitim alacaklar ve kurs süresi boyunca kendi-
lerine günlük 15 TL ücret ödenecek, 3 aylık teorik ve 
pratik eğitimin ardından kursları tamamlayan kişilerin 
daha sonra sanayi kuruluşlarında 3 ay staj yapmaları 
sağlanacaktır.

• Meslek kurslarını tamamlamış olan kişileri, 
stajyer olarak çalıştıran firmalar herhangi bir maaş 
ödemeyecek, stajyerlerin günlük 15 TL olarak belirlenen 
ücretleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. 

• Ayrıca stajını başarılı bir şekilde bitiren kursiyerleri 
istihdam eden firmalara, sigorta prim teşviki sağlanacak 
olup; 1 yıldan 4.5 yıla kadar varan sürelerde işletmeler, 
bu kişilerin Sigorta Primi İşveren Payı ödemelerinden 
muaf tutularak ödemeler yine İŞKUR tarafından 
karşılanacaktır. 

Proje kapsamında 2010 yılından itibaren ülke genelinde 
firmaların ihtiyaç analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlere 
bağlı olarak işsizlere, firmaların istedikleri konular 
doğrultusunda eğitimler verilmeye başlanmış, teorik 
eğitimleri tamamlayan kursiyerler, firmalarla eşleşti-
rilerek stajları tamamlanmış ve birçok ilde istihdamlar 
gerçekleştirilmiştir.

Gemlik Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi 
UMEM Kapsamına Alındı

Türkiye İş Kurumu Gemlik Şube Müdürlüğü, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Gemlik Endüstri Meslek Lisesi 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürütmüş oldukları çalışmalar 
neticesinde Gemlik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 
de UMEM Projesine dahil edildi.  Bu kapsamda Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğü Fonu’ndan Gemlik Teknik 
Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nin atölyeleri, kaynak 
aktarılarak gelişen teknolojiye uygun olarak yeniden 
yapılandırıldı.
 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, yaptığı araştırmalar ve 
aldığı talepler doğrultusunda; Gazaltı Kaynakçılık ve 
Mobilya Döşemeciliği kursunu, Gemlik Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek Lisesi’nde de açmış, kursiyerler teorik 
eğitimlerine başlamışlardır. İleriki günlerde 
Web Tasarımı ile Bilgisayar Bakım ve Onarım kursları 
da açılacaktır. 

UMEM Projesi kapsamında Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası, üyelerinin her zaman talep ve beklentilerine açık 
olmaktadır.  Üyelerinden gelen talepler doğrultusunda  
eğitim içerikleri her zaman şekillenebilmekte, işverenler 
stajyer seçimi ve eğitim  planlanması noktasında yer 
alabilmekte ve tüm eğitimler istendiği takdirde firma 
bünyesinde de açabilmektedir. Projenin Gemlik’te istih-
dama katkı sağlamasını diliyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK
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Deneyim sahibi olmak, neredeyse tüm iş ilanlarında aranılan ortak bir özellik 
olarak karşımıza çıkar. Şirketlerin bu kararı, yeni mezunlar için ciddi bir 
paradoks oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda farklı sektörlerde ve fonksi-
yonlarda kariyer yapmak isteyen adayların önüne ciddi bir engel olarak çıkar.  
Bu durumun şirketleri, yeni mezunları veya kariyerinde farklı bir başlangıç 
yapmak isteyenleri nasıl etkilediğini anlamak için öncelikle şirketlerin deneyimli 
adaylar aramasındaki nedene bakmak yararlı olacaktır. Adayları yetiştirmek 
için ya zaman yoktur ya  da zaman kaybetmek istenilmez. Çünkü şirketler için 
vakit nakittir. 

Zamanının olmaması ya da kaybedilmek istenmemesinin arkasında yatan 
gerçek, geleceğin ve pazardaki belirsizliklerin yaratacağı risklerin daha büyük 
olacağına dair sahip olunan yargılar değil midir? Bu tip yargılar,tedbirli olmakla 
öngörülü olmayı çoğu zaman aynı kefeye koyar. Fakat, biri diğerinden üstün 
olmadığı gibi şirketlerin her ikisine de kafi derecede ihtiyaç duyduğu aşikardır.

İş yaşamında işe alım planlamasının öngörülü yapılamamasından dolayı birçok  
vakada aranılan pozisyonlar için hem daha yüksek ücretler ödenmesine hem 
iş sonuçlarından veya tatminsizliğinden dolayı kısa sürede işten ayrılmalar 
yaşanmasına hem de parlak çalışanların aidiyet duygularını kaybetmelerine 
sebep olunmaktadır. Tüm bu yaşananlar için ödenilen fatura her geçen gün 
ağırlaşmaktadır. 

Maliyetlerin rekabet içindeki payının kaçınılmaz ölçüde artacağı günlerin 
arefesinde yeni işe alım politikalarının büyüme planlarını desteklemesi ve bizi 
biz yapmış çalışanların zamanında ve adil olarak ödüllendirilmesi için hiç vakit 
kaybetmeden kollar sıvanmalıdır. Şirketlerin hızlı ve karlı büyüme hedeflerine 
ulaşmalarında işe alacakları yeni çalışanları seçmede ve bünyesindeki çalı-
şanları elinde tutma becerileri rol oynayacaktır. 

Yeni dönemin ülkemiz ekonomisine hem işverenler hem de çalışanlar için 
yeni fırsatları beraberinde getireceğine olan inancı pekiştirmek için tam 
zamanı...

Yeni Dönem, Yeni FırsatlarAlkan YILDIRIM
İnsan Kaynakları Direktörü

KISA KISA
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GTSO’nun Avrupa Birliği Proje 
Başarıları Sürüyor…
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası,”Mesleki Eğitimde (NYP) Nesneye Yönelik 
Programlama Yaklaşımlarının İncelenmesi” projesine ortak olarak iştirak etti. 
İkinci olarak da, proje sahibi olduğu “Dijital İmzanın Avrupa Uygulamalarının 
İncelenmesi Projesi” ni başarıyla tamamlayarak Marmara Bölgesi’nde 
Leonardo Da Vinci Projeleri’nde en başarılı odalar arasında yerini aldı.

Leonardo da Vinci Programı Nedir ?

Leonardo da Vinci programları, Avrupa Birliği’ne üye ve 
aday ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politikalarını 
desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir prog-
ramdır. Bu program; ülkelerarası işbirliğinin kullanılarak 
mesleki eğitim sistemleriyle uygulamalarında kalitenin 
geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa 
boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. 
Üye devletlerin, mesleki eğitimin kapsamı ve organi-
zasyonu konusundaki sorumluluğu, kültürel çeşitliliği 
ve dil çeşitliliği dikkate alınarak, gerçekleştirdikleri 
eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için 
mesleki eğitim alanındaki ülkelerarası işbirliği projele-
rine hibe desteği verilmektedir.

Programın Amacı ve Hedefleri

Programın üç genel hedefi var; 

Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde, 
tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılması; 
istihdamın artırılması ve mesleki entegrasyonun yeniden 
kolaylaştırılması amacıyla diğerleriyle birlikte iş bağlan-
tılı, mesleki eğitimin çıraklık yoluyla gerçekleştirilebil-
mesini sağlamak. Özellikle teknolojik ve örgütsel deği-
şimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi arttırıp, 
geliştirmeye yönelik sürekli mesleki eğitimde ve hayat 
boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada, kalitenin yüksel-
tilmesini ve bunlara erişimin iyileştirilmesini sağlamak.
Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği, yeni istihdam fırsat-
ları açısından da geliştirmek üzere mesleki eğitimin 
yenileşme sürecine katılımını destekleyip arttırmak. 
Bu çerçevede, üniversiteler de dahil mesleki eğitim 
kurumları ile işletmeler (özellikle KOBİ’ler) arasında 
işbirliğinin artırılmasına özel önem verilecektir. 
İlk iki hedef kapsamında yenilikçi danışma ve rehberlik 
yaklaşımları özel önem taşır.

Söz konusu üç hedef uygulanırken;

•İşgücü piyasasında engelliler dahil en fazla dezavantajlı 
konumda bulunanların eğitim almasını kolaylaştıracak 
uygulamaların geliştirilmesi,  

•Eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve 
erkeklere eşit fırsatlar konularındaki tekliflere özel 
önem verilecektir. 

   Sağlanacak İmkanlar ise;

•Programa katılan ülkelerde, mesleki eğitim sistemle-
rinin ve uygulamalarının kalitesinin artırılması, yenilikler 
geliştirmek ve ulusal mesleki eğitim politikalarına katma 
değer sağlanması. 

