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Gün birlik ve beraberlik 
günüdür.

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI

Türkiye çok zorlu süreçlerden geçiyor. Terör odakları birlik 
ve beraberliğimize, güvenliğimize canımıza ve malımıza 
kastetmeye devam ediyor. Gencecik evlatlarımız bu hain 
saldırılarda hayatlarını kaybediyorlar.

Terör, eylemlerini haklı gösterecek gerekçe ne olursa 
olsun başta insanların yaşama hakkı olmak üzere, temel 
hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yöneliktir, devlete karşı 
çıkmadır. Terör ve Terörizm, ekonomik, sosyal, teknolo-
jik ve kültürel gelişmelerinin önündeki en büyük engel 
niteliğindedir.

Ülkemizdeki terör eylemlerinin tek bir amacı vardır. 
Toplumsal huzurumuzu bozmak, gelişen ekonomimi-
ze engel olmak ve Türkiye’nin önünü kesmektir. Elbette 
ki hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Tarihte 
olduğu gibi Türkiye bu karanlık güçlere hiçbir zaman 
boyun eğmemiş, eğmeyecektir.

Bu coğrafya binlerce yıl farklı görüşlere, farklı toplumlara 
ana yurtluk etmiştir. Yapılan bu terör eylemleri, binlerce 
yıldır bu topraklarda bir arada, kardeşçe, omuz omuza 
yaşamış insanları elbette ki birbirinde ayıramayacak, 
bilakis daha güçlü bağlarla bir birine kenetleyecektir.

İçinde bulunduğumuz dönemde teröre karşı birlik, be-
raberlik ve sağduyu içinde ortak hareket etmek her za-
mankinden daha da büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamını hedef alan bu tür 
terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını diliyor, saldı-
rılarda hayatını kaybeden askerimize, polisimize, vatan-
daşlarımıza  Allah'tan rahmet, yakınlarına Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne ve tüm milletimize başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

4





Paşa AĞDEMİR
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkanı / Turizmci

Bu yıl turizm sektörü uzun yıllardan sonra belki de en zor se-
zonlarından birini yaşıyor. Ülkemizde yaşanan menfur terör sal-
dırıları ebetteki bu noktada büyük rol oynuyor. Genel tabloya 
baktığımızda özellikle Türkiye’nin kıyı şeridinden yer alan iş-
letmelerin bu durumdan oldukça fazla etkilendiğini görebili-
riz. Aslında bu problem zincirleme bir şekilde, bölge esnafını, 
sanayiciyi, bölge halkını da derinden etkilemektedir.

Bu durumda ne yapabiliriz, bu sorundan nasıl sıyrılabiliriz?

Öncelikle şunu belirtmek isterim. Terör ve terör eylemleri böl-
gesel , ulusal bir problem değil, tüm dünyayı ilgilendiren global  
problemler zinciridir. Bu gün terör eylemleri bir tek bizim ülke-
mizde yaşanmıyor. Belçika’dan, Fransa’ya, ABD’den, dünyanın 
birçok ülkesine kadar bu sorunla karşı karşıya olan ülkeler var. 
Bu ülkelerden biri de maalesef ki Türkiye. İşte bu noktada İçinde 
bulunduğumuz bu durumu tersine çevirmek hepimizin elinde. 
Türk turizminin yeniden yükseliş trendine girmesinde en büyük 
faktörün tanıtım olduğu düşünüyorum. Bizler yaşanan bütün 
olumsuzluklara rağmen iyi bir tanıtım ve yatırım politikası ile 
turizmi eskiden olduğu gibi şahlandırabiliriz.

Tanıtım konusunda özel sektör ve devletin birlikte çalışabile-
ceği ortamın sağlanması, finansmanda işbirliğini sistematik 
bir yapıya bağlayarak devamlılığını sağlamalıyız ve Türkiye’nin 
aslında göründüğü gibi değil, güvenli ve dünyanın en güzel 
tatil coğrafyalarından biri olduğunu tüm dünyaya etkin bir 
şekilde anlatmalıyız.

Dünyanın turist çeken ülkelerine baktığımızda , insan yapımı 
objeleri milyonlarca turistin ziyaret ettiğini görebiliriz. Örneğin 
Paris – Eyfel Kulesi gibi. Oysa ki ülkemiz eşsiz doğal güzellik-
leri , uçsuz bucaksız sahilleri , tarihi değerleri, köklü kültürü, 
yemekleri, ile dünyanın sayılı turizm cennetlerinin başında 
gelmektedir.

Ben inanıyorum ki , tarihte olduğu gibi , bu günde Türkiye ba-
şındaki bu problemlerden yakın zamanda kurtulacak ve he-
deflerine doğru hızlı, kararlı ve emin adımlarla ilerleyecektir. 
Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var.

Bu noktada son zamanlarda terör eylemlerinde yaşamını yitiren 
askerimize, polisimize, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Durumu tersine 
çevirmek hepimizin 
elinde...

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Bir kereden bir şey 
olmaz deme



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katılı-
mı ile  Merinos Kültür Merkezi'ndeki, Bursa Sanayi ve Ticaret 
Odası Ekonomiye Değer Katanlar 2015 Ödül Töreni'ne  Oda 
Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Mehmet YILDIRIM , 
Nurettin HOCAOĞLU, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz A.Ergin 
ERENOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet ANAR , Fikret 
METE, Şefik YILMAZ Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR , Meclis 
Başkan Vekilimiz Zafer IŞIK, GGK Başkanımız Kemal ÖNCÜ , 
KGK Başkanımız Selma ÖZSABUNCU katıldı . Cumhurbaşkanı 
EERDOĞAN, 7 ayrı kategoride verilen "Ekonomiye Değer 
Katanlar" ödüllerine layık görülen firma, iş adamı ve yönetici-
leri tebrik ederek, ödüllerini verdi.

Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz ve aynı zamanda Gemlik 
Gübre A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , GEMPORT A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet YILDIRIM Sektör Birincileri 
ve Kurumlar Vergisi kategorisinde ödülünü Sayın Cumhur 
Başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN' dan aldı.

Odamız üyesi bir çok firmada bu organizasyonda ipi önde gö-
ğüsleyerek ödüllerini aldılar.

SEKTÖR BİRİNCİLERİ KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN 
ÜYELERİMİZ
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş
GEMPORT GEMLİK LİMAN VE DEPOLAMA A.Ş
BORÇELİK ÇELİK SAN. A.Ş. 

KURUMLAR VERGİSİ KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN 
ÜYELERİMİZ
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş
GEMPORT GEMLİK LİMAN VE DEPOLAMA A.Ş 

İHRACAT KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN ÜYELERİMİZ
AUNDE TEKNİK TEKSTİL A.Ş
BORÇELİK ÇELİK SAN. A.Ş

ODAMIZDAN HABERLER

Ekonomiye Değer Katanlar Ödüllerini Aldı21
Ara

2015

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan ÖZDEMİR 
Başkanlığında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda TOBB Bursa 
KGK Sinerji toplantısı gerçekleştirdi. KGK Genel Kurul Üyelerinin 
de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, dönem sürecinde 
hayata geçirilen projeler değerlendirilerek yeni yıldaki hedef-
ler ve planları görüşüldü.

Odamızı temsilen Gemlik KGK Bakanımız Selma ÖZSABUNCU, 
üyelerimiz Çiğdem KARA ve Ayşe Ferhan ÜSTÜNLER top-
lantıya katıldı. Bakanımız Selma ÖZSABUNCU; “Toplantımıza 
katılım gösteren tüm kurul üyelerimize teşekkür ediyoruz. 
2016 yılında ekonomik hayatta yer alan kadın girişimci sayısı-
nın artarak devam edeceği yeni bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

Kadın Girişimcilerimiz Sinerji Toplantısında Bir Araya Geldi30
Ara

2015

Sayı : 10    2016
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ODAMIZDAN HABERLER

Uyuşturucu Maddeleriyle Mücadele Semineri Odamızda Yapıldı
05

Oca

2015

Gemlik Belediyesi’nin Gemlik Kent Konseyi ile birlikte organi-
ze ettiği bilgilendirme toplantısında, “Uyuşturucu Bağımlılığı ile 
Mücadele ve Mücadele Yöntemleri” masaya yatırıldı. Bursa İl 
Sağlığı Müdürlüğünden Dr. Cihat Yazar ve Dr. Mine Öztürk’ün 
konuşmacı olarak katıldığı toplantı odamız Konferans Salonunda 
gerçekleşti. Toplantıya odamızı temsilen Meclis Başkanımız Paşa 
AĞDEMİR katıldı.  Gemlik Kaymakamı Cahit Işık, Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Duran, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, Jandarma Komutanı Coşkun Çorapçı’nın da 
izleyici olarak katıldığı toplantı sivil toplum örgütü yöneticileri 
tarafından da ilgi gördü.

Bilgilendirme Toplantısının açılış konuşmasını yapan Kent 
Konseyi Başkanı Mukaddes Serim, uyuşturucu bağımlılığı-
nın dili, dini, ırkı, yaşı, rengi ve mezhebinin olmadığına dikkat 
çekerek, Gemlik Belediyesi ve Sivil Toplum Örgütleriyle birlik-
te başlattıkları uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki orga-
nizasyonları devam ettireceklerini kaydetti. Dr. Cihat Yazar’da, 
madde bağımlılığını önleme konusunda bilgiler verdi. Madde 
bağımlılığının tanımı, bağımlı kişilerin sosyal ve psikolojik 
profilleri konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulunan Cihat 
Yazar, maddenin esiri olan birisinin ana ekseninde o maddenin 

olduğunu, gerek o maddeyi arama, gerekse kullanma süreç-
lerinde başka bir şey düşünemeyen bir yapıya büründüğünü 
anımsattı. Türkiye’de uyuşturucuya olan bağımlılık konusun-
da arkadaş etkisinin yüzde 42, merak olgusunun da yüzde 27 
olduğuna dikkat çeken Dr. Cihat Yazar, arz ve talep azaltımı, 
eğitim, çevresel önlemler, koruyucu sağlık önlemleri ve psi-
kolojik çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Dr. Mine Öztürk’te, Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında uyuş-
turucu sevkiyatı anlamında geçiş noktasında bulunduğunu be-
lirterek, son on yılda Türkiye’de yakalanan uyuşturucu madde 
oranının Avrupa Birliğine üye ülkelerde yakalanan uyuşturucu 
madde oranından oldukça fazla olduğunu kaydetti. Türkiye’de 
halen en çok esrar tüketimi olduğunu savunan Mine Öztürk, 
son yıllarda kullanımı artan sentetik uyuşturucu madde olgu-
suna da 70 ilde rastlandığını bildirdi. Sigara ve Alkol bağımlılık 
yaşının da 13-15’e indiğine dikkat çeken Dr. Mine Öztürk, 2014 
yılında 8 Bakanlığın birleşimi ve 15 çalıştay toplantısı ile uyuş-
turucu ile mücadele konusunda ciddi mesafeler alındığını 
anlattı. Mine Öztürk, Bakanlık direktifleri doğrultusunda oluş-
turulan Bursa İl Aksiyon Grubu çalışmaları ve önlemler konu-
sunda da bilgiler verdi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

22
Oca

2016

Bursa İli İlçe Oda ve Borsa Genel Sekreterleri  arasında mesleki 
dayanışmayı arttırmak, işbirliğini  geliştirmek ve ortak çalışma-
lara imza atmak için, odamız ev sahipliğinde Gemlik Adatepe 
Tesilerinde kahvaltıda bir araya geldik.