•Her düzeydeki mesleki eğitimde, Avrupa boyutunun 
teşvik edilmesi, ülkelerarası çalışma şartlarına uyumun 
geliştirilmesi. 

•Sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve ülkelerarası 
çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi. 

•Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin 
güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve 
teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi. 

•Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip 
eğitimde; yüksek okullar, mesleki eğitim tesisleri ve 
işletmelerin daha fazla karşılıklı etkileşiminin 
sağlanması. 

•Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi 
ve ortak terminolojinin oluşturulması. 

•Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin destek-
lenmesi ve teşvik edilmesi. 

•Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararla-
namamış kişiler için temel mesleki eğitimi veya ileri 
düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması. 

•Mesleki eğitimde bayanların fırsat eşitliğinin teşvik 
edilmesinin sağlanması. 

•Mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulmasının teşvik 
edilmesi, bağımsız, sürekli eğitim ve açık öğrenim 
yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlanması gibi 
imkanlar başta gelmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ
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Mesleki Eğitimde Nesneye Yönelik Prog-
ramlama (NYP) Yaklaşımlarının İnce-
lenmesi Projesi

GTSO, bu projede, sanayide yaratıcı ve yenilikçi düşünce 
tarzının oluşturulması için neler yapılabileceğine dair 
fikir edinmeyi, çalışanlarının bireysel gelişimini destek-
lemeyi ve mesleki alanda kendilerini geliştirmesine 
olanak sağlamayı hedefledi. GTSO, üretim ekonomi-
sinden, bilgi ekonomisine doğru hızlı bir geçişin yaşandığı 
dünyamızda (NYP) Nesneye Yönelik Programlama ile 
ilgili uygulamaları, Oda ve Türkiye genelinde uygulana-
bilirliğini inceledi ve bu konuda deneyim kazanılması ve 
bu deneyimlerin, Türkiye başta olmak üzere tüm camiada 
paylaşılmasını sağladı. Bunun dışında sürekli mesleki 
eğitimle edinilmiş bilgi ve becerilerin yaşam boyu geliş-
tirilmesini teşvik ederek her alanda mesleki kalitenin 
artması ve becerilerin yaşam boyu geliştirilmesini teşvik 
ederek her alanda mesleki kalitenin artması için kurum 
personelinin kendini geliştirmesine olanak sağlayarak 
bu becerileri hizmetlerine aktardı. 

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O Bilgisayar 
Teknolojileri ve Programlama Bölümü, Gemlik Anadolu 
Ticaret Meslek Lisesi ve Gemlik Ticaret Ve Sanayi 
Odası’nın ortak olarak yürüttükleri projenin bütçesi 
38.950 EU olarak belirlendi. Proje Almanya’nın Berlin 
Eyaleti’ndeki Eruropean Business Academy’nin ev sahip-
liği ile start aldı. Projeye 2 Oda personeli iştirak etti. 
Nesneye Yönelik Programlama ile ilgili 15 günlük 
seminer programına katılım sağlandı. 

Almanya’daki Mesleki Eğitim’e yönelik uygulamaların 
incelenmesi için Bildungswerg Kreuzberg GmbH, Euro-
panorat GmbH , Euro-Cert GmbH , German Turkish 
Centre e.V , BBW Berufsvorbereitungs und Ausbildung-
sgesellschaft GmbH, Bildungs Und Beratungzentrum 
Berlin GmbH gibi mesleki eğitim kurumlarının çalış-
malarını ve yaklaşımlarını yerinde incelendi. Alman 
kültürü, yaşam biçimini ve tarihi değerleri de program 
dahilinde yakından incelendi.

Dijital İmzanın Avrupa Uygulamalarının 
İncelenmesi Projesi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu ve küresel-
leşme sürecinde, gelişen teknolojiler sayesinde ses, 
veri ve görüntü olmak üzere her türlü bilgi ve verilerin 
hızlı bir şekilde iletilmesi, alınması ve işlenmesi büyük 
ölçüde hayatımızı kolaylaştırmakla beraber “bilgi güven-
liği” gibi oldukça önemli bir hususu da gündeme getir-
mektedir. Bilgi toplumuna dönüşmek, Dijital İmzaya 
dayalı elektronik uygulamaları yaygınlaştırmak, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde, açık ağlarda dolaşan bilginin 
güvenliğinin ve kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması 
ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, karşılıklı iletilerde 
bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve her istenilen anda 
erişilebilirliğinin sağlanması için teknik ve hukuki önlem-
lerin alınması büyük önem arz etmektedir. 

GTSO bu program dahilinde üniversite mezunu, işsiz 
gençlerin daha kolay iş bulmalarına imkan tanımak ve 
mesleki becerilerini geliştirmek amacı ile bu programa 
dahil olmalarını sağladı.

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O, Uludağ 
Üniversitesi Asım Kocabıyık M.Y.O, European Business 
Academy (Berlin - ALMANYA), EUROPANORAT • Training 
• Management Consulting GmbH (Berlin - ALMANYA), 
AVIVA Training and Human Development Center in 
Poland ve Gemlik Ticaret Ve Sanayi Odası’nın ortak 
olarak yürüttükleri projenin bütçesi 66.000 EU olarak 
belirlendi.

Proje kapsamında ikisi engelli olmak üzere 25 üniversite 
mezunu işsiz genç, Avrupa’ daki Dijital İmza Uygulama-
larının İncelenmesi konusunda European Business 
Academy ( Berlin – ALMANYA) , AVIVA Training and 
Human Development Center in Poland ( Wroclaw – 
POLONYA)’da 5 hafta süreyle eğitim aldı. Dijital İmza 
Uygulamalarının incelenmesi dışında katılımcı gençler, 
dil eğitimi de alarak programı başarı ile tamamladı. 

AVRUPA BİRLİĞİ
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Sn. Adem Bey, Dünyanın en kaliteli sofralık zeytini , Gemlik’te yetiş-
mekte. Bize Gemlik Zeytininin karakteristik özelliklerinden bahseder 
misiniz?

Gemlik zeytinin özelliklerini sıralarsak; çekirdeği küçük ve etinden kolay 
ayrılabilen, ince kabuklu, yağ, protein ve karbonhidrat nispeti yüksek, 
olgunlaştığında güzel renk yapan lezzetli bir üründür. Gemlik’te farklı 
cins zeytinleri yetiştirip bu özellikleri bulmak mümkün değildir. Çünkü 
Gemlik Zeytini kendine has bir çeşittir ve bunlar kalıtsal özelliklerdir. 
Ayrıca zeytinimizin bu karakteristiği bölgemizin, monoklimatik özelliği 
ile doğrudan ilişkilidir. Gemlik Zeytini yurdumuzun muhtelif yerlerinde 
dikildiği zaman aynı genetik özellikleri taşımasına rağmen, kendine has 
karakteristik özelliklerini, monoklimatik iklim etkilerinden dolayı 
gösterememektedir. Gerek fizikisel, gerek kimyasal analizler ve gerekse 
pomolojik analizler yapıldığında farklı cins zeytinlerde zaten farklılık 
bariz şekilde gözükmektedir. Ama aynı çeşit zeytinde, yöresel şartlara, 
toplama zamanına, ağacın kuzeye veya güneye bakmasına, mahsulün 
az veya çok olmasına, yağış alıp almamasına, sulama yapılıp yapılmaması 
vb. şartlara  bağlı olarak  aynı varyete de bile farklılıklar oluşmaktadır. 
Burada zeytinin çeşidinin ne olduğunu en bariz şekilde, genetiğini 
inceleyerek tespit edebiliriz.

Sn. Adem Bey, sizce Gemlik Zeytini’nin en önemli sorunları nelerdir? 
Dünya pazarına açılabilmek için neler yapılmalıdır? 

Genelde Gemlik Zeytini, kaliteli olduğu için yağlık zeytin olarak kulla-
nılmamaktadır. Yağ nispeti yüksek olmasına rağmen,  sofralık zeytin 
olarak işlenmesi daha çok kar getirdiğinden bu şekilde değerlendiril-
mektedir. Gemlik usulü diye bildiğimiz tuz ve fermantasyona dayanarak 
imal edilen kap zeytinleri veya sofralık zeytinler, alışıldığından dolayı 
yıllardır bu usulde üretime devam etmektedir. Fakat bunun günümüze 
göre bazı mahsurları vardır. Muhtelif toplantılarda defalarca bu hususları 
dile getirmemize rağmen, gerek halka öğretilmemiş olması, gerekse 
büyük işletmeler ve kooperatiflerin bu işe yeterince önem vermemesi 
nedeniyle  eski usulde üretim devam etmektedir. 