Toplantıya Bursa TSO Genel Sekreter Yardımcıları, Okay 
CİVELEK, Hasan ERDEM, Oda Genel Sekreterimiz Agah ARDA, 

Yenişehir TSO Genel Sekreteri Mehmet GÖKGÖZ, İnegöl TSO 
Genel Sekreteri Mustafa ŞENTÜRK, Bursa TB Genel Sekreteri 
Fehmi YILDIZ, Karacabey TSO Genel Sekreteri Özgür CARLI, 
Gemlik TB Genel Sekreteri  Melih KARBAY, Gemlik TB Genel 
Sekreter Yardımcısı Bahadır SELVİ, M.Kemalpaşa TB Genel 
Sekreteri Okan ÇAKIR, M.Kemalpaşa TSO Genel Sekreteri Birol 
DENİZLİ, Yenişehir TB Genel Sekreteri Murat ÖZLÜ iştirak ettiler.

Oda meclis üyelerimiz geleneksel bütçe yemeği-
mizde RAMADA Otel 'de  bir araya geldiler. Bütçe 
yemeğine Oda Yönetim Kurulu Üyelerimiz ,Meclis 
Üyelerimiz, Oda çalışanlarımız ve Basın mensup-
larımız katıldılar. Yemekte söz alan Oda Meclis 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR "Öncelikle yeni bütçe 
döneminin odamıza hayırlı olmasını dilerim. Sizlerle 
bu yemekte bir araya gelmekten çok mutluluk 
duydum. Koca bir yılı geride bıraktık. Bütçemiz 
%102 oranında gerçekleşti. Bu bizim için güzel bir 
başarıdır. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. " dedi.

Ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz 
Mehmet YILDIRIM , " Sizin gibi değerli çalışma ar-
kadaşlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Öncelikle rahatsızlığı nedeni ile ara-
mızda olamayan Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal 
AKIT 'a acil şifalar dilerim. Hepimiz bu çatı altında 
gönüllü hizmet ediyoruz. Bir bütçe dönemimizi 
daha başarılı bir şekilde geride bıraktık. Yeni bütçe 
dönemi ile beraber yeni hedeflerimizi gerçekleş-
tirmek için çalışmaya devam edeceğiz.  Hepinize 
katılımınızdan ötürü teşekkür ederim " dedi.

Genel Sekreterler İstişare Toplantısı

Meclis Üyelerimiz Bütçe Yemeğinde Bir Araya Geldi29
Oca

2016

Sayı : 10    2016
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ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik İhracatta Türkiye Üçüncüsü
29

Oca

2016

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret 
verilerine göre, 2015'te ihracat bir önceki yıla göre yüzde 8,56 
azalarak 157 milyar 390 milyon dolardan 143 milyar 921 milyon 
dolara geriledi. Bu dönemde ithalat da yüzde 14,5 azalışla 242 
milyar 177 milyon dolardan 207 milyar 61 milyon dolara düştü.

Gemlik İpi Önde Göğüslüyor

Halkalı Gümrük Müdürlüğü            19.765.764.000$

 A.H.L. Kargo Gümrük Müdürlüğü  12.275.764.000$

 Gemlik Gümrük Müdürlüğü  10.282.033.000 $

 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü  10.226.449.000 $

 Erenköy Gümrük Müdürlüğü    9.611.896.000 $ 

TUİK verilerine göre 2015 Aralık ayı itibari ile Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü 10.282.033.000 $ ihracat hacmi ile Türkiye güm-
rükler sıralamasında 126 gümrük müdürlüğü arasında 3. sıraya 
yerleşti. Türkiye geneline bakıldığında ilk beş gümrük ve ihracat 
hacimleri;

2014 yılı aralık ayı itibari ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde 
ihracat 10.293.948.000 olarak gerçekleşmişti.

Yine TUİK verilerine göre 2015 Aralık ayı itibari ile Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü 8.016.364.000 $ ithalat hacmi ile Türkiye gümrük-
ler sıralamasında 10. sıraya yerleşti. 2014 yılında ise bu rakam 
8.374.385.000 $ olarak gerçekleşmişti.

2015 yılı itibariyle odamız kanalıyla en belge bazında en 
çok ihracat yapan firmalar; 

Ficosa Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Aunde Teknik Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yazaki Otomotiv A.Ş. 
Vibracoustic Cv Air Springs Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Leoni Kablo Ve Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Baktat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri Sanayii A.Ş. 
Akgün Seramik A.Ş.
Kuzufleks Metal A.Ş.
Tofaş A.Ş. 

En fazla ihracatın ise sırasıyla

Almanya
Fransa,
İspanya
İngiltere
Amerika’ya yapıldığı gözlenmiştir.   

En fazla ihracat yapılan sektörler ise;

Otomotiv
Seramik
Demir Çelik
Gıda
Tekstil sektörüdür.

Bursa Serbest Bölgesi Verileri 

Türkiye'nin 19 Serbest Bölgesinden birisi olan Bursa Serbest 
Bölgesi de Gemlik ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Bursa 
Serbest Bölge, Türkiye’deki serbest bölgeler arasında ticaret 
hacmi bakımından 5. sıradadır. Bursa Serbest Bölge 2015 yılı 
işlem hacmi 1.950.000.000 $ olarak gerçekleşmiştir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

Oda Heyetimizden DUBAİ Çıkarması
07
Nis

2016

Oda heyetimiz; yeni iş fırsatlarını araştırmak, sektör araştır-
maları , ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve daha bir çok konuda 
istişare yapmak üzere Dubai'ye ekonomik ziyaret düzenle-
di. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız, Kemal AKIT , Meclis 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz 
Mehmet YILDIRIM , Nurettin HOCAOĞLU ,  Sayman Üye Ergin 
ERENOĞLU , Yönetim Kurulu Üyelerimiz , Mehmet ANAR, 
Şefik YILMAZ ve Fikret METE ,Meclis Başkan Vekilimiz Zafer 
IŞIK, Meclis Üyelerimiz , Gemlik Belediye Başkanımız Av. Refik 
YILMAZ ve Bursa Milletvekillilerimiz Zekeriya BİRKAN ve İsmail 
AYDIN katıldılar.

Türk Vatandaşları DUBAİ Halkı Tarafından Çok Seviliyor

Ziyaretin 1. günü TC Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi 
Serdar F. KUMBARACI ziyaret edildi. Sayın KUMBARACI ; Dubai 
Başkonsolosluğu’nda Türk ve Dünya ekonomisi açısından 

önemini anlattı. İki ülke arasındaki ticaret fırsatlarından bah-
seden Kumbaracı, Türk vatandaşlarının Dubai yerel halkı ta-
rafından çok sevildiğini söyledi. Dubai’ye yatırım yapan Türk 
firmalarının zarar etmediğini vurgulayan Kumbaracı, Gemlikli 
iş adamlarının bölgeye yatırım yapabileceğini belirtti.

Dubai Yatırım İçin Gemlik'li İş Adamlarını Bekliyor

Oda heyetimiz daha sonra Türk İş Adamları Konseyi'ni ziyaret 
etti. Dubai Türk İş Konseyi Genel Sekreteri Doğu Can Temel 
tarafından GTSO heyetine, Türk İş Konseyi’nin Birleşik Arap 
Emirlikleri’ndeki faaliyetleri, Dubai’deki yatırım olanakları, serbest 
bölgeler, fırsatlar ve tehditler ile ülke ekonomisi hakkında detaylı 
bilgi verildi. GTSO heyeti adına GTSO Başkanı Sayın Kemal Akıt 
Gemlik’in ve bölgenin güçlü olduğu sektörleri, işbirliği olanak-
larını ve ekonomik değerlerini anlattı.

Sayı : 10    2016
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Odamızın üyelerine yönelik hazırladığı eğitim programlarına başvuru süreci başlamıştır. Odamız üyelerinden gelen eğitim ta-
leplerini değerlendirmiş ve ihtiyaca cevap verecek, üyelerinin iş hayatına katkı sağlayacak eğitimleri programa dahil etmiştir. 
GTSO üyeleri bundan sonraki süreçte tarafımızdan planlanan eğitimleri www.gtso.org.tr adresimiz üzerindeki GTSO AKADEMİ 
linkinden takip edebilirler. Buradan eğitimlere başvuru yapabilir, eğitim hakkında detaylı bilgi alabilirler. GTSO AKADEMİ hak-
kında detaylı bilgi almak için 5131023 - 105 nolu telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

GTSO AKADEMİ 
Hizmetinizde
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GTSO AKADEMİ 
Hizmetinizde

www.gtso.org.tr

MİSYONUMUZ
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 oda olmaktır. 

VİZYONUMUZ
Geleneğine bağlı,
Geleceğe dönük,

Yenilikçi,
Bölgesinde ilkleri başaran, 
Tarım, sanayi ve ticarette 

değer yaratan
Üyeleriyle ve dünya ile bütünleşmiş öncü bir 

kurum olmaktır.



KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında belirlenen ve öncelikli 
olarak desteklenmesi gereken imalat sanayi İçin, yeni hazırla-
mış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsa-
mında ilk Proje Teklif Çağrısına çıkıyor.

Proje Teklif Çağrılarına, İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek 
ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren 
İşletmeler başvuruda bulunabilecekler. Projeni Yap KOBİGEL 
ile Desteği Kap…. KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı kap-
samında ilan edilen Proje Teklif Çağrılarına yönelik proje ha-
zırlayan KOBİ’ler, Kurul tarafından yapılan değerlendirmede 
destekleme kararı verilmesi durumunda destek alma hakkını 
kazanacak.

Proje Teklif Çağrıları için ülke genelinde İmalat Sanayinin 
bütün sektörleri proje başvurusunda bulunabilecek, 3. 4. 5. 
ve 6. Bölgelerde İmalat Sanayinin sadece düşük-orta düşük 
teknoloji düzeylerindeki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler 
proje başvurusunda bulunabilecek, İmalat Sanayi KOBİ’lerine, 
proje kapsamında yerli makine-teçhizat alması durumunda % 
15 oranında ekstra destek verilecek, -Başvuru Tarihi Başvurular 
1 Nisan–6 Mayıs 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda 
yapılacak.

Bu kapsamda konu ile alakalı iştigal ede üyelerimize odamızda 
KOBGEL Bilgilendirme Semineri verdik. Seminere sektörlerle 
alakalı firma temsilcileri iştirak ettiler.

Üyelerimize KOBİGEL İle 800 Bin Liralık Destek 
Programı Tanıtım Semineri Düzenledik

18
Nis

2016
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Girişimci Adaylarımız Törenle Sertifikalarını Aldılar19
Nis

2016

Odamız tarafından düzenlenen ve  girişimcilerimizi desteklemek, 
gençlerimizin önünü açmak, ekonomimize yeni kan vermek 
için düzenlediğimiz KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
kapsamında , sertifika alamaya hak kazanan 60 girişimci ada-
yımıza törenle sertifikalarını verdik.  Bu 60 girişimcilerimizin ilk 
30 'u Gemlik Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız eğitim, diğer 
30 'u ise gelen yoğun talebi karşılamak için odamız tarafından 
düzenlenen eğitim kapsamında sertifika almaya hak kazandılar.

Odamız 2008 yılından beri toplamda 12 KOSGEB UGE eğitimi 
düzenledi. Toplamda  360 girişimci adayımız bu eğitimlerden 
faydalandı ve sertifikalarını aldılar.

2016 Mart ayı içinde düzenlediğimiz KOSGEB UGE eğitimleri-
miz sonucu sertifika alan girişimcilerimizin sertifikalarını törenle 
verdik. Törene Gemlik Kaymakamımız Sayın Cahit IŞIK , Gemlik 
Belediye Başkan Vekilimiz Sayın ; Ercan BARUTÇUOĞLU , 
KOSGEB Bursa Müdürü Sayın Ahmet AKDAĞ , Oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın ; Kemal AKIT , Meclis Başkanımız Paşa 
AĞDEMİR , Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Zafer IŞIK , Yönetim 
Kurulu Başkan Vekillerimiz Sayın ;Mehmet YILDIRIM , Nurettin 

HOCAOĞLU , Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Sayın;Ergin 
ERENOĞLU , Mehmet ANAR ve Fikret METE ,Genel Sekreterimiz 
Agah ARDA , TOBB Bursa Kadın Girişimciler Başkanı Sayın ,; 
Nurcan ÖZDEMİR  , TOBB Gemlik Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Sayın Selma ÖZSABUNCU  , TOBB Genç Girişimciler 
Kurulu Başkanı Kemal ÖNCÜ ve basın kuruluşları iştirak ettiler.

Oda  Başkanımız Kemal Akıt, ‘’Ticaret odalarının önemli işle-
rinden biri de bu tür çalışmalardır. Gemlik Ticaret Odası olarak 
sosyal projelere önem veriyoruz. Kapımızın üzerinde bir plaket 
var. o plaket bizim akredite oda olduğumuzu söyler. Türkiye’de 
365 oda ve borsa var. biz 52. akredite odayız. Bir çok ilden de bu 
konuda öndeyiz. Aynı zamanda Londra’da, Paris'te nasıl hizmet 
veriliyorsa, Gemlik’te de aynı hizmet veriliyor. Bunların yanı sıra 
sosyal faaliyetlerde de bulunmak, bizleri mutlu ediyor. Kurslar 
için 400 başvuru oldu. 30’ar kişi ile sınıfları sınırlı olduğundan, 
iki sınıfta 60 kişi ile eğitim verdik. Kalan girişimcilere de kurslar 
vermeye devam edeceğiz. Bu sınıflarda beni en çok sevindiren 
kadın girişimcilerimizin ağırlıkta olmasıdır. Bu anlamda emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

ODAMIZDAN HABERLER
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Odamız Meclis Üyesi ve aynı zamanda Güleryüz Cobra Yönetim 
Kurulu Üyesi Sayın; Hasan KESKİN olağan meclis toplantımı-
za kendi ürettikleri 2 katlı üstü açık otobüsle geldi. Üyemizin 
bu başarısını desteklemek adına, meclis toplantımızın ardın-
dan oda meclis üyelerimizin de katılımı ile otobüsle Gemlik 
şehir turu yapıldı.

1967 yılında kurulmuş olan GÜLERYÜZ , ağaç kasa otobüs dö-
nemlerinden, bugün 8 farklı modelde modern şehir içi otobüs 
üretimi yapmaktadır. Toplamda 400  çalışanı ile yılda 600 
otobüs üretimi kapasitesine sahip bir kuruluştur. Yıllık üretim 
%40 yurtdışı pazarı, kalan %60 yurtiçi pazarından oluşmaktadır. 
Uzman personeli ile kısa sürede müşterilerine cevap verebilen, 
müşteri isteklerine duyarlı, yenilikçi yapısı ile hızla büyüyen bir 
şirket konumundadır.

Meclis toplantımıza geldiği iki katlı otobüs 33 farklı ülkeye 
ihraca edilmekte ve Gemlik'imizi , Türkiye'mizi başarı ile temsil 
etmektedir.

Meclis Toplantımıza Otobüs Süprizi
27
Nis

2016
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Başkan Vekilimiz Mehmet YILDIRIM Uluslararası 
Arabuluculuk Sempozyumuna Katıldı

29
Nis

2016

Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 
Arabuluculuk sempozyumu Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Bilal Uçar'ın katılımıyla İstanbul'da başladı. Odamızı temsilen 
, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet YILDIRIM 
sempozyuma katıldı.

Sempozyuma Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet 
Bakanlığı Bürokratları ve çok sayıda yüksek yargı mensubu 
katıldı.

Sempozyumda konuşan Bakan Yardımcısı Uçar, Bakanlıkça 
gerçekleştirilen yargıdaki iş yükünü azaltmak ve yargılamayı 
hızlandırma reform çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bakan Yardımcısı Uçar konuşmasında şu konulara değindi:

“ Adalet Bakanlığı olarak Türkiye'nin adalet politikalarını oluş-
turulması, geliştirilmesi, sorunlarının çözülmesi ve daha iyi bir 
adalet hizmetinin sunumu bakımından altyapının ve üstyapı-
nın hazırlanması konusunda anayasa ve yasalarımızın verdiği 
görevleri yerine getirmekle mükellefiz.

Yusuf Has Hacib ünlü eseri Kutadgu Bilig'de "Adâlete istinat 
eden kanun, bu göğün direğidir; kanun bozulursa gök yerinde 
duramaz” sözleri ile hukukun üstünlüğünü ve adaletin önemini 
veciz şekilde ifade etmiştir.

Hz Mevlana ise “Adâlet nedir? Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? 
Dikene su vermek. Adâlet, bir nimeti yerine koymaktır; su emen 
her kökü sulamak değil. Zulüm nedir? Bir şeyi konmaması 
gereken yere koymaktır" sözleri ile adaleti ve adaletin tecelli-
sini beyan etmiştir.

Yine kılıcı ile Dünyaya nizam veren Kanuni Sultan Süleyman 
ise "Kılıcın yapamadığını adalet yapar" sözleri ile bütün insan-
lığa ve bizlere yol gösterici olmuştur.

Ülkemizde yargı ile ilgili konular uzun yıllardır tartışmaların odak 
noktasında bulunmaktadır. Yargının vazgeçilmez ve tartışılmaz 
görevi ise evrenin ruhu olan ve mülkün temeli olan adaletin en 
doğru ve en hızlı şekilde tecelli etmesini sağlamaktır.

"Geciken adalet,adalet değildir" sözü halk arasında makes 
bulmuş, dillerde pelesenk olmuş bir sözdür.

Evet, geciken adalet, adalet değildir ve adaletin gecikmeden 
tecelli etmesi için bütün devlet kurumların yasamanın, yürüt-
menin ve yargının üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesi 
zorunluluktur.

Yargımızın en önemli sorunlarının başında uzayan yargılama 
süreçleri gelmektedir. Uzun yargılama süreçlerinden şikayet 
etmeyen vatandaşımız yoktur ve bu şikayetler haklıdır da.

Eğer vatandaşlarımızı makul sürede yargıdaki işlerini halle-
debilecek bir imkana kavuşturmazsak sonuç ne olursa olsun 
vatandaşımızın adil yargılanma hakkını ihlal etmiş oluruz. 
Türkiye’de yargıya olan güveni olumsuz etkileyen, milletimizin 
yargıya olan şikayetlerini en yüksek noktada olduğu konuların 
başında yargılanmanın uzunluğu ve makul sürede yargılan-
maların sonuçlandırılamamasıdır.

Atasözlerimizde, deyişlerimizde, şiirlerimizde, şarkılarımızda tür-
külerimizde filmlerimizde ve haberlerimizde uzayan davalara 
ilişkin eleştiriler, şikayetler ve serzenişler eksik olmamaktadır.
Rahmetli Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Davacı filmini iz-
lemeyen yoktur aramızda.

Adalet Bakanlığı olarak uzun yargılama süreçlerini kısaltmak 
için son yıllarda önemli adımlar attık, bundan sonra da atmaya 
devam edeceğiz.

Yargıyı hızlandırmaya yönelik çok önemli adımları önümüz-
deki günlerde atma hazırlıklarımızın son aşamaya geldiğini 
açıklamak istiyorum.

ODAMIZDAN HABERLER
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Bunlardan bazılarını önümüzdeki günlerde TBMM'ye sevk 
edeceğiz ve  3 ayrı paket halinde Türkiye kamuoyunun gün-
demine  taşıyacağız.

Bu adımlardan birisi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapaca-
ğımız değişikliklerle, ceza yargısında yargıdaki iş yükünü azal-
tacak ve yargılamayı hızlandıracak adımlar atacağız.

Hukuk Muhakemesi Kanunu'nda yapacağımız bazı değişiklik-
lerle hukuk yargılamasında iş yükünü azaltacak ve yargılamayı 
hızlandıracak adımları hayata geçireceğizç.

Son olarak İdari Yargılama Usul Kanunu'nda yapacağımız de-
ğişikliklerle idari yargıya yargılamayı hızlandıracak ve yargı-
daki iş yükünü azaltacak son derece önemli adımları hayata 
geçireceğiz.

Ceza Muhakemesinde getireceğimiz düzenlemelerle ön öde-
menin kapsamını genişleteceğiz.  Bazı konuları ön ödeme kap-
samında daha mahkemeye taşımadan konuyu çözmeyi hedef-
liyoruz. Bu ciddi anlamda bir iş yükü azalmasına yol açacaktır.

İkinci olarak ceza muhakemesinde yer alan uzlaşma müesse-
senin adını uzlaştırma olarak değiştiriyor, uzlaştırma kapsamı-
na giren suçları da artırıyoruz.

Üçüncü olarak ceza muhakemesinde basit yargılama usulü de-
diğimiz usulü de hukuk sistemimizin içine taşımaya karar verdik.

Yargıdaki iş yükünü azaltılması kapsamında yine bu yıl faaliye-
te girecek olan İstinaf Mahkemelerimiz çok önemli bir görevi 
icra edecektir.

Biraz önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın 
Rıfat Hisarcıklıoğlu ifade etti çek ve iflas kanunda çok önemli 
değişiklikler yakın zamanda Meclisimizin gündemine gelecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile ortaklaşa hazırladığımız 
kanun tasarısı ile ticaret erbabı açısından büyük önem taşıyan 
çek karneleri ile ilgili önemli bir adımı atıyoruz.

Ticaret hayatımızı açısından büyük önem taşıyan İcra ve İflas 
Kanunu'nun günümüzün ihtiyaçlarını da göz önüne alınarak 
baştan sona yeniden yazılmasına yönelik çalışmalarımız ise 
bakanlıkta devam ediyor.

Yargının iş yükünün azaltılması konusunda attığımız diğer 
önemli bir adım ise Arabuluculuk müessesedir.

Arabuluculuk, uyuşmazlıkların mahkeme önüne gelmeden 
daha az giderle daha seri ve çok kısa sürede çözülebilmesine 
imkan sağlayan bir çözüm yoludur.

Dünyanın birçok ülkesinde uygulansa da özellikle Avrupa’da ara-
bulucuğun yargılama sistemi içerisinde çok önemli bir noktaya 
geldiğini söylemek istiyorum. Bu konu toplumsal bir bilinçle 
de alakalıdır. Biraz önceki konuşmacı arkadaşlarda bahsetti-
ler. Bizim kültürümüzde uzlaşma zaten var. Dolayısıyla bizim 
toplumumuz çok alışkın. Müeseseyi kurarken sağlam temeller 
üzerine hakikaten hiç bir ön yargı ile yaklaşmadan, tüm bile-
şenlerin katkısıyla özverisiyle işletmek zorundayız.

Arabuluculuk müessesesi kaybedeni olmayan bir alternatif 
uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabuluculuk sayesinde zaman-
dan ve dava masraflarından önemli ölçüde tasarruf etmek 
mümkün olabilecektir.

Arabuluculuk, toplumsal barışa ve özellikle ticari, işçi ile 
işveren, aile ve komşular arasındaki barışa önemli ölçüde 
katkı sağlamaktadır.

Arabuluculuk, özünde uzlaşma kültürü olan toplumumuza uzak 
bir müessese de değildir. Geçmişimizde uygulanan bir sistem-
dir. Komşularımız, esnaflarımız, işçi ve işverenlerimiz arasında 
uzlaşma kültürü yaygındır. Ahilik teşkilatı 800 yıl öncesinden 
başlamak üzere esnaflarımız arasında barışa katkı sağlamıştır.