Eski usulde zeytinler, en az 6 ayla 1 sene içinde tatlanabilmektedir. Bu 
müddet zarfında istenmeyen bazı hatalardan dolayı zeytini çürütmüş 
kokutmuşta olabiliriz. Ayrıca üreticiler ekonomik açıdan da 1 sene 
beklemek zorunda kalıyorlar. Bu sürecin uzun olması nedeniyle bir çok 
problemde beraberinde gelmektedir. Bu problemler; zeytinin yumuşa-
ması, renk bozukluğu, kokuşma, tuzlu suda ve baskıda kalması nedeniyle 
su kaybı da dahil yüksek firelere sebebiyet verilmektedir. 

Bu mahsurlara rağmen, gerek paranın uzun zaman bağlanması, firenin 
yüksek oluşu, gerekse Avrupa ve ABD gibi ülkelerin tuzlu ürünlere karşı 
olmaları nedeni ile bu günkü imalat şekli, hem daha pahalıya mal 
olmakta hem de ihracatının önünün kesilmesine neden olmaktadır. 

‘‘Konfit tipi üretim, 
Gemlik Zeytininin
İhracata açılan kapısı 
olacaktır.’’

Adem Nevzat MİNARE
Yük.Ziraat Müh. / Gıda Teknoloğu

‘‘Konfit tipi üretime geçmeyip, 
eski usul üretim yapılmaya 
devam edilirse, yeniden zeytin 
ağacı dikilip üretim arttırılsa 
bile benim kanaatim zeytincilik 
gelişemeyecektir. Teknolojiye 
uyum sağlamak mecburiyetin-
deyiz. Üretim çeşitliliğini de 
arttırmak mecburiyetindeyiz.’’ 
diye konuştu.

RÖPORTAJ
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Adem Nevzat MİNARE    BİYOGRAFİ

16 Nisan 1933 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde 
dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gemlik’te, liseyi 
İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde 4 senelik Fen 
Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. Amerikan 
dershanesine bir yıl kadar devam ederek, sınavlardan 
sonra maariften tasdikli “Serbest Muhasip Diploması” 
aldı. Yüksek öğrenimini, 1958 yılında Ankara Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümü’nde 
yüksek lisans alarak tamamladı. 

Daha öğrenci iken bölüm hocalarının arzusu ile Ziraat 
Sanatları Kürsüsü’ne, Amerikan Yardımı Teşkilatı 
(F.O.A.) tarafından finanse edilen, “Zirai işletmenin 
makinelerinin, planlı bir şekilde monte ve ayar edil-
meleri” için Kürsü Direktörü Prof. Sait Tahsin Tekeli 
tarafından “Volontier” olarak başkan seçildi.

Mezuniyetinden hemen sonra Ziraat Sanatları 
Kürsüsü’nde asistan oldu. Asistanlık dil sınavını 
Fransızca’dan verdi. Üniversite mezuniyetindeki 
asalet tezini “Balık sanayi ve bu sanayinin Avrupa 
Devletleri’ndeki sanayi ile mukayesesi” üzerine verdi. 
Bir yıllık asistanlığından sonra asalet tezini 
“Türkiye’de belli başlı sebze-meyve konservelerinin 
direkt metotla sterilize müddetlerinin tayini” üzerine 
hazırladı ve asaleti, kürsü profesörlüğünce tasdik 
oldu. Bölüm profesörlerinin vermiş oldukları refe-
ransla, Fransa’nın Sorbonne Üniversitesi’nde konser-
vecilik üzerine Tarım Bakanlığı’ndan burs hakkı 
kazandı. Konservecilik üzerine yapacağı ihtisaslaş-
mayı Paris’te, üniversiteye bağlı Insitut Nationnal 
Agronomigue’te Prof. Dr. Jeane Kelling ve Versail-
le’daki Institut Vegetale’da Prof. Andre Beret göze-
timlerinde yapmış oldu. Avrupa’da mevcut önemli 
fabrikaların hemen hemen hepsini gezdi ve bir 
çoğunda fiili olarak çalıştı.
 
Avrupa’dan dönüşünde yine Ziraat Sanatları 
Kürsüsü’nde bir müddet çalıştı. Daha sonra İhtimar 
Sanatları Kürsüsü’nde asistan oldu. “Zeytin-turşu , 
laktik asit fermantasyonu” üzerine çalıştı. Bu işlerle 
ilgili tecrübelerin büyük kısmını, halen sahibi olduğu 
Rifat Minare Konserve Fabrikası’nda yaptı. 
1962 yılında nalan Neşe Turhangil Hanım ile evlendi. 
Dört çocuk babası olan Adem Minare, Fransızca ve 
Yunanca dillerini bilmektedir.
 
1968 yılında “Conseil Oleicole International”a, 
Türkiye’nin baş temsilcisi seçildi. Aynı yıl 28/31 Mart 
1968 tarihindeki toplantıda da “Uluslararası Beynel-
minel Hakem ve Uzlaştıcı” seçildi. Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın 6.-7. Ve 8. Beş Yıllık Kalkınma 
Planları’nda, “Sebze Meyve Değerlendirme Özel 
İhtisas Kurulları”nda teknik komite başkanlığı yaptı. 
Ayrıca Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve Gemlik 
Ticaret Borsası’nda da çeşitli görevlerde bulundu. 
T.S.E.2nin ikinci defa elden geçirdiği “5 adet Turşu 
Standardı ile 774 sayılı Zeytin Standardı ve Zeytin 
Salamurahanelerinin ihitva etmek zorunda olduğu 
hususlar” ile ilgili tüzüklerin çıkarılmasında Teknik 
Komite Başkanlığı yaptı.
 
Üniversitelerle de bağlantılarını koparmayan Adem 
nevzat Minare, halen talepler doğrultusunda proje 
ve araştırmalara yardımcı olmaktadır. Derslere ve 
seminerlere iştirak ederek teorik ve pratik bilgi ve 
tecrübelerini, öğrencilere ve bu işle ilgilenen herkese 
aktarmaya çalışmaktadır. 

Halen Rifat Minare Konserve Fabrikası’nda aktif 
çalışma hayatına devam etmektedir. 

Dünyanın ilk enginar göbeği konservesi, Rifat MİNARE 
tarafından 1946 yılında Gemlikte üretilmiştir.

Bunun çözümü, piyasada konfit türü adı ile anılan, tüzüğümüze konserve 
tipi zeytin olarak koyduğumuz şekilde üretim yapmaktır. 
Konfit tarzı üretimde  zeytinler olgunlaşma evresine girdiği andan itibaren 
toplanır. Bu aşağı yukarı 2 ay önce hasat demektir. Zeytin toplama 
evresinin 2 aydan 4 aya uzaması ile bağlantılı olarak, zeytinin yumuşaması, 
soğuk ve dondan etkilenmesi, dökülmesi, hayvanlar ve mikroorganizmalar 
tarafından telefi, biyoşimik hadiseler, su kaybı gibi sorunların önüne 
geçilmiş olacak ve fire oranı da büyük çapta azalmış olacaktır. Ayrıca 
satış süresi ortalama 1 yıl olacağı yerde, 1 ay içinde ürün pazara sunu-
labilmektedir. Buda daha fazla kazanç daha az kayıp demektir.

Konfit tipi üretim şekline göre; az miktarda tuz, laktik asit, sitrik asit vb. 
ile pastörizasyon veya  sterilizasyon yöntemlerinden biri  kullanılarak 
daha uzun ömürlü, zevke, damağa en iyi şekilde hitap eden bir ürün 
meydana gelmektedir. Meydana gelen bu ürün, Gemlik Zeytini’nin kalitesi 
de eklenince, Avrupa ve ABD gibi ülkelerin damak tadına da hitap 
edeceğinden dış pazarda aranan bir ürün olacak ve ihracatımızın önünü 
açacaktır. Ayrıca tuz oranı nedeniyle iç pazarda zeytin tüketemeyen 
vatandaşlarımızda bu ürüne rağbet edecek ve ihtiyaçları giderilmiş 
olacaktır. 

Sn. Adem Bey, dünyaca meşhur enginar konserveleriniz hakkında bize 
neler söyleyebilirsiniz?

Brüksel lahanasına benzeyen küçük, kabuklu olarak işlenen enginarlar 
İspanya’da Portekiz’de çok eskiden beri yapılmaktadır. Fakat enginar 
göbeği dediğimiz (enginarın kalbi) enginar cinsi en iyi bölgemizde yetiş-
mektedir. Vücuda çok faydalı ve sevilen sebzenin her mevsim yenilebil-
mesini düşünen babam; bunu konserve yaparak dünyada ilk enginar 
göbeği konservesini, gerek imal tarzı , gerekse sterilizasyon çalışmalarını 
yaparak tamamlamıştır. 

Burada şunu belirtmek istiyorum. Babamın 20 sene evvel yaptığı bu 
bilimsel çalışmalar, ben üniversite hayatında iken, hocalarım tarafından,  
tarafıma Türkiye’nin belli başlı sebze ve meyve konservelerinin direk 
metotla sterilizasyonu tezi olarak verilmişti. Ben bu işi başarı ile tamam-
ladım. Yaptığım teknik çalışmalarda, babama olan saygım her an artmış 
ve beni daha da motive etmiştir.

RÖPORTAJ
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1973 yılında kurulan Borusan Lojistik, 2000 yılında entegre lojistik hizmeti 
sunmak üzere yeniden yapılandırıldı. Bugün çözüm odaklı lojistik hizmet 
birimleriyle sayısız sektörün ürün ve hammaddesini dünyanın dört bir yanına 
ulaştıran Borusan Lojistik, Türkiye Lojistik Hizmetleri, Liman Hizmetleri, 
Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri ve Yabancı Ülkeler Lojistik Hizmetleri 
olmak üzere dört stratejik iş alanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Gemlik’teki Borusan Limanı, Borusan Lojistik’in faaliyetlerinde önemli rol 
oynuyor. Bölgenin en hızlı ve verimli limanı olan Borusan Limanı’nın 280.000 
m² gümrüklü, 80.000 m² gümrüksüz olmak üzere toplam 360.000 m²’lik terminal 
sahası bulunuyor. Liman, 450 metrelik lineer rıhtımı ve her noktasında 14,5 
metre su derinliğiyle Türkiye’de bir ilki oluşturuyor. 1.400 metrelik yanaşma 
yerine sahip olan limanın 5,7 milyon genel kargo, 400 bin TEU konteyner ve 
250 bin araç elleçleme kapasitesi bulunuyor.

İdeal konumuyla otomotiv, demir-çelik, madencilik ve mermer sektörleri için 
bir ihracat limanı olarak öne çıkan Borusan Limanı’nın iş hacmi bölgedeki 
ihracatın artması ve limana yapılan yatırımlar paralelinde artıyor. Borusan 
Lojistik, liman yatırımları da dâhil olmak üzere 2011’de toplam 30 milyon 
dolarlık yatırım yaptı.
 
Borusan Limanı, son teknolojili sistemleriyle de dikkat çekiyor. 2011’in Mart 
ayında limanda 200’ün üzerinde limanda kullanılan Navis SPARCS N4 Terminal 
Operasyon Sistemi yazılımı devreye alındı. Borusan Limanı, liman operasyon-
larında performans ve verimliliği artıran bu konteyner yazılımını kullanan tüm 
Türkiye’de üçüncü kuruluş oldu. Navis SPARCS N4 yazılımı ile limanda veri 
transferi kaynaklı zaman kayıpları ve hatalar minimize ediliyor, merkezi plan-
lamayla rıhtım ve terminallerde verimlilik artışı sağlanıyor, gemi operasyon 
hızlarında artış ve araç kalkış sürelerinde düşüş gibi avantajlar elde ediliyor. 
Yazılımın tüm operasyonların gerçek zamanlı izlenmesini mümkün kılması 
sayesinde ise müşterilere gerçek zamanlı raporlar sunulabiliyor.

Borusan Lojistik’in Borusan Limanı’nda 2008 yılında başlattığı toplam 100 
milyon dolarlık genişleme yatırımı planlanan zamanda tamamlandı. Bölgenin 
en hızlı ve verimli limanı konumundaki tesisin kapasitesi iki katına çıkarıldı. 
Borusan Lojistik, limanın Güney Marmara Bölgesi’nin lideri, Türkiye’nin de 
benchmark limanı olması hedefi doğrultusunda yatırımların üçüncü fazını 2011 
yılsonu itibariyle başlattı.
 

BORUSAN LİMANI, 

GÜNEY MARMARA’NIN 
LİDER LİMANI 
OLMAYA ADAY

İbrahim DÖLEN
Borusan Liman İşletme ve Ulus-
lararası Taşımacılık Genel Müdür 
Yardımcısı

2002’den beri Borusan Lojistik 
Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapan ve Kasım 2008’den bu 
yana Türkiye Lojistik Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürüten 
İbrahim Dölen, Liman İşletme ve 
Uluslararası Taşımacılık Genel 
Müdür Yardımcılığına atandı. Yeni 
görevine 1 Ağustos 2011 itibarı ile 
başladı.

1967 doğumlu İbrahim Dölen, 1990 
yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1992 
yılında İstanbul Üniversitesi’nde 
İşletme Yüksek Lisansını tamam-
layan Dölen, Borusan Lojistik 
öncesinde Horoz Lojistik’te Genel 
Müdür Yardımcılığı, W. L. Goretex 
USA, firmasında Türkiye Direktör-
lüğü yaptı. Evli ve bir çocuk sahibi 
olan İbrahim Dölen İngilizce biliyor. 

SERBEST BÖLGE ve LİMANLAR
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Eğitim ve çevre projelerine destek

Borusan Limanı, Borusan Lojistik’in gerçekleştirdiği 
çevre ve eğitime yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllü 
çalışmalarına da katkıda bulunuyor. Bugüne kadar 
gerçekleştirilen bölgesel gönüllülük çalışmaları kapsa-
mında limanda düzenlenen departmanlar arası futbol 
turnuvasını kazanan takım üyeleri kendilerine verilen 
hediye çeklerini Gemlik Bilgi Bahçesi Rehabilitasyon 
Merkezi için kullandı. Takım üyeleri, hediye çekleriyle 
merkezde tedavi gören 33 çocuğa hediyeler götürdü. 
Kaplıkaya Çocuk Esirgeme Kurumu’nu da ziyaret eden 
Borusan Limanı çalışanları, çocuklarla birlikte vakit 
geçirdiler. Çocukların bakımı ve eğitimi hakkında bilgi 
alan çalışanlar, 1.000 TL’lik hediye çeki ile yurdun 
çamaşır makinesi ihtiyacını karşıladılar.

Çalışmalarını çevreye ve insana saygılı bir şekilde 
gerçekleştirmeye büyük önem veren Borusan Lojistik, 
sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Türkiye’ye değer 
kazandırmaya odaklanıyor. Mardin’deki Atmaca İlköğ-
retim Okulu’nu tamamen yenileyen şirketin eğitime 
yönelik çalışmaları arasında çocukları kitap okumaya 
teşvik eden, okullara kitap bağışlayan, çocukların 
oyuncak ihtiyaçlarını karşılayan projeler yer alıyor. 

Bunlardan bazıları Oku-Düşün-Paylaş, Meraklı Kitaplar, 
Oyuncağını Paylaş, Kültür Karıncaları ve Paylaşmayı 
Seven Parmak Kaldırsın projeleridir.

Borusan Lojistik, çevrenin korunmasına ve çevreyle ilgili 
bilincin artmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor. 
Şirket, ÇEKÜL ile imzaladığı protokol ile 2015 yılına 
kadar sürecek olan 7 Ağaç Ormanları projesi kapsa-
mında 1 milyon ağaç dikmeyi hedefliyor. Borusan 
Lojistik’in gerçekleştirdiği diğer çevre çalışmalar 
arasında Meşe Palamudu Toplama, Çöpçü Balıkları; 
Giysiler Bez Olmasın, Umutlar Yok Olmasın ve Çevreci 
Penguenler projeleri yer alıyor.

SERBEST BÖLGE ve LİMANLAR
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BUSEB, Serbest Bölgeler içinde üretime yönelik faaliyet gösteren en büyük serbest 
bölgelerden biri olmayı hedeflemekte... 