22 Haziran 2012 tarihinde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüz 
bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından, 
arabuluculuk hakkında kamuoyunda ve yargımızda farkındalı-
ğın oluşturulması ve artırılması, arabuluculuk müessesesinden 
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etkin ve verimli bir şekilde faydalanılması için yoğun çalışma-
lar yürütülmektedir.

Arabuluculuk ile amaçlanan uyuşmazlıkların dava yoluyla 
çözümü yerine tarafların kendi iradeleri ile uyuşmazlığa son 
vererek toplumsal barışın korunmasını sağlamak ve buna bağlı 
olarak da toplumda uzlaşma kültürünün yerleşmesini ve mah-
kemelerin iş yükünün azalmasına imkân sağlamaktır.

Ülkemizde son 14 yılda sağlanan istikrar ortamı, artan nüfus 
ve gelişen teknolojinin de etkisiyle ekonomi hızla büyümek-
te,  yeni iş alanları ortaya çıkmakta ve iş yapma şekilleri sürekli 
değişmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2016 yılı Ocak ayı ista-
tistikleri itibariyle, ülkemiz 14.418.067 aktif sigortalı işçi sayısı 
ve 1.710.243 işyeri sayısı ile Dünyanın en büyük ekonomileri a-
rasında yer almaktadır. Bu büyümeye bağlı olarak ekonomik 
yapı içinde yer alan işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların 
çeşit ve sayısı da ciddi oranda artış göstermektedir.

2015 yılında ilk derece mahkemelerimizde işçi ve işverenler 
arasında yaklaşık 600.000 dava görülmüştür.  Bu sayı tüm ilk 
derece hukuk mahkemelerinde görülmüş olan dosya sayısı-
nın % 18'ine tekabül etmektedir. Bu oran hiç şüphesiz temyiz 
merci olan Yargıtay' a da yansımaktadır.

2015 yılında Yargıtay'ın tüm hukuk dairelerine gelen toplam 
751.543 dosyanın %31'i, yani 230.199 dosya, sadece iş ve sosyal 
güvenlik hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli 
bulunan 5 hukuk dairesi tarafından görülmüştür.

Ülkemizde 293 tane iş mahkemesi faaliyette olup, bu mahke-
melerde 356 hâkim görev yapmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki 
asliye hukuk mahkemelerinden 767'si iş mahkemesi sıfatıyla 
işçi ve işveren arasındaki davalara bakmaktadır.

İş mahkemelerinde bir davanın ortalama görülme süresi 2015 
yılında 431 gün olup, bu süre ülkemizde bir hukuk davasının 

ortalama görülme süresinin üstünde bulunmaktadır. 2015 yılında 
sulh hukuk mahkemesinde görülen davaların ortalama görülme 
süresi 90, asliye hukuk mahkemesinde görülen davaların or-
talama görülme süresi 282 gün olarak belirlenmiş; tüm hukuk 
davalarında ortalama süresi ise 218 gün olarak tespit edilmiştir.

İş davalarının Yargıtay'da ortalama görülme süresi ise 1-1,5 yıl 
olarak gerçekleşmektedir. Bu cümlelerden hareketle işçi ve 
işverenlerin birbirlerine karşı açmış oldukları davalarda karar 
verilmesi ve bu kararın kesinleşebilmesi için ortalama 2-2,5 yıl 
gibi bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

Gerek ilk derece mahkemelerinde gerek Yargıtay’da geçen 
bu süreler, bireylerin makul sürede yargılanma haklarının ihlali 
tehlikesini de ortaya çıkarmaktadır.

İş mahkemelerinde çözümlenen uyuşmazlıkların yapısı, taraf-
ların konuyu müzakere ederek anlaşmaları suretiyle çözüm-
lenmeye son derece uygundur.

Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde faaliyette bulunan 
Arabuluculuk Daire Başkanlığının uygulamalarına ilişkin ya-
yınlamış olduğu istatistiklere baktığımızda iş hukuku uyuş-
mazlıklarının alternatif çözüm yöntemleri ile çözülmeye son 
derece müsait olduğunu görebilmekteyiz. Buna göre 2013 yılı 
Aralık ayından 16 Nisan 2016 tarihine kadar arabulucular tara-
fından çözülen uyuşmazlık sayısı 2404 olup, bunun %71'ini iş 

uyuşmazlıkları oluşturmaktadır. Ayrıca gelen iş uyuşmazlıkla-
rında anlaşma sağlama oranı %95'ler gibi son derece yüksek 
bir seviyede gerçekleşmiştir. Sicile kayıtlı 2684 arabulucu, bu 
uyuşmazlıkları çözmüştür.

64. Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında, Bakanlığımızın 
sorumluluğu altında 6 ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülen 
reformlar arasında "İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden 
geçirilecek" eylemi ile 1 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörü-
len reformlar arasında yer alan "İş uyuşmazlıklarında alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuk sistemimize kazandı-
rılması için çalışma yapılacak" eylemleri bulunmaktadır.
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Bakanlık olarak şimdi yeni bir adım atmaya daha hazırlanıyoruz.   
"İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı" hazırlanmıştır. Taslak 
23/03/2016 tarihi itibariyle ilgili kurum ve kuruluşların görüşü-
ne sunulmuş ve kamuoyunun erişimine açılmıştır.

Taslakla 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldı-
rılmaktadır. Yeni İş Mahkemeleri Kanunuyla iş mahkemelerinin 
kuruluş, görev ve yargılama usulleri ile zorunlu arabuluculuğa 
ilişkin hükümler düzenlenmektedir.

Taslağın getirdiği en önemli yenilik bir kısım iş uyuşmazlıkla-
rı yönünden mahkemede dava açmadan önce arabulucuya 
başvurma zorunluluğu getirmesidir.

Bu kapsamda kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine 
dayanan "işçi alacağı" ile "işe iade" talebiyle açılacak davalar-
da, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu 
olacaktır.

Yaptığımız araştırmada toplam iş uyuşmazlıklarının %60’nın işçi 
alacağı ile işe iade talepli davalardan oluştuğunu görmekteyiz. 
2015 yılı itibariyle yaklaşık 600 bin iş uyuşmazlığı doğduğuna 
yukarıda değinmiştim. 2015 yılı verilerinden hareketle taslakla, 
işçi alacağı ve işe iade davası olarak yaklaşık 355 bin dosyanın 
arabulucuya gitmesi söz konusu olacaktı.

Mevcut uygulamada iş uyuşmazlıklarında ihtiyari arabulucu-
lukta anlaşma oranının %95 olduğunu söylemiştim. Taslakla 
getirilecek olan zorunlu arabuluculukta arabulucu aşamasında 
anlaşma oranının %50 olacağını varsaydığımızda dahi 180 bine 
yakın dosyanın arabulucular tarafından çözülmesi söz konusu 
olacaktır. Bu durumda yılda 87 iş mahkemesi tarafından görülen 
işin arabulucular tarafından görüleceği değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla bu kadar dosyanın mahkeme sistemine girmeden 
çözülmesiyle yargının iş yükü azalacak ve devletin bu dosya-
lar için yaptığı masraf azalacaktır. 2015 yılı Türkiye mahkeme-
ler bütçesine tahsis edilen ve harcanan miktarın 4 milyar 780 
milyon Türk Lirasını aştığını düşündüğümüzde bu masrafı a-
zaltmak için yapılacak her türlü çalışmanın kıymetli olduğunu 
ifade etmek isterim.

10 Mart 2016 tarihi itibariyle ihtiyari arabulucuda çözümlenen 
1425 iş uyuşmazlığında tarafların üzerinde anlaştıkları toplam 
bedel 18 milyon 130 bin Türk Lirası civarındadır. Buna göre 
mevcut uygulamada ihtiyari arabulucuda çözümlenen iş u-
yuşmazlıklarının ortalama maddi değerinin yaklaşık 12 bin 720 
Türk Lirası olduğunu söyleyebiliriz.

Mevcut uygulamadaki ihtiyari arabuluculuğa baktığımızda işçi - 
işveren uyuşmazlıklarının % 85'inin bir gün ve bir günden daha 
az bir sürede çözüldüğünü görmekteyiz. Hem bu süreler hem 
de taslakla getirilen süre dikkate alındığında, işçi ve işverenle-
rin bundan sonra haklarına kavuşmak için yıllarca beklemesine 
gerek kalmayacağını değerlendirmekteyiz.

Halen kamuoyunun erişim ve görüşüne açık olan taslakla ilgili, 
Bakanlığımıza gelecek görüş ve öneriler titizlikle değerlendiri-
lecektir. İlgili kurum ve kuruluşların taslak ve muhtemel uygu-
lamayla ilgili görüşleri de bizim için çok kıymetlidir. Gelen tüm 
görüş ve önerileri değerlendirip metne son şeklini vereceğiz 
ve tasarımızı TBMM’ye sunacağız. TBMM aşamasında da ka-
tılımcı bir anlayışla metnin olgunlaşmasına ve yasalaşmasına 
gayret edeceğiz.”

Sempozyumda Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da birer 
açılış konuşması gerçekleştirdi.

ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

22



GTSO Akademi Eğitimlerine Devam Ediyor
03

May

2016

GTSO Akademi eğitimleri kapsamında üyelerimize yönelik dü-
zenlediğimiz eğitimlerden biri olan Lojistik ve Tedarik Yönetimi 
eğitimi başarı ile tamamlandı. Eğitimi ABİGEM eğitmenlerinden 
Sayın ; Metin ÇAVUŞLAR verdi. Eğitim süresince;

Temel Lojistik faaliyetler
• Lojistik yönetimi tanımı, önemi, organizasyondaki yeri
• Lojistik yönetimi’nin bileşenleri-müşteri hizmetleri, talep tahmin-
leri, üretim planlaması, stok yönetimi, lojistik iletişimi, malzeme 
yönetimi, sipariş işleme ve ambalajlama konusunda temel 
yaklaşımlar.
• Lojistik maliyetleri (müşteri hizmetleri, nakliye, aktarma, depola-
ma maliyetleri, elleçleme, sipariş işleme / bilgi sistemleri, sipariş, 
rant, stok taşıma maliyetleri, işçilik, enerji, kayıp ve hasar, tekno-
lojik eskime, iade yönetimi, vbg görünür görünmez maliyetler)
• Lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımını nasıl oluştu-
rabiliriz? Stratejik kararlar ve bu kararların uygulamaya alınma 
yöntemleri.
• Lojistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti(taraf) 
lojistik kavramı(3PL)
• Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi
• Stratejik lojistik planlama ve geleceğe dönük lojistik fırsatlar 
(stratejik planlamada lojistiğin önemi, genel lojistik stratejileri, 
toplam kalite yönetimi (TKY), tam zamanında müşteri taleple-
rini yanıtlamaya yönelik üretim/dağıtım (modified just-in-time), 
dinamik-etkin davranış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (cus-
tomer relationship management-CRM) etkin tüketici yanıtı (ef-
ficient customer response-ECR), küresel lojistik, lojistik uygu-
lamalarda verimlilik artışı sağlanması, lojistik bilgi sistemleri, dış 
kaynak kullanımı (outsourcing), 4. taraf lojistik hizmet şirketleri 
(fourth party lojistics), ortaklıklar, stratejik anlaşmalar,  teknoloji,.
• Lojistik bilgi sistemleri (geleneksel bilgi akışı, bilgi tabanlı lojistik 
ve ürün akışı, dağıtım kanalı akışı, tedarik zinciri akışı, elektronik 
veri değişimi(EDI-electronic data interchange), geleneksel me-
totlarla EDI, bilgi işlenmesi ve işlenen bilgilerin karar ve işlem 