Bursa Serbest Bölgesi, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın 
önderliğinde, Bursa Sanayici ve İş adamlarının ortaklı-
ğıyla, Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. olarak 
1998 yılında serbest bölge kurmak ve işletmek üzere 
kuruldu. Kuruluş amacı, Bursa’nın ithalat - ihracat 
hayatını daha hızlı ve rekabet edilebilir düzeye getirmekti. 
Tamamen Sanayi Bölgesi planı ile kurulmuş olan Serbest 
Bölge, bu doğrultuda 825 dönümlük bir arazide, Bakanlar 
Kurulu’nun 2000/538 sayılı, sınır kararnamesinin onay-
lanmasıyla inşaat çalışmalarına başlanarak ve 11 ay gibi 
kısa sürede tüm altyapısı tamamlanarak Mayıs 2001’de 
ticari faaliyetine başladı. 

Faaliyete girdiği günden bu yana serbest bölgeler içinde 
üretime yönelik faaliyet gösteren en büyük serbest 
bölgelerden biri olma hedefine gün ve gün yaklaşmak-
tadır.  

BUSEB’in tüm altyapısı, tam bir organize sanayi düşün-
cesiyle, doğalgazından telefon hatlarına kadar eksiksiz 
olarak tamamlanarak, üretim yapacak sanayici ve 
tüccarlar için uygun şekilde parselasyonu yapılmıştır. 
Her parsel kendi içinde ayrı olarak her türlü alt yapıya 
sahiptir. Bursa Serbest Bölgesi, kurulduğu günden bu 
yana her zaman en iyisi olmak hedefiyle ticari faaliyet-
lerine başlamıştır.

BUSEB, bir sanayi devi olan Bursa Şehri’ne yakınlığı ve 
lokasyon olarak Marmara Denizi’nin en önemli liman-
larına açılan kapısı olması durumuyla her gün bu hedefi 
daha da ileri götürmektedir. BUSEB’in yer seçiminde 
en önemli etkenler: Limanlara yakınlığı, ana yola olan 
yakınlığı ve bir sanayi devi olan Bursa Şehri’ne yakınlığı 
olmuştur. Lokasyonu yüzünden bölgenin en önemli 
özeliklerden birisi ise liman bölgesinin gerisinde hemen 
üretim yapılabilip, lojistik kolaylığı sağlamasıdır.
 
BUSEB, 2001 yılında ticari faaliyete geçtiğinden beri 
ticaret hacmini her sene katlayarak artırmaya devam 
etmektedir. Bu bölgede faaliyette bulunan firmalar, 
kesinlikle kaliteli istihdam sorunu yaşamadan, personel 
bulabilmektedir. Bu bölgenin üretim yönünün artma-
sında büyük önem arz etmektedir.

BUSEB, Türkiye’deki Serbest Bölgeler arasında kendi 
arazisine sahip olan bölgelerdendir. Bu sebepten dolayı 
firmalar, bölgede arazi satın alabilmekte ve faaliyetlerini, 
sahip oldukları arazi üzerinde yapabilmektedir.

Bursa Serbest Bölgesi’nde, HSS Firması’nın 2. Fabrika binasına ve 
FİCOSA Firması’nın binasına ilave inşaat yatırımına başlanmıştır.

Ayrıca Ankara’da T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüğü’nde onay bekleyen iki tane firmada ruhsatlarını aldıktan 
sonra yatırımlarına başlayacaktır.
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Bursa Serbest Bölgesi 
(BUSEB)

BUSEB İstihdam Rakamları
Kişi / Yıl

2010 yılı toplam işlem hacmi

1.352.280.340 $ 

2011 yılı toplam işlem hacmi 
(Kasım Sonu)

1.571.579.203 $ 

Ruhsatlı Firma Sayısı

121
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre; 2011 yılı 
içinde toplam 153 firma kuruldu. Bu yeni firmaların 69’u, 
2011 yılının ilk altı ayında, kalan 84 firma ise 2011 yılının 
son altı ayında kurulmuştur. 2010 yılında açılan firma 
sayısı toplam 147 iken, 2011 yılında açılan firma sayısı 
%4’lük bir artış göstermiştir.

2011 yılında açılan firmaların %53,6’unu limited şirketler, 
%14,4’ünü anonim şirketler, %30,7’sini şahıs firmalar 
oluştururken, yıl içinde açılan kooperatif oranı %1,3 
olarak gerçekleşmiştir. Açılan firmaların sektörel dağı-
lımına bakıldığında; %32,7’sini  zeytin ve diğer gıda 
ürünlerinin toptan ve perakende ticareti, %21,6’sını 
inşaat, madencilik, taş ocağı, mermer, %13,1’ini  kara-
yolu ile yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu taşımacılığı, 
%7,8’ini imalat sektörü, %5,2’sini eğitim sağlık hizmetleri 
ve diğer hizmet kuruluşları, diğer %5,2’sini tekstil ürün-
leri, makine ve diğer gıda dışı ürünlerin toptan ve pera-
kende ticareti, %4,6’sını banka, sigorta ve emeklilik 
fonları finansal hizmet faaliyetleri, %3,3’ünü otel ,motel, 
pansiyon, restaurant, lokanta, kafeterya, pastane, 

%3,3’ünü lojistik, depolama, gümrükleme ve liman 
hizmetleri, %3,3’ünü gıda imalatı ile faaliyet gösteren 
firmalar oluşturmaktadır.

2011 yılı içinde toplam 74 firma işini terk etmiş ve kaydı 
silinmiştir. Kapanan bu firmaların %40,5’i şahıs firmaları, 
%33,8’i limited şirketler, %17,6’sı anonim şirketler, 
%1,4’ü kollektif şirketler, %6,7’si ise kooperatiflerden 
oluşmaktadır. 

1 Ocak 2012 tarihi itibariyle; Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’na bağlı 1943 firma bulunmaktadır. Bu firmaların 
216 tanesi anonim şirket, 1022 tanesi limited şirket, 547 
tanesi şahıs firması, 49 tanesi kollektif şirket, 104 tanesi 
kooperatif ve 5 tanesi komandit şirketlerden oluşmak-
tadır. 

Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 2011 yılında açılan 
firma sayısı artmış ve kapanan firma sayısı azalmıştır.

GTSO 2011 Yılı verileri

2011 yılı Açılan Firma Tipleri2011 yılı Açılan Firma Tipleri

Limited Şirket

Anonim Şirket

Şahıs Şirketi

Kooperatif

53,6

14,4

30,7

1,3

2011 yılı Açılan Firma Tipleri2011 yılı Açılan Firma Tipleri

Zeytin ve diğer gıda ürünleri

İnşaat, madencilik

Yük ve yolcu taşımacılığı

İmalat Sektörü

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri

Banka, Finansal Hizmetler

Gıda İmalatı

Tekstil Ürünleri, Makine, Gıda dışı

Otel Motel Pansiyon Lokanta, 
Pastane benzerleri

Lojistik, gümrük Liman hizmetleri

32,7

14,4

13,1

7,8

5,2

4,6

3,3

5,2

3,3

3,3

%4%4
%6

%4

%5

%6

%8

%14 %16

%35

Zeytin ve diğer gıda ürünleri
İnşaat, madencilik
Yük ve yolcu taşımacılığı
İmalat Sektörü
Eğitim ve Sağlık Hizmetleri
Banka, Finansal Hizmetler
Gıda İmalatı
Tekstil Ürünleri, Makine, Gıda dışı
Otel Motel Pansiyon Lokanta, Pastane benzerleri
Lojistik, gümrük Liman hizmetleri

%1

%31

%14

Limited Şirket Anonim 
Şahıs Şirketi Kooperatif
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İthalat - İhracat İstatistikleri (2011)İthalat - İhracat İstatistikleri (2011)İthalat - İhracat İstatistikleri (2011)İthalat - İhracat İstatistikleri (2011)İthalat - İhracat İstatistikleri (2011)

AYLARAYLAR

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

2011 2010-2011 yılı 
Mukayese Oranı 

2011 2010-2011 yılı 
Mukayese Oranı 

İthalat($) İhracat($) İthalat(%) İhracat(%)

677.652.125,00 780.825.614,00 %28 %19

705.870.779,00 773.738.015,00 %34 %0

838.159.724,00 885.404.101,00 %29 %2

932.646.055,00 783.124.922,00 %53 -%3

989.820.000,00 778.337.265,00 %65 %8

841.411.349,00 873.983.247,00 %22 %23

790.216.703,00 823.334.601,00 %20 %9

662.268.276,00 636.653.554,00 %9 %40

735.344.610,00 618.330.936,00 %13 -%1

746.401.936,00 966.738.249,00 %10 %11

692.027.660,00 714.448.429,00 %2 -%18

8.611.821.493,00 8.634.918.938,00

Vergi - Ceza - Damga Vergileri İstatistikleri (2011) Vergi - Ceza - Damga Vergileri İstatistikleri (2011) Vergi - Ceza - Damga Vergileri İstatistikleri (2011) 

Aylar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

TOPLAM

Gümrük Vergisi(TL) KDV (TL)

13.508.214,00 115.240.615,00

11.443.200,00 123.974.783,00

12.840.422,00 137.514.116,00

16.802.640,00 155.203.887,00

17.070.695,00 153.143.606,00

17.937.966,00 147.994.227,00

16.563.262,00 131.546.161,00

10.959.392,00 119.240.915,00

9.528.281,00 153.135.998,00

11.019.762,00 149.400.300,00

11.570.737,00 873.012.142,00

149.244.577,00

Beyanname İstatistikleri (2011)Beyanname İstatistikleri (2011)Beyanname İstatistikleri (2011)

Aylar 

Ocak

Şubat 

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

Giriş 
Beyannamesi

Çıkış 
Beyannamesi

5.817 6.412

5.154 6.596

6.286 7.568

9.290 7.659

6.692 7.839

6.347 8.049

5.845 7.099

4.436 7.714

5.108 7.372

5.301 8.202

5.231 7.438

62,507 81,948
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Giriş Beyannamesi
Çıkış Beyannamesi

0 TL
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7.200.000,00 TL

10.800.000,00 TL

14.400.000,00 TL

18.000.000,00 TL

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Gümrük Vergisi(TL)

0 TL

180.000.000 TL

360.000.000 TL

540.000.000 TL

720.000.000 TL

900.000.000 TL

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Katma Değer Vergisi (TL)
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10.800.000,00 TL

14.400.000,00 TL

18.000.000,00 TL

250.000.000 $

500.000.000 $

750.000.000 $

1.000.000.000 $

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 yılı İthalat 2011 Yılı İhracat

Gelen - Giden Taşıt İstatistikleri (2011)Gelen - Giden Taşıt İstatistikleri (2011)Gelen - Giden Taşıt İstatistikleri (2011)Gelen - Giden Taşıt İstatistikleri (2011)Gelen - Giden Taşıt İstatistikleri (2011)Gelen - Giden Taşıt İstatistikleri (2011)Gelen - Giden Taşıt İstatistikleri (2011)

Aylar 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

Gelen Tır Giden Tır Gelen 
Gemi

Giden 
Gemi

Gelen 
Konteyner

Giden 
Konteyner

749 348 271 272 12858 16865

851 423 225 233 11593 13290

933 442 276 263 13144 10604

924 464 295 305 17377 12208

1079 453 270 267 13146 12878

982 532 252 255 17505 14668

964 902 291 292 15064 11062

586 374 259 258 14854 17241

940 406 245 246 14742 20835

924 414 272 280 17571 15778

913 433 243 240 16367 16585

9,783 4,671 2,899 2,911 164,221 162,006
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ŞUBAT ‘12

2 Şubat 12 5 Şubat 12 Win Welding ‘12 Birleştirme, Kaynak ve Kesme  Teknolojileri İstanbul

2 Şubat 12 5 Şubat 12 WIN Metal Working ’12  Makine İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri İstanbul
2 Şubat 12 5 Şubat 12 Win Surface Treatment ‘12   Yüzey İşleme Teknolojileri İstanbul
3 Şubat 12 5 Şubat 12 Evlilik Dünyası  ‘12   Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbul
3 Şubat 12 6 Şubat 12 Jewex Alyans, Altın, Mücevher ‘12 Alyans, Altın, Takı, Mücevher, Saat İzmir
9 Şubat 12 11 Şubat 12 Collection Premiere İstanbul (CPI)  ‘12 Hazır Giyim ve Moda Tasarımları Fuarı İstanbul
9 Şubat 12 12 Şubat 12 EMITT ‘12    Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul

10 Şubat 12 19 Şubat 12 Avrasya Boat Show ‘12  Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul
15 Şubat 12 16 Şubat 12 İnsan Kaynakları Fuarı ‘12 İnsan Kaynakları İstanbul
15 Şubat 12 18 Şubat 12 IF Wedding Fashion ‘12 Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim İzmir
15 Şubat 12 18 Şubat 12 MTF ‘12  Moda Tedarikçileri Fuarı Moda Tedarikçileri İzmir
18 Şubat 12 25 Şubat 12 Boat Show ‘12 Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul
23 Şubat 12 26 Şubat 12 Bursa Gıda / Gıda Tek ‘12 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme,Teknolojileri Bursa
23 Şubat 12 26 Şubat 12 UNTEK ‘12   Bursa Unlu Mamuller, Pastane ve Fırın Ekipmanları Bursa
23 Şubat 12 26 Şubat 12 Bursa 3.Sağlık Hizmetleri Fuarı ‘12 Hastaneler, Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri Bursa
23 Şubat 12 26 Şubat 12 Bursa Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ‘12 Ev Ofis Mobilyaları, Dekorasyon Üniteleri, Bursa
23 Şubat 12 26 Şubat 12 Bursa Gelin Damat ‘12  Evlilik Öncesi Hazırlıklar Bursa
23 Şubat 12 26 Şubat 12 Bursa Mağaza - Market Dizayn ‘12 Mağaza - Market Ekipmanları Bursa
29 Şubat 12 3 Mart 12 Aysaf  ‘12 Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar İstanbul

MART ‘12
1 Mart 12 3 Mart 12 TEXBRIDGE ‘12 Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuarlar İstanbul
1 Mart 12 4 Mart 12 MOYAF ‘12  Mobilya Yan Sanayi ve Ahşap Makineleri Bursa
1 Mart 12 4 Mart 12 Eurasia Moto Bike Expo ‘12 Motosikletletler, Bisikletler, Aksesuarlar Servisler İstanbul
1 Mart 12 4 Mart 12 FOTEG İstanbul ‘12 Gıda İşleme Teknolojileri ve Ekipmanları İstanbul
1 Mart 12 4 Mart 12 İstanbul Pencere  ‘12 Pencere, Panjur, Cephe Profil,  Üretim Makineleri, İstanbul
1 Mart 12 4 Mart 12 İstanbul Cam ‘12  Cam Ürünleri, Uygulamaları ve Teknolojileri İstanbul
1 Mart 12 4 Mart 12 İstanbul Kapı ‘12   Kapı, Kepenk, Kilit, Güvenlik, Bölme Sistemleri İstanbul
6 Mart 12 6 Mart 12 Edufairs Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Akademik Eğitimler İzmir
8 Mart 12 8 Mart 12 Edufairs Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Akademik Eğitimler Bursa
8 Mart 12 10 Mart 12 Avrasya Demiryolu ve Lojistik Fuarı Demiryolu Araç Gereçleri, Hafif Raylı Sistemleri İstanbul
8 Mart 12 11 Mart 12 MODAKS ‘12 Tekstil, Moda Aksesuarları ve Üretim Teknolojileri İstanbul
8 Mart 12 11 Mart 12 3T Fuarı ‘12  Metal İşleme, Kalıp,  Otomasyon Teknolojileri İzmir
8 Mart 12 11 Mart 12 Uluslararası LIGHTTECH ‘12  Aydınlatma, Tesisat, Elektrik Teknolojileri  İstanbul
8 Mart 12 11 Mart 12 Pro-Show ‘12 12.Pro-Ses, Pro Işık, Pro Görüntü Sistemleri İstanbul