otomasyonuna aktarılması. Sanal ortamda ticaret (e-commerce)
• Etkin lojistik organizasyonu (uyumlu lojistik organizasyonunun 
elemanları, organizasyon yapılarının temel türleri, lojistiğin koor-
dinasyonu, matris organizasyonlarda lojistik). Bu organizasyon 
yapılarından genel olarak beklentiler.
• Lojistik organizasyonunun etkinliğinin ölçümü ( lojistik perfor-
mansı kontrol yöntemleri). Amaç ve sonuç arasında gereken 
bağlantıların kurulması,
• Tedarik zinciri yönetimi ( tedarik zinciri yönetim-TZY- anlayı-
şı, TZY’nin temelindeki süreç vizyonu, müşteri ilişkileri yönetim 
süreci, tedarik zincirinin analizi. TZY’nden beklenilen standart 
faydalar.
• Bu faydaları sağlama amacına yönelik olarak tasarlanması 
gerekenler.
• Lojistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması ( depo yerle-
rinin seçimi, rut planlama, en kısa yol problemi). Sıkışan pazarda, 
üretici ile müşteri arasında en kısa yol/en kısa zaman amacının 
önemi ve sağlanması.
• Artan rekabet ortamında dağıtım planlamasında gerçekleşen 
değişiklikler. Zorlayıcı nedenler, maliyet düşümlerinde temel 
yaklaşımlar.
Dağıtım kanalı gereksinimlerinin belirlenmesi (DRP) ve dağıtım 
kaynaklarının planlanması, tüketim taleplerinin takibi, değerlen-
dirilmesi ve Pazar verilerinin değerlendirilmesi, müşteri davra-
nışlarının yorumlanması.
• Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı
• Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi, süreç-
lerin tasarlanması Bu yolla elektronik alt yapı ve programların 
sistemim uyumlu olarak çalışmasının sağlanması. Performans 
ölçütlerinin belirlenmesi, karar standartlarının performans de-
ğerlendirilmesine olabilecek etkileri.
• Dördüncü parti(Taraf) lojistik(4PL) kavramı gibi konular işlendi

Eğitim sonunda katılımcılara ABİGEM 'den sertifikaları takdim 
edildi.
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT , Meclis Başkanımız 
Paşa AĞDEMİR , Meclis Başkan Vekilimiz Zafer IŞIK , Meclis 
Üyelerimiz Faruk GÜZEL , Fatih BULUK ve Genel Sekreterimiz 
Agah ARDA,  11 Mayıs 2016 tarihinde , TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 72. Genel Kurulu'na katıldılar.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı reform ve istikrar adımla-
rıyla, özel sektör olarak atılımlar yaptıklarını ve birçok sektörde 
küresel başarı hikayeleri yazdıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin coğrafyanın en güçlü, en gelişmiş eko-
nomisi haline geldiğini vurgulayarak, "Sadece geçen sene, özel 
sektör olarak 760 bin kişiye yeni istihdam sağladık. 205 milyar lira 
makine-teçhizat yatırımı yaptık. Küresel durgunluğa rağmen 145 
milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2008 küresel krizinden sonra, 
yani son 7 yılda, yanı başımızdaki Avrupa Birliği ülkeleri tek bir 
ilave istihdam üretemedi. Tam tersine 4 milyondan fazla çalışan 
da mevcut işlerini kaybetti" ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, 
“Sizin desteğinizle, inşallah yılda 1,5 milyon istihdam hedefini 
de yakalarız, Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık bir ekonomi de yaparız, 
ihracatı 500 milyar dolara da çıkarırız. Türkiye’yi Dünyanın ilk 10 
ekonomisinden biri de yaparız” diye konuştu.

Türkiye'nin ise söz konusu dönemde 6 milyon vatandaşına ilave 
istihdam sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, özel sektör 
eliyle sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadıklarını, ahilik ve 
lonca geleneğini yaşattıklarını da belirtti.

Hisarcıklıoğlu, iş Dünyası olarak memlekette huzur ve istikrardan 
yana olduklarını dile getirerek, yeni başarı hikayelerinin yaka-
lanması için önlerindeki engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini 
ifade etti. Rekabet ortamının sağlanabilmesi adına yargı, işgücü 
piyasası, eğitim, vergi ve kamu yönetimi konularında reform ya-
pılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, gelecek 
dönemde bu konulara öncelik verilmesini beklediklerini söyledi.

İş Dünyasının finansmana erişim noktasında "dertli" olduğunu 

Oda Heyetimiz TOBB 72. Genel Kuruluna Katıldı
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vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. 
Bankalar artık daha vicdanlı ve sorumlu davransın. Bankalar 
hep bana hep bana anlayışını bıraksın." diye konuştu.

 "Yeni anayasamızı hep birlikte hayata geçirelim"

Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa ihtiyacını ilk kez kendilerinin dile 
getirdiğini anımsatarak, bu konuda 7 bin kişinin katılımıyla çeşitli 
toplantılar yaptıklarını kaydetti.

Evrensel standartlarda, AB normlarına uygun, demokratik bir 
anayasanın gerekli olduğunun toplumun her kesimince kabul 
edildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "(Vatandaşlar) Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden çıkacak yeni anayasayı sahiplenmeye de 
hazırlar. O halde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımızı 
koruyan, ülkemize, insanımıza, medeniyetimize yakışan, yeni 
anayasamızı hep birlikte hayata geçirelim." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, terör nedeniyle zarar gören girişimcilerin destek-
lenmesi gerektiğine de dikkati çekerek, "Doğu ve Güneydoğu 
Anatolia'da dükkânını açamayan, açsa da siftah yapamayan 
esnafımız, tüccarımız, KOBİ’lerimiz var. Bu insanların çeki, 
senedi, kredi borcu, vergi ödemesi var. Burada çok ciddi sıkıntı 
yaşıyorlar. Her zaman devletinin yanında olmuş, bölgelerinde 
ekonomiyi ayakta tutmuş bu insanların sıkıntıları çözülmeli." 
değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki terör olaylarını gerçekleştirenlere de seslenen 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerin ağababaları 8 asır önce haçlı seferlerini düzenlediler. 9 
defa denediler, yenildiler. Yaklaşık 100 sene evvel de dedele-
rimiz buna fırsat vermedi, hepsini denize döktü. Bugün de biz 
müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Bizler bin yıldır bu coğrafyayı 
vatan belledik. Gidecek başka yerimiz yok. Gitmeye niyetimiz 
de yok. Aklınızı başınıza alın. Boşuna heves etmeyin. Ülkemizi, 
milletimizi bölemeyeceksiniz. 78 milyonu birbirine düşüreme-
yecek, kardeşi kardeşe kırdıramayacaksınız. 78 milyon kardeş-
tir, Türkiye hepimizindir."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, 
"Ekonomide hamdolsun şu anda bir krizle karşı karşıya değiliz. 
Ama günü kurtarmaya çalışmak, cari durumu kar saymak, 

mevcutla yetinmek gibi bir anlayışa da asla kapılamayız. Gün, 
altyapı yatırımlarından ticarete kadar her alanda yeni ve çok 
daha büyük hedefler için çalışmaya başlama zamanıdır." dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi 2023 hedeflerine ulaşmaları konu-
sunda da TOBB üyelerinin üzerlerine düşen görevleri layıkıyla 
yerine getireceklerine inandığını belirten Erdoğan, "Ahilik teş-
kilatımızın günümüzdeki çatı kuruluşu olarak gördüğüm birli-
ğimizin sahip olduğu mirasın hakkını vermek için gayret gös-
terdiğini biliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile gerekse iş adamları ve esnaf temsilcileriyle 
bir araya her geldiklerinde sorunlarla birlikte çözüm yolları-
nın da dile getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'nin geçen 13 yılda önüne çıkan engelleri, maruz kaldığı 
krizleri kabuğuna çekilerek değil, tam tersine daha cesaretli 
bir şekilde öne atılarak aştığını ifade eden Erdoğan, sözlerine 
şöyle devam etti:

"Bugün de her konuda yapmamız gereken budur. Ekonomide 
hamdolsun şu anda bir krizle karşı karşıya değiliz ama günü 
kurtarmaya çalışmak, cari durumu kar saymak, mevcutla ye-
tinmek gibi bir anlayışa da asla kapılamayız. Gün, altyapı yatı-
rımlarından ticarete kadar her alanda yeni ve çok daha büyük 
hedefler için çalışmaya başlama zamanıdır. Kamu kuruluşla-
rı yatırımlarını durdurmayacak tam tersine daha da artıracak. 
Özel sektörümüz yatırımlarına ara vermemeli, vermeyecek 
tam tersine yeni yatırımlar için kolları sıvayacak. Girişimcilerimiz 
daralan pazarları, bunlar için üzülmeyecek, tam tersine daha 
büyük, daha bakir pazarlar bulmak için Dünya pazar onlar kepçe 
dolaşacak, koşturacak. Turizmcilerimiz gelmeyen misafirleri-
nin yerine farklı ülkelerden daha fazlasını tesislerine çekmenin 
yollarını arayacak. Böylece hep birlikte Türkiye'yi daha da bü-
yütmenin, daha da ileriye götürmenin mücadelesini vereceğiz."

“TOBB’un gücüne inanıyorum”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, "Yılda 1 milyon 400 bin 
işsizi, iş sahibi yapmak için gerekli çalışmayı yapacağız" söz-
lerini Türkiye için yeni bir sıçrama noktası olarak gördüğünü 
belirten Erdoğan, TOBB'a teşekkür etti. Bunun çok önemli bir 
adım olduğunun altını çizen Erdoğan, artan nüfusla beraber 
bakıldığında 1,5 milyon işsizin, 1 milyon 400 bin üyesi bulunan 
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TOBB çatısı altında iş sahibi yapılmasının, hem işverenler hem 
de ülke için çok büyük bir dinamizmin kazanılması anlamına 
geleceğini söyledi.

Bu gücün TOBB'da olduğuna inandığını ifade eden Erdoğan, 
"Her üye ortalama bir işsiz alacak. Hesap bu kadar basit. Ben 
piyasa adamı olduğum için öyle bakıyorum olaya. Bunu ba-
şarırsınız. Bu gücün sizde olduğuna inanıyorum. Özel görüş-
meler yaptığım bütün dostlarımız da 'Yaparız' diyorlar. Bugün 
de Başkan'dan sinyali aldık, evelallah bu işi başaracağız de-
mektir." ifadesini kullandı.

Bunun için ekonomi bürokrasisinin iş Dünyasına daha fazla 
kolaylık göstermesi, destek olması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle finansman konusunda yaşanan sıkıntıların çözümü 
için faizlerin düşürülmesi başta olmak üzere her fırsatta dile 
getirdiğim hususların daha fazla dikkate alınmasını bekliyo-
rum. Bankacılık sektörünün reel kesime karşı tavrı zaman 
zaman altın yumurtlayan tavuğu kesme durumuna dönüşü-
yor. Böyle bir anlayış olamaz. Dolayısıyla finans sektörünün, 
bankacılık sektörünün girişimcilerimizin önünü açması lazım. 
Bu nasıl olacak? Faizi düşürmek suretiyle olacak. Sürümden 
kazan. Tavukların hepsini kes, ortada birşey kalmaz. Bu adımın 
atılması lazım. Halbuki ekonomi sadece bir tarafın kazanacağı 
değil, ancak hep birlikte kazanabileceğimiz bir alandır. Sadece 
kendiniz kazanmaya kalkarsanız, bir süre sonra tüm musluk-
ların kapandığını görürsünüz."