10 Mart 12 11 Mart 12 Edufairs Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora İstanbul
10 Mart 12 18 Mart 12 Bursa 10. Kitap Fuarı ‘12 Kitap ve Süreli Yayınlar Bursa
13 Mart 12 18 Mart 12 Bursa Eğitim Fuarı ‘12 Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Bursa
14 Mart 12 17 Mart 12 İstanbul Güvenlik Teknolojileri ‘12  Güvenlik Teknolojileri Fuarı İstanbul
14 Mart 12 17 Mart 12 Subconist ‘12 Yan Sanayi Ürünleri İstanbul
14 Mart 12 17 Mart 12 EF Endüstri ‘12   Endüstri, Makine ve Otomasyon İstanbul
14 Mart 12 17 Mart 12 Transport Lojistik ‘12 Uluslararası Transport Araçları, Ekipmanları, İstanbul
14 Mart 12 17 Mart 12 Arüsder ‘12 Araç Üstü Ekipmanları İstanbul
14 Mart 12 18 Mart 12 Kırtasiye ‘12   Kırtasiye, Kağıt, Okul  ve  Ofis Ürünleri İstanbul
14 Mart 12 18 Mart 12 UNICERA ‘12 Zemin ve Duvar Seramik İşleme Teknolojileri, İstanbul
14 Mart 12 18 Mart 12 KITCHEN WORLD ‘12 Mutfak, Banyo Mobilya, Ankastre, Solo Cihaz İstanbul
14 Mart 12 18 Mart 12 DEKOREKS İSTANBUL ‘12  Ev, Ofis, Aydınlatma, Akıllı Ev Sistemleri İstanbul
15 Mart 12 18 Mart 12 Art Bosphorus-Çağdaş Sanat Fuarı Resim, Heykel İstanbul
15 Mart 12 18 Mart 12 Yapıda Yeni Ürünler Fuarı ‘12 Yapı Malzemeleri, Mobilya, Aydınlatma, Tesisat, İstanbul
20 Mart 12 20 Mart 12 IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları ‘12 Yurt Dışı Eğitim İzmir
21 Mart 12 24 Mart 12 Marble ‘12 Doğal Taş ve Teknolojileri İzmir
22 Mart 12 24 Mart 12 Avrasya Emlak Yatırım Fuarı ‘12 Emlak Yatırım ve Geliştirme İstanbul
22 Mart 12 24 Mart 12 Private Label İstanbul Özel Markalı Ürünler ve Market Markaları İstanbul
22 Mart 12 25 Mart 12 İstanbul Jewelry Show Mart ‘12 Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik Eşyalar, İstanbul
22 Mart 12 25 Mart 12 Güzellik & Bakım ‘12 Güzellik, ve Bakım, Saç,  Kozmetik ve Parfümeri İstanbul
24 Mart 12 25 Mart 12 IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları ‘12 Yurtdışı Eğitim İstanbul
28 Mart 12 1 Nisan 12 HOSTECH BY TUSID ‘12 Otel,  Restoran, Gastronomi Donanım İstanbul
29 Mart 12 1 Nisan 12 Uluslararası  GAS TURKEY ‘12 LPG & CNG & LNG Fuarı İstanbul
29 Mart 12 1 Nisan 12 5.Villa Decor Fuarı  ‘12 Villa, Dekorasyon, Peyzaj, İstanbul
29 Mart 12 1 Nisan 12 2.İskele Kalıp Fuarı,    İskele, Kalıp Sistemleri, Aksesuarları, İstanbul
29 Mart 12 1 Nisan 12 3.Prefabrik Fuarı Türkiye  ‘12 Prefabrik, Çelik, Ahşap Yapı ve Sistemleri İstanbul
29 Mart 12 1 Nisan 12 Win Materials Handling ‘12 Taşıma, Depolama, İstifleme ve Lojistik İstanbul
29 Mart 12 1 Nisan 12 Win Electrotech ‘12 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri İstanbul
29 Mart 12 1 Nisan 12 Win Hydraulic & Pneumatic’12   Akışkan Gücü Teknolojileri İstanbul
29 Mart 12 1 Nisan 12 Win Otomasyon ‘12 Endüstriyel Otomasyon İstanbul *T
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Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

Burada çeşitli ülkelerdeki 
firma ve kuruluşlardan TOBB’a 
gönderilen ticari, mali ve 
teknik işbirliği teklifleri 
duyurulmaktadır. 

Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de 
ulaşabilmektedir.Burada yer alan işbirliği 
teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla 
yayımlanabilir. Duyurusu yapılan yabancı 
firmalarla temaslar ve müzakereler konu-
sunda TOBB’un herhangi bir aracılık, 
tercüme veya danışmanlık hizmeti bulun-
mamaktadır. Bültende yer alan bilgilerin 
doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un 
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
TOBB, tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe 
uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu 
tutulamaz. Öte yandan, siz de mal ve hizmet 
alışverişine yönelik ticari, ortak yatırım ve 
finansmana yönelik mali ve teknoloji alışve-
rişine yönelik teknik nitelikteki teklif ya da 
taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki 
ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini 
istiyorsanız, lütfen http://boft.tobb.org.tr 
adresine bağlanınız.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Semih Erden

İsveç firması, kış sezonu tasarımları için ayakkabı üretimi 
gerçekleştirebilecek taşeronlar aramaktadır. Ayakkabıların su 
geçirmez özellikte olması ve poliüretan ya da benzeri bir 
maddeden üretilmesi beklenmektedir. Firma ile bağlantı kurmak 
isteyen kuruluşların 20111103060 referans numarasını belirterek 
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz

Patentli bir kaplama teknolojisi geliştiren Hollandalı bir KOBİ, 
bağlayıcı madde üreticileri ya da antimikrobik kaplama maddeleri 
üreticileri ile teknik destekli ticari anlaşmalar  yapmak istemek-
tedir. Bu teknoloji bakterilere, yosunlara ve mantarlara karşı 
güvenli ve kalıcı koruma sağlamakta ve bunu herhangi bir biyosid 
(organizma öldürücü kimyasal madde) kullanmadan gerçekleş-
tirmektedir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 10 
NL 60AH 3JAD referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik 
Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz

Bulgaristan’da batmış elektro iletken anodun, dağınık nano 
tozlardan elektro ark plazma kimyasalları sağlaması için bir 
yöntem geliştiren bir Araştırma Kuruluşu, çalışma alanı dağınık 
nano materyaller olan endüstriyel ortaklarla lisans verme yolu 
ile işbirliğine gitmek istediğini bildiriyor. Araştırma Kuruluşu ile 
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 10 BG 0538 3HEH referans 
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları 
gerekmektedir.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz

Firma, Türkiye’den temizlik ürünleri (sabun, deterjan vb. ile 
bunların konulduğu plastik kaplar), dekoratif çöp tenekeleri 
(ahşap/plastik - yüksek kaliteli) almak istiyor. Söz konusu talep 
Birliğimize, T.C. Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret Müşa-virliği 
aracılığıyla iletilmiştir. Amr Ahmed Zaki ile +971 56 107 85 78 
numaralı cep telefonlarından da bağlantı kurulabilir.

İSVEÇ

HOLLANDA

BULGARİSTAN

BİRLEŞİK
ARAP
EMİRLİKLERİ

201101034

201101034

201101034

201101034
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Gemlik, eski adıyla Kios, bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış; günümüzde de bir çok kültürü bir arada 
barındıran şirin bir ilçemizdir. 
İstanbul istikametinden geliyorsanız Yenikapı, Bostancı, Pendik’ten deniz yolu ile Yalova’ya geçebilir, dilerseniz 
karayolu ile direkt Gemlik’e ulaşabilirsiniz. Gemlik Bursa’ya 30 km, Yalova’ya 40 km mesafededir.

Gemlik, Narlı”dan Kurşunlu”ya kadar uzanan kıyı şeridi, farklı kültürleri, eşsiz doğası ile 1.derecede turistik 
özelliğe sahiptir. Gemlik körfezi Marmara’nın plaj, yaz eğlenceleri ve dinlenme beldesidir. Küçük Kumla, 
Büyük Kumla, Karacaali, Kumsaz köylerindeki dinlenme evleri, turistik oteller, kamplar ve pansiyonlar gelen 
turistleri ağırlamaktadır. Bu köylere kara ve deniz yolu ile gidilebilir.

Gemlik’te YAŞAM

Marmara’nın incisi GEMLİK
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Gemlik’te Kordon boyunda yürüyüş yapmak, sahildeki çay bahçelerinde bir çay içmek size büyük keyif 
verecektir. Gemlik Körfezi’nin günlük taze balıklarını hem satın alabilir, hem de yerinde yiyebilirsiniz. Dünya’nın 
en güzel sofralık zeytinlerinin tadına burada bakabilirsiniz. Gemlik’ten Umurbey’e çıkıp, Celal Bayar Müzesi’ni 
ziyaret edebilir,  Umurbey Meydanı’nın hemen aşağısındaki kafeden Gemlik Körfezini izleyebilirsiniz.

Gemlik Körfezi, genellikle sakin ve dalgasızdır. Doğudan batıya uzunluğu 35 km, güneyden kuzeye en geniş 
yeri 10-15 km. olan körfez, karşılıklı iki burundur. (Tuzla ve Kapaklı burunları) Her iki sahilde birbirine cephe 
alan bu burunlar, körfezi bir kıskaç içine almış gibidir. Körfez bu kıskaçlar arasında adete bir havuza benzer. 
Bu özellik, körfezin doğal liman olmasını sağlamaktadır. 
Gemlik’te ayrıca gençlerin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri spor kompleksi ve Gemlik Yelken 
Kulübü bulunmaktadır. 

Fotoğraf : Sabit BÖLÜKEMİNİ
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Bazen hayatınızdan çok sıkıldığınız ve yeni 
birşeyler aradığınız oldu mu? 
Sürekli kaçan bir hayat, hep kovalayan bizler... Peki hayatın renkleri 
nerede? İçeri buyrun, Yaşam Atölyesi’ne...

Gemlik Yaşam Atölyesi, 22 Ocak 2008 yılında, Gemlik sosyal yaşamını hareketlendirmek ve 
sivil toplum anlayışıyla insan olmanın bilinci ve ideali içerisinde, üzerine düşen sosyal sorum-

lulukları yerine getirmek için kuruldu. İlk başta Ahmet Süren’in vesilesiyle Gemlik’te yaşayan, geçmişte Gemlik Halk 
Dansları Folklor Derneği’nin üyeleri olan, bu alanda Gemlik’ten çıkıp dünyanın çeşitli ülkelerindeki folklor festivallerinde 
ülkemizi temsil eden, zaman içerisinde hayatın onlara getirdikleriyle birbirinden ayrılan fakat 10-15 sene sonra yollarını 
tekrar birleştiren bir grup insanla yola çıktı, ”Gemlik Yaşam Atölyesi”. 

Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği, hem kültürel, hem sanatsal hem de sportif faaliyetlerle kişisel gelişime katkıda 
bulunuyor. Aktivitelerini kendi içerisinde “atölye” anlayışıyla yürüten Yaşam Atölye’si, atölye sayısını ve aktivist sayısını 
gün geçtikçe arttırarak, ilgi alanlarını geliştirerek daha fazla insana ulaşmaya devam ediyor.

Doğa’da sadece 
ayak izinizi bırakın...

Fotoğraf : Mehmet GÜR 

YAŞAM
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DOĞA SPORLARI ATÖLYESİ:
Doğa Sporları Atölyesi, bizi yaşadığımız bölgenin doğasını tanımaya, bu 
kadar yakınımızda olmasına rağmen farkına varamadığımız doğal güzel-
likleri keşfetmeye çağırıyor. Bu sayede tüm bu güzellikler bir yana doğa 
sevgisini ve yaşamın sadece insanlar için değil tüm yaşayan canlılar için 
saygı duyulması gereken bir kavram olduğunun bilincine varıyoruz. 

DANS ATÖLYESİ:
Dans Atölyesi, ruhsal anlamda en doyurucu şeylerden biri olan müzikle, 
bedenin ihtiyaç duyduğu fiziksel aktivitenin kesişme noktası olan dansın, 
en faydalı spor aktivitelerinden biri olmasının yanında insanları sosyalleş-
tirme, kaynaştırma, kişinin kendine olan güvenini arttırma, vücut dilini 
kullanma ve ritim duygusu kazanma gibi imkanlarından yararlanmamızı 
sağlıyor. Geçtiğimiz dönemlerde halk dansları ve kaybedilmeye yüz tutmuş 
yöresel oyunları canlandırma projeleriyle bir arada olan Dans Atölyesi, 
yeni sezonda da faaliyetlerine salon dansları ile devam ediyor.

EDEBİYAT ATÖLYESİ:
Yeni kurulan atölyelerden biri olan Edebiyat Atölyesi, öykü yazım tekniklerini 
öğreterek yazmayı seven kişileri bir araya getiriyor. İleride çeşitli yazarlar 
ve şairlerle bilgi aktarımı ve imza günleri düzenlemeyi de hedefliyor.

FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ:
Fotoğrafçılık Atölyesi, fotoğraf sanatını seven ancak teknik olarak yeterince 
bilgiye sahip olmayanlar için düzenlediği fotoğrafçılık eğitimleriyle, fotoğraf 
makinesini tanıma, teknik bilgileri öğrenme, doğru fotoğraf çekebilme ve 
çektiğiniz fotoğrafların sanatsal değer kazanmasını hedefliyor. 

RİTİM ATÖLYESİ:
Günümüzde büyük şirketlerde çalışanlar arasında iletişimi sağlama, 
verimlilik, konsantrasyon ve ekip çalışmalarını geliştirmek amacıyla yapılan 
ritim çalışmaları bu sezon Yaşam Atölyesi’nde de başlıyor. Ritim Atölyesi, 
temel ritimleri öğrenerek başlanacak olan çalışmalar neticesinde, gelişerek 
içinizdeki ritimleri açığa çıkarmayı, kompozisyonlar oluşturarak sahne 
alacak düzeye çıkartabilmeyi ve çeşitli organizasyonlarda ve festivallerde 
yer almayı amaçlıyor.

www.gemlikyasamatolyesi.org
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ÜNVANI TELEFON FAALİYET DETAYI

AD-MET İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMTED ŞİRKETİ 224-5122160 Her türlü inşaat taahhüt işleri,

A.C.T ARMOR OTOMOTİV ZIRH KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ Otomotiv

AHMET KEŞKEK GEMLİK ŞUBESİ İnternet kafe işletmeciliği

ALAN ZEYTİNCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ 224-5721923 Zeytin toptan ticareti

ALP ASLAN İNAN - ALSAN İNŞAAT 224-5145223 İnşaat müteahhitliği ve tahhüt işleri

AYŞE EKŞİ 541-3685158 Kalite kontrol

BAMESA ÇELİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş GEMLİK ŞUBESİ 224-5133585 Depo antrepo işletmesi

COŞKUN BAYRAK GEMLİK ŞUBESİ 216-4660604 Servis taşımacılığı

COŞKUN KARAASLAN 224-5130921 İnşaat müteahhitliği

CİHANGİR ÇİMEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ Sigorta aracı faaliyetleri

EMRE YAZICI - EMREM ZEYTİNCİLİK 539-9491925 Toptan zeytin ticareti

ERCAN AY 224-5050022 Petrol ürünleri ticareti

GEMLİK ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ 532-5797407 Eğitim öğretim, açmak ve işletmek

GEMTAŞ ZEYTİNCİLİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ Her çeşit gıda maddeleri imalatı

H.S.K OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 532-3206691 Otomotiv hava süspansiyon sistemleri

HASAN YILDIRIM - YILDIRIM YAPI MARKET 224-5133936 İnşaat malzemeleri ticareti

HÜSEYİN YİĞİT 532-4121096 Müteahhitlik, dekorasyon

K.O.Z.A. İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ 224-5134941 Su ve tüp satışı

KADRİYE NİLÜFER 224-5130921 İnşaat müteahhitliği

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 224-5148480 Bankacılık faaliyetleri

MERA-PET PETROL, NAKLİYE,GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ Gıda ticareti

METİN TUĞRALI ZEYTİNCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ Toptan zeytin ticareti

ORCA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ 224-4822892 Orman ürünleri ticareti

OĞUZLAR GIDA - GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ 322-428 2965 Gıda ve toptan zeytin ticareti

SABİRE KARİP 534-4041952 Giyim eşyaları ticareti

SAFİR MUTFAK EŞYALARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ 224-5148900 Mutfak eşyası ticareti

SENS GIDA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 533-8634730 Gıda ticareti

SÜREN ZEYTİNCİLİK  SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 224-5228040 Toptan zeytin ticareti

SİSTEM ATIK YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 224-2672663 Atık ve hurda ticareti

USLU ALIŞVERİŞ MERKEZİ TİCARET LTD.ŞTİ 506-3457723 Gıda ticareti

VOLYAK KÖMÜR OTOMOTİV NAKLİYECİLİK TİCARET LTD.ŞTİ 533-3384630 Katı yakıtlar ticareti

YERLİYURT MARİN DENİZ ARAÇLARI LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ 224-2458903 Deniz araçları imalatı

YÜKSEL ÇELİK İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 533-2541082 Her türlü müteahhitlik işleri

ZEY-TUR-SAN GIDA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ 224-5865201 Konserve imalatı

ÇÖZÜM SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ 212-5872392 Sigorta aracılık hizmetleri

ÖZ UFUK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ 224-5143715 Mobilya dekorasyon

ÖZKAN ZEYTİNCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK ŞUBESİ 533-7119630 Toptan zeytin ticareti

İBRAHİM AYTEN - PEKER ZEYTİNCİLİK 224-5140114 Toptan zeytin ticareti

İSLAM YUCA 224-5130373 İnşaat müteahhitliği

Aramıza yeni katılanlar

GTSO
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BASINDA BİZ...