Yeşil pasaport isteği

"Gelelim bir başka meseleye, pasaport meselesi bunlar gö-
rüşülür, yapılır. İnşallah mesafe de alınır" diyen Erdoğan, yeni 
kurulacak hükümetin, bunun üzerinde bir çalışma yapmasının 
22 Mayıs'tan sonra atılacak bir adım olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de konuşmasında, 
yapısal reformların birçoğunu gerçekleştirdiklerini belirterek, 
"En önemlilerden birisini de önümüzdeki dönem gerçekleşti-
receğiz. Sistem sorununu halledip, düzelttikten sonra yeni bir 
anayasayla birlikte başkanlık sistemini hep beraber hayata 
geçirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Tüfenkci, Dünyada ticaret daralırken Türkiye'nin kesintisiz 
şekilde büyümeye devam ettiğini ifade ederek, bu başarıda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki ekonomi ve siyaset 
anlayışının bulunduğunu söyledi.

Bakanlık olarak ticareti kolaylaştırdıklarını ve tüm gümrük ka-
pılarında otomasyon sistemini hayata geçirdiklerini anlatan 
Tüfenkci, "Gümrüklerde iş ve işlemlerin daha kolay yapılmasını 
sağlıyoruz. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırarak, 
ekonomiyi büyütmeye devam edeceğiz. AK Parti hükümet-
leri olarak hayal dahi edilemeyenleri başardık." diye konuştu

Oda Heyetimiz TOBB 72. Genel Kuruluna Katıldı
11

May

2016
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(KÜSİ) İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı (2015-
2018) Toplantısı Odamızda Gerçekleşti

18
May

2016

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2015 yılında yürürlüğe konulan 
Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı (2015-
2018) ile söz konusu taraflar arasındaki işbirliğini en üst seviyeye çıkara-
rak ülkemizin yüksek teknoloji üssü haline getirilmesi hedeflenmekte-
dir. Bursa ilimiz ve çevresinde de Kamu-Üniversite-Sanayi arasındaki 
Ar-Ge ve İnovasyona dayalı işbirliğini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak 
amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları 
ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme fa-
aliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda odamız ev sahipliğinde, Gemlik Kaymakamımız Cahit 
IŞIK , Belediye Başkan Yardımcımız Vedat BÜYÜKGÖLCİGEZLİ , Meclis 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR ,  Meclis Başkan Vekilimiz Zafer IŞIK, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz A.Ergin ERENOĞLU, Mehmet ANAR , Şefik YILMAZ 
, Fikret METE, Meclis Üyelerimiz, odamız üyesi sanayi kuruluşlarının 
temsilcilerinin katılımı ile odamızda bir toplantı düzenlendi

Toplantıya , Bursa KÜSİ İl Temsilcisi, Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 
İl Müdürü, KOSGEB İl Müdürü, Ticaret Bakanlığı İl Müdürü, TSE İl 
Koordinatörü, BEBKA Genel Sekreteri Ve Öğretim Üyelerinden oluşan 
bir ekiple KÜSİ faaliyetlerini tanıtıldı.
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BORUSAN’DAN MEKSİKA ÇIKARTMASI

Borusan Mannesmann Meksika’da yapılacak 33 milyon 
ABD doları kontrat bedeli olan Tuxpan – Tula Gaz Boru Hattı 
Projesi’ni kazanmayı başardı.

Borusan Mannesmann Amerika kıtasındaki başarılarıyla 
adından söz ettirmeye devam ediyor. Borusan Mannesmann 
son olarak toplam bedeli 33 milyon ABD doları olan Meksika 
Tuxpan – Tula Gaz Boru Hattı Projesi doğal gaz boru tedari-
ki ihalesini kazandı.

ABD ve Kanada’daki dev enerji ve boru hattı operatörleri ta-
rafından onaylı ve Türkiye’den deniz aşırı ülkelere 24,5 metre 
boya kadar doğalgaz ve petrol borusu ihraç edebilen tek Türk 
hat borusu tedarikçisi olan Borusan Mannesmann, kazandığı 
bu ihaleyle Meksika pazarına güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Şirketin stratejik büyüme alanlarından biri olarak gördüğü 
büyük çaplı enerji hat boruları pazarında kazanılan bu ihale 
için tedarik edilecek borular Türkiye’de, Dünyanın teknolojik 
açıdan en gelişmiş fabrikalarından biri olan Gemlik’teki Borusan 
fabrikasında üretilecek. Borusan Mannesmann tarafından 
üretilecek 36 inç çapında 24,5 metre ve 12 metre boyunda 
borulardan oluşacak hattın toplam uzunluğu 123 km olacak. 
Haziran - Ağustos 2016 tarihleri arasında üretimi gerçekleş-
tirilecek olan borular, Temmuz ayından itibaren Meksika’nın 
Tuxpan limanına gönderilmeye başlanacak. 2017 yılında ta-
mamlanması öngörülen hat üzerinden Meksika’nın Veracruz, 
Puebla ve Hidalgo bölgelerindeki enerji üretim santrallerine 
gaz dağıtımı sağlanacak.

Meksika Tuxpan - Tula Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ni 
Borusan Mannesmann kazandı.

Konuya ilişkin olarak Borusan Mannesmann Genel Müdürü Semih 
Özmen tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Meksika 1,3 trilyon ABD dolarlık toplam milli geliri ile 
Brezilya’dan sonra Latin Amerika'nın ikinci, Dünyanın 15. en 
büyük ekonomisi. Amerika’nın yanı başında, Türkiye olarak 
bizim ihracat potansiyelimizi tam olarak gerçekleştiremedi-
ğimiz bir ülke. 762 milyon dolarlık ticaret açığımız var; ihra-
catımız ise 240 milyon dolar mertebesinde. Bu kazandığımız 
ihale ile tek başına Borusan Mannesmann bu ihracat rakamına 
yüzde 10’un üzerinde katkıda bulunmuş oluyor. Dünyanın 10 
büyük petrol üreticisi olarak Meksika’ya önümüzdeki dönemde 
çok daha fazla tutarda doğal gaz ve petrol hat borusu ihraç 
etmeyi hedefliyoruz."

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

28



1967 yılında kurulmuş olan şirket, ağaç kasa otobüs üretim 
süreçleri ile o zamanın otobüslerini üretirken, bugün 8 farklı 
modelde modern şehir içi otobüs üretimi yapmaktadır. Toplamda 
400 kişi çalışanı ile yılda 600 adet otobüs üretimi kapasitesi-
ne sahip bir kuruluştur. Yıllık üretim %40 yurtdışı pazarı, kalan 
%60 yurtiçi pazarından oluşmaktadır. Uzman personeli ile kısa 
sürede müşterilerine cevap verebilen, müşteri isteklerine duyarlı, 
yenilikçi yapısı ile hızla büyüyen bir şirket konumundadır. Gelin 
firmanın tarihçesine birlikte göz atalım.

1967 yılında baba ve üç oğlu tarafından,  zarar gören araçların 
karoser imalatını gerçekleştirmek amacı ile Bursa’da kuruldu.
1982 yılında bir aile şirketi olarak Güleryüz A.Ş. adıyla 
Mercedes,Man,Renault tarafından sağlanan farklı şaselerde 
otobüs karoseri imal ederek faaliyetlerine devam etti.
1991 yılında ilk kez Volvo ve Daf şaselerini kullanarak çift katlı 
otobüs imalatına başlandı.
1993 yılında yine Volvo ve Daf şaseleri kullanarak 12 ve 15 
metre uzunluğunda lüks yolcu otobüsünü Lübnan, Arabistan 
ve Ürdün’e ihracata başladı.
1996 yılında 9 ve 12 mt. MAN ve Mercedes şaseleri üzerine 
çeşitli Belediye ve Halk otobüsler kuruluşlarına belediye tipi 
araçlar üretildi.
1999 yılında otobüs imalatına başlayan Güleryüz A.Ş. ,şirketin 
ticari isminin altında üretime devam ettirme kararı aldı ve kısa 
sürede önemli başarılar elde eden şirket 2000 yılının başlan-
gıcında COBRA otobüslerinin üretimine  başladı.
2000 yılında 12 m uzunluğunda GD 272 ve 9 m Uzunluğunda GM 
180 tipi otobüs üretti. Bu otobüsler, İstanbul, Adana ve Mersin 
gibi Türkiye’nin en büyük şehirlerinin belediyelerine satıldı.
2003 yılında Güleryüz A.Ş 10,25 mt. uzunluğunda GM 220 şehir 
otobüsü geliştirdi.
2004 yılında Güleryüz A.Ş çift katlı otobüs üretiminde yeni sayfa 
açtı. Çok sayıda çift katlı otobüs, İstanbul’a satıldı. Bugün bu o-
tobüsün üstü açık uyarlaması, İtalya'ya ihraç ediliyor.
2006 yılında firma turistik ve şehirlerarası lüks araç segmen-
tinde ilk olarak 9 mt. uzunluğunda Cobra GL9 otobüsünü 
tanıttı. Bu model otobüsler Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, 
Romanya, Avusturya ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerine ek 
olarak İsrail’e önemli ölçüde ihraç edildi.
2007 yılında 11 mt. Uzunluğunda Cobra GL9-L şehirlerara-
sı otobüs üretimine başladı. Otobüslerin birçoğu Bulgaristan, 
Romanya, Polonya ve İtalya'da farklı uluslararası şehirlerarası 
otobüs işletmecileri tarafından satın alınmıştır.
2007 yılında Güleryüz A.Ş çok önemli bir adım atarak büyüme 
kararı aldı. Tesis inşaatına başladı. Bursa’ya yakın serbest ticaret 

bölgesinin olduğu ve uluslar arası deniz limanına 3km mesafe-
de önemli bir bölgede 70.000m2 alana sahip 35.000m2 kapalı 
alana sahip modern tesislerini inşa etmeye başladı.
2008 Haziran'ın başlangıcı ile Güleryüz Cobra otobüslerinin 
üretimini yeni tesislerine taşıdı.
2009 ve 2010 yılları arasında 9 metre, 10.5 metre, 11 metre 
ve 12 metre uzunluklarında alçak taban otobüs üretimlerine 
devam etti.  2010 yılı Güleryüz Otomotiv A.Ş. Evobus bayileri 
için Mercedes – Benz şaseli lüks tip otobüs üretimine başladı. 
Daimler’in üst yapı partneri oldu 2011 Yılında Türkiye'nin ilk 
hidrojen yakıtlı otobüs projesi çalışmalarına başladı. 2013 yılı 
CNG çevre dostu otobüs üretimleri başlandı ve hızla üretimle-
ri devam ediyor. Büyük bir çoğunluğu İstanbul’da kullanılıyor.
2014 yılında elektrikli otobüs projesi ve körüklü otobüs projesi 
çalışmalarına devam etti.2015 yılında genişleyen ürün yelpazesi 
ve üretim standartlarıyla müşterilerine hizmet vermeye devam 
etmiştir.2016 yılı itibari kurumsal yapısında önemli gelişmeler 
yaşandı. 2. Nesil artık bilgi ve tecrübelerini 3. nesle devretti. Yeni 
yönetim ile aile şirketi geçmişinden, daha kurumsal bir yapıya 
geçiş sağlandı. Müşteri memnuniyetini en üste taşımak, iş sü-
reçlerini ve sürdürülebilir kaliteyi sağlamak ve sürekli iyileşme 
politikalarını etkin bir şekilde sağlamak adına için KAİZEN sis-
temine geçiş sağlandı.
Profesyonel gelişme ve yeniliklerle stratejik uygulamalarında 
gerekli aksiyonları almaya devam eden Güleryüz Otomotiv A.Ş. 
sunduğu hizmet kalitesi ve çeşitliliğiyle tercih edilmeye, Dünya 
markası olma yolunda geniş adımlar atmaya devam ediyor.
2016 yılında Güleryüz Cobra Euro6 motor seçeneği ile yurtiçi 
ve yurtdışı pazarlar ile birlikte 32 ülke vatandaşının yolculuk 
seyrine tanık olacak ve yol arkadaşlarını artırmaya yönelik pro-
jelere imza atmayı sürdürecektir.

Gemlik’ten Dünyaya Açılan 
bir başarı öyküsü

BAŞARI ÖYKÜLERİ
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Türkiye’nin İlk Fotovoltaik 
Panel Üreticisi

TERA SOLAR FİRMASI 2008 yılında güneşten elektrik üreten 
fotovoltaik panellerin üretimi  amacıyla ilçemizde kurulmuş 
olup konusunda Türkiye'de ilk üreticidir. Yarı iletken silikon 
tabanlı güneş hücrelerinden imal edilen panellerin üretiminin 
yerlilik oranı en yüksek şekilde üretilmesini  amaçlayan yeni-
lenebilir enerji alanında çalışan bir yüksek teknoloji  firmasıdır.

Firmamız Gemlik'te Umurbey Sanayi Bölgesinde faaliyet 
göstermektedir.    TERA 2015 yılında yaptığı yeni yatırımlarla 
30MW/yıl kapasiteli tam otomatik üretim hattına sahip bulun-
maktadır. Kalite kontrol konusunda sahip olduğumuz yüksek 
teknolojili elektroluminance, solar simulator, solar cell sorter 
cihazları ile yüksek kalitede üretim hedeflenmiştir. Ayrıca YAG 
Lazer kesim ünitesi ile istenilen boyutta panel üretimi için hücre 
kesim işlemi yapılmaktadır.

Türkiye'de ilk fotovoltaik(PV) panel üretimi  yapan TERA SOLAR, 
hali hazırda 10Wp ila 310Wp arasında 15 çeşit farklı çıkış gücü 
ve voltajlarda panel üretmektedir. Farklı uygulama için özel 
tasarım panel üretimi de yapan TERA SOLAR, bu anlamda 
ve bu çeşitlilikte Türkiye'de üretim yapabilen tek üretici konu-
mundadır.  Firmamız üretim standartları ve kalitesi konusunda 
gerekli sertifika  ve belgelere sahiptir.

Yarı Esnek Panel Üretiminde Büyük Başarı

ARGE çalışmaları bir süredir devam eden  yarı esnek panel-
lerin üretimi  konusundaki çalışmalar sonuçlandırılmış ve 
ürün programına yarı esnek panelleri de alarak bu konuda 
da Türkiye'de ilk üretici konumuna ulaşmıştır.

Vizyonumuz Türkiye’de fotovoltaik panellerin daha yüksek 
yerlilik oranlarında ve Dünya standartlarında üretimini sağ-
lamak ve bu konuda ülkemizde öncü olmaya devam etmek. 
Çünkü Türkiye Dünya üzerinde sahip olduğu güneş kaynağı 
bakımından çok iyi durumda olan ülkelerden biridir.

Panellerimizde kullanılan malzemelerin yerlilik oranlarının 

arttırılması konusunda sürekli bir çalışma ve araştırma içeri-
sindeyiz. Mümkün olan en yüksek yerli oranına sahip panel 
üretmek her zaman en büyük önceliğimizdir.

Firmamız fotovoltaik panel üretiminde kullanılan "Tabber and 
Stringer " makinalarının Türkiye'de geliştirilmesi konusunda 
ARGE çalışması yapmış ve bu konuda TUBİTAK-TEYDEB des-
teğiyle proje başarıyla tamamlanmış ve firma üretim hattımıza 
entegre edilmiştir. Konusunda ilk olan çalışma ile yurtdışından 
alınacak tam otomatik üretim makinası yerli imkanlar ve özgün 
bir tasarımla ülkemiz sanayisine kazandırılmıştır.

TERA ürünleri ABD, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika'da yer 
alan onlarca ülkeye ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi 
sağlamaktadır. Türkiye dışında farklı ülkelere yaptığımız ihra-
catları arttırarak özellikle çözüm ortaklarımız ile beraber yeni 
pazarlarda ürünlerimizin kullanımını arttırmak hedeflerimiz 
içerisinde yer almaktadır.

Dünyada Güneş Enerjisi Sektörü  Mobil Telefon 
Teknolojilerden Sonra En Hızla Büyüyen Sektördür

Özellikle ABD ve Çin’in fotovoltaik konusundaki yatırımları ciddi 
bir talep oluşturuyor. Bütün yapılan projeksiyonlar  güneş e-
nerjisi yatırımlarının hızla artmaya devam edeceği şeklinde. 
Türkiye’de lisansız elektrik üretimi üst sınırı 1MW’a çıkartılmış 
uygulamayı kolaylaştırıcı bazı tebliğler yayınlanmış, 600MWp’lik 
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lisanslı güneş santralı kurulumu için lisans başvuruları alınmış 
ve bu başvurulara yaklaşık 9000MWp seviyesinde talep gel-
miştir. Bunun yanı sıra özellikle evsel ve küçük çaplı on-grid 
sistemlerin kurulumuna yönelik olarak 50KW ve altında kapa-
sitelerde proje, onay ve kabul işlemlerinin yapılması için TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü yerine TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri gö-
revlendirilerek işlem kolaylığı sağlanmıştır.

Türkiye Tam Bir Güneş Cenneti

Türkiye'de 1650KWh/m2/yıl ışınım, yıllık güneşlenme süresi 
2738 saat ve toplam fotovoltaik için uygun alan 4800Km2 
olduğu düşünülürse yıllık fotovoltaik gücü 450-500GW olarak 
hesaplanabilir ki bu miktar neredeyse 2030 yılındaki toplam 
tüketimi karşılayacak seviyededir. Fakat şuan sahip olduğu-
muz toplam fotovoltaik kurulu güç 500-600MW arasında olup 
gerçek anlamda sahip olduğumuz devasa güneş kaynağına 
rağmen gerçekten çok düşük bir değer olarak kalmaktadır. 
Türkiye sıcak su amaçlı güneş kollektörlerinin yaygınlığı ba-
kımından Dünyada  sayılı ülkeler arasında yer alırken diğer 
taraftan fotovoltaik konusunda adım adım ilerlemektedir.. 
Fotovoltaik sistemlerin önümüzdeki dönemde rüzgar santral-
lerinde olduğu gibi maliyetlerin son yıllarda hızla düşmesine 
paralel olarak hızlı bir büyüme göstereceği beklenmektedir.

Fotovoltaik sektöründe panelin ana hammaddesi olan 
hücre(solar cell) verimlilikleri her geçen gün artmaktadır( 
verim birim alanda dönüştürülen enerji miktarının yüzdesini 
temsil eder.) Dünyanın değişik yerlerinde araştırma kurumla-
rı Ar-Ge laboratuvarları ve üniversiteler hem yeni teknolojiler 
hem de olan teknolojilerin geliştirilmesi konusunda sürekli 
çalışıyor. Güneş enerjisinin kullanım alanları her gün genişli-
yor. Fotovoltaik sistemler (kristal, ince film ve organik), termal 
kollektör sistemleri, odaklamalı sistemlerin her birinde yeni 

gelişmeler olmakta ve her gün bu konuda büyük yatırım ka-
rarları alınmakta. Güneş görece sonsuz bir enerji kaynağı ve 
önümüzdeki yıllarda bu konuda yatırımlar çarpan etkisiyle 
katlanarak artmaya devam edecektir.

TERA SOLAR olarak gelişen yeni teknolojilerin paralelinde 
ürün verimliliklerini ve üretim kalitesini en üst düzeye çıkara-
rak güneş panellleri(fotovoltaik panel) konusunda Türkiye'de 
öncü olmaya devam etmek ve Gemlik'imizi teknoloji tabanlı 
sektörlerde de bilinir kılmak temel  gayelerimizdir.

     Okan BAYER

     Genel Müdür
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Gazi Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği bölümünde okudum. 
Doğal olarak meslek hayatım Sanayinin içinde geçti. Eşim 
ile evlenerek ,  1991 senesinde Gemlik’e yerleştik. Her ikimiz 
de Borusan grubunda mühendis olarak çalışmaya başladık.  
Geçiminin neredeyse tamamını zeytincilikten elde eden, zeytini, 
zeytinciliği atadan dededen bilen insanları bulduk karşımızda. 
Hayatlarının bir parçasıydı zeytin. 100 ağaç, 200 ağaç bir zey-
tinliği mutlaka vardı herkesin.  Kendi zeytinliğimizi aldık, amatör 
olarak zeytinimizi ürettik, zeytinyağımızı sıktırdık, ürünlerimizi 
dostlarımızla paylaştık.  2010 yılında emekli olduktan sonra,  
bu kaliteli ürünleri, arayanlarla buluşturmayı hep istedim. Yurt 
dışı gezilerinde bu tür ürün satan işletmeleri hep kıskandım.

2015 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
ile tanıştım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde 
kurulan TKDK, Kırsal Kalkınma Programını yürütüyor. Programın 
finansmanı, AB’nin Yardım Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 
kapsamında sağlanıyor. Bu kapsamda kırsal alanlardaki kabul 
edilen projelere yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Dileyen herkes, 
TKDK’nın istediği formatta bir iş planı/proje hazırlayarak başvuru 
yapabilir. Başvuru sahibi, projeyi yürütecek mali güce sahip 
olduğunu iş planında göstermek durumunda. Proje başvuru-
su için bazı kriterlere sahip olmak gerekiyor. İşletmenin eko-
nomik olarak sürdürülebilir olduğu iş planında gösterilmelidir.

Program ile ilgili tüm soruların yanıtları, illerdeki TKDK il ko-
ordinatörlüğünden öğrenilebilir.  Başvuru paketini hazırlamak 
için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları elektronik 
ortamda tkdk.gov.tr internet adresinden ya da il koordinatör-
lüklerinden temin edilebilir.

Tesisimizi, Muratoba sınırları içinde, Umurbey, Katırlı, Adliye, 
Hamidiye, Engürü, Seçköy, Kurtul, Avdancık, Yeniköy gibi zeytin 
üreticisi köylerin ortasında konuşlandırdık.  60 ton /gün zeytin 
sıkımı kapasiteli Olivemax-52 serisi  HAUS marka kontinü sistem 
zeytinyağı üretim hattı, Kahyaoğlu Marka stoklama ve şişele-
me hattı kurduk. Bu fırsat ile  TKDK ve Yatırım sırasında verdik-
leri destekler için Gemlik Belediyesi’ne  için teşekkür ederiz.

Tesisimiz AB standartlarına uygunluk belgesine sahiptir. Türk 
Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve prina yağı tebliğine uygun ve hij-
yenik şekilde üretim, depolama, faaliyetleri yapacak şekilde 
tasarlanmıştır. Tüm Çevre ve iş Güvenliği mevzuatlarına uyumlu 
olarak çalışmaktadır.

İlk zeytinyağımızı 15 Kasım 2015 günü ürettik. Birinci senemizde 
sadece çiftçimize sıkım hizmeti verdik. 2016 sezonunda hem 
fason sıkım hizmeti vereceğiz, hem de kendimize üretim ya-
pacağız. Tüketicimizin alıştığı kalitede sürekliliği sağlamak için 
üretimimizin her aşamasını kontrol ediyor olacağız. Kendimize 
üretim yaparken, bakımını kendimizin yaptığı zeytinliklerinden 
toplanan zeytinleri soğuk sıkım yöntemi kullanılarak yağa dö-
nüştüreceğiz.  Özel zeytine özel sıkım yapıyor olacağız.

Kaliteli zeytinyağı için öncelikle zeytinin kaliteli olması lazım.  
Zeytini kaliteli üretebilmek için de ağacın bakımlı olması 
gerekir.  Ağacın altına çullar yayılır, zeytin toprağa dökülmez 
ve kasalarda toplanarak, makineyle ya da elle hasat yapılır. 
Zeytinler kasalarla fabrikaya getirilirek aynı gün içinde işlenir-
ler. Zeytinlerimiz, tam anlamıyla soğuk sıkım yapılarak, mak-
simum 28 derecede sıkıma girer ki bu sayede içindeki yararlı 
antioksidanların ve vitaminlerin uçması önlenmiş olur. Üretim 
ve stoklama, oksidasyonu en düşük düzeyde tutacak şekilde 
gerçekleştirilir. Fabrikaya girdiğinizde sıkılan yağda aldığınız 
koku önemlidir. Kaliteyi hissedersiniz.

Kaliteli zeytinyağı elde etmek için,  Zeytinlerin, hasattan sonra 
mümkün olan en kısa süre içinde işlenmesi gerekir. Çünkü 
zeytin bekletilirse fermante olur, bu ise zeytinyağının kali-
tesinin düşmesine yol açar.  Bekletilme mecburiyeti var ise, 
bekletilen zeytinler, genellikle 20-30 santim yüksekliğindeki 
yığınlar şeklinde, iyi havalandırılmış ve serin depolarda sak-
lanmalıdır.  Sıkıma zeytin getiren çiftçimizin de kaliteli bir zey-
tinyağı alması için buna dikkat etmesi gerekir.

Zeytin, dalından çulun üzerine düştüğü andan itibaren fermente 

Ayşe GÜNEY

Yağhanesi
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olmaya başlar. Kaldı ki zeytin ağaçta da bozulmaya başlar.  
Zeytin yarı yeşil, yarı alaca veya siyah kombinasyonuy-
la ve en geç 24 saat içinde sıkılırsa yüksek kaliteli güzel 
bir yağ elde edilir. Zeytini tamamen yeşil toplanışa daha 
az ve keskin kokulu, geniz yakıcı ve düşük asitli bir yağ 
alınır. Bu şekilde isteyenler de var. Gemlik daha çok siyah 
zeytinin yağına alışkın. Yöremiz zeytininin sofralık olarak 
değerlendirilmesinin sonucu olsa gerek. Oysa iyi zeytin-
yağının içinde aroma ve aromayı veren fenoller olmalı. E 
vitaminleri içinde kalsın ki zeytinyağı sağlığa yararlı olan 
özelliğini korumaya devam etsin. Siyah zeytinden elde 
edilen zeytinyağında bunların miktarı daha düşük olacaktır.

Butik bir işletme olarak uluslararası bir ödül almak hede-
fimizdir. Zeytini mümkün olduğunca erken hasat ederek,  
yarı yeşil, yarı alaca ve siyah kombinasyonu ile çalışacağız.

Sıkıma zeytin getiren üreticinin en çok ilgilendiği, yağ 
miktarı ise tamamen ayrı bir konu. Yeşil zeytinden az 
yağ alırsın. Zeytin siyahlaştıkça içindeki yağ miktarı artar 
ama yağın kalitesi, içindeki fenoller bakımından düşer. Bu 
tek parametre de değildir. Fenolleri korumak için soğuk 
sıkım çok önemlidir. Zeytinyağını sıkmak için hamuru 
yüksek derecelere getirirken, daha çok yağ almak ama-
cıyla yüksek derecelere getirirsen, hamur orada pişiyor. 
Pişerken de bu uçucu olan fenoller uçuyor gidiyor ya da 
çok az kalıyor.

Zeytinyağı üreticileri elbette bunun bilincindedir. 
Geçmişten gelen alışkanlıklar var. Eski sistem yağ sıkma. 
Zeytinleri topla, özel çuvallara koy, pres altında sıcak suyla 
bastır, yağ çıksın. Bir haznede toplansın, su alta insin, yağ 
üste çıksın, maşrapayla öbür tarafa al. Eski sistem, de-
delerden görülen usul bu.  Dolayısıyla, insanların kafa-
sında yerleşmiş olan düşünce; zeytinden yağ çıkarmak 
için sıcak su dökeceksin.

Biz Butik üretim yapan işletme olmak istiyoruz. Amacımız, 
maliyet adına kaliteden ödün vermeden üretim yapmak-
tır. Yağhaneye kendi adımı verdim. Bu ürünümüze ve hiz-
metimize güvenimizin bir sonucudur. İşletme logomu-
zu ailece tasarladık. Son halini oğullarımız Bahadır ve 
Ertuğrul verdiler. Logomuz Kara Bakal kuşudur. Markamız 
ise Merula olacaktır.
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Neden Merula neden Kara Bakal?

Zeytin meyvelerini insanlar kadar çok seven Kara 
Bakal, Latince Turdus Merula, adı verilen küçük 
siyah renkli kuşları çevremizde görüyoruz. Bu 
sevimli kuşlar, 24-25 cm boyunda ve simsiyah 
tüylerle kaplı ve gagaları sarı-kavuniçi renklidir. 
Zeytin çekirdeklerini bir çırpıda yutan bu kuşlar, 
kursaklarında zeytinin etli kısımlarını sindirirler. 
Ancak, odunsu yapıda olan zeytin çekirdeklerini 
sindiremezler ve dışkılama yoluyla sindiremedik-
leri çekirdekleri dışarıya atarlar. İşte sadece bu 
karatavukların kursaklarından geçmiş olan zeytin 
çekirdekleri toprağa düştüğünde çimlenebilir.

Zeytinlerin gerçek dostu olan Kara Bakalların 
sahip oldukları bu özellikle bizler için çok önem-
lidir. Eğer Kara Bakalları avlayarak neslini tüke-
tirsek gelecek yıllarda yeni zeytin ağaçları ge-
lişmeyecek ve karatavuklardan bir süre sonra 
zeytin ağaçlarının da nesli tehlike altına girecek.

Ölmez ağacı sahiplenen bu kuşu markamıza isim, 
logomuza görsel olarak seçtik. Hedefimiz zey-
tinyağında marka yaratmaktır. Üretim stratejimi-
zi, bu doğrultuda belirledik.  Tüm çalışanlarımızı 
da buna inandırıyor, eğitiyoruz. Marka olmak için 
müşterinizin markanıza sahip çıktığını görmeli-
yiz.  Henüz yolun başındayız.
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Bekir BAYIRLI kimdir?

1981 Bursa da doğdum. Aslen göçmen olan ailem ile 3 ku-
şaktır Gemlik bölgesinde yaşamaktayım. Baba mesleğinin 
balıkçı olması dolayısıyla Gemlik de çocukluk dönemini ge-
çirdim. Benden 3 yaş ve 8 yaş küçük 2 kız kardeşim bulun-
maktadır. İlkokul, ortaokul ve lise yılları Gemlik de geçirdim. 
Birinci üniversite olarak Balıkesir Üniversitesi Muhasebe ve 
ikinci üniversite olarak da Anatolia Üniversitesi Eskişehir de 
tamamlayarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bö-
lümünü tamamladı. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Çalışmak… Çalışmak… Çalışmak…

Çok küçük yaştan itibaren çalışmaya başladım. Birçok esnafın 
yanında çıraklık, kalfalık, uzmanlık, sorumluluk görevlerinde 
yer aldım. Hatta okul dönemlerimde bile hafta sonları ve yaz 
tatillerinde çalıştım. Aslında bu çalışma ihtiyacın beraberinde 
bende bir istek ve arzuya dönüşmüştü. Boş geçirdiğim her 
zaman benim için bir kayıp olarak düşünüyordum. Üniversite 
okurken ders verdim, pazarlama yaptım, özel sektörde çalış-
tım. Çalışmak benim ruhumda varmış, bunu o dönemlerde 
çok net olarak anlamıştım.

Özel sektör deneyimlerim…

Okul ve askerlik serüvenlerinden sonra birçok farklı sektörde 
ve farklı departmanlarda çalıştım. İletişim yönümün kuvvetli 
olduğunu bildiğim için müşteriye direk temas kuracağım işleri 
daha fazla sevdiğimi anladım. O dönem Bursa da çalışırken 
radikal bir karar alarak Gemlik de bir firma ile anlaşarak orada 
çalışmaya başladım. O firmada da farklı departmanlarda farklı 
görevler alarak ne kadar renkli ve aktif bir çalışan olduğumu 
göstermiş oldum. Ve 8. Yılın sonunda kabıma sığmayarak ve-
rebileceklerimin bittiğine inanarak, ani bir karar alarak artık 
kendi işimin yöneticisi olma vaktinin geldiğini hissettim. Bunu 
hissettikten sonra, 1 hafta içerisinde istifa edip işletmeden 
ayrıldım. Artık beni kendi yöneteceğim bir yapı bekliyordu.

Girişimcilik ruhumda var…

Radikal bir kararla ayrıldıktan sonra hem yöneticisi hem patronu 
hem de çalışanı olacağım bir danışmanlık firmasının Bursa 

temsilciliği aldım. Kalite yönetim sistemleri üzerine Bursa 
ve civar İllerde hizmet vermeye başladım. Hem pazarlama 
ve satışını yaparak yeni firmalar buldum hem de eğitim ve 
danışmanlıklarını da bir arada yürüterek firmanın hızlıca iler-
lemesini sağladım. Anlaşmış olduğum Enmac Danışmanlık 
firması uluslararası bir firma olduğu için oradaki yönetici ve 
çalışanların tecrübe ve deneyimlerimi de zaman içerisinde 
kendimde topladım. 2,5 yıl gibi kısa bir zamanda sayısı 100’lerle 
ifade edilen müşteri portföyüne ulaştım. Her girişimci gibi 
bende elbette sorun yaşadım. Ekonomik dar boğazlardan 
geçtim. Ama ne olursa olsun işime ve kendime olan inancı-
mı hiç kaybetmedim.

İşleriniz devam ederken ülkedeki ve sektördeki trendleri de 
takip etmeniz gerekiyor. 2012 yılında ülkemizde yeni çıkan iş 
sağlığı ve güvenliği yasalarıyla artık bazı şeylerin eskisi gibi 
olamayacağını anlamaya başlamıştım. Gemlik de hem serbest 
bölgenin hem de sanayi bölgelerinin olması hasebiyle böyle 
bir talebin olacağını öngördüm. Ve 2013 yılının başlarında 
Uludağ İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Firmasını 
kurdum. Gemlik bölgesinde iş güvenliğinde firmalara danış-
manlık yapma hedefiyle başladığım çalışmama Bursa böl-
gesini de dahil ederek hızlıca bir aşama kaydettik. 3 personel 
ile başladığımız bu serüven 3,5 yılda, 1000 firmanın üzerinde 
hizmet hacmi 23 kişiye varan istihdam sayısı ve hizmet kalite-
si ile bölgenin vazgeçilmez markaları arasında yerini almıştır.

Peki bundan sonrası…

İnandığınız ve önemsediğiniz, sizin için değerli olan her ne ise, 
sabırla ve yöntemlerinizi belirleyerek tatbik ettiğinizde başarı-
sız olma ihtimaliniz neredeyse sıfır oluyor. Bizi izleyenler bizim 
gerçekleştirdiğimiz hedefe odaklanmışken, kim bilir belki de 
başka bir hedefe doğru yelken açmış olacağım. Dedim ya gi-
rişimcilik ve çalışmak ruhumda var diye… Bu satıları yazarken 
bile yeni bir işletme kurmanın telaşı içerisindeyim. Hülasa; 
sadece şuna karar vermeliyiz; biz başkalarının belirlediği ize 
basıp takip eden mi, yoksa bizim izlerimizi takip etmelerine 
izin verip takip edilen mi olacağız? Bütün hayat diyagramı-
mızı buna göre kurgulamalıyız. Ayrıca Allah (cc) olan inancı-
mızı da mutlaka yanınızda bulundurmamızda fayda var diye 
düşünüyorum.

Varlıklar içerisinde değil, yoklukları kaliteli yöneterek de başı 
şeylerin yapılabileceğine dair inancım sonucunda gördüm 
ki, inanmak başarmanın yarısıdır. Olmayana  değil mevcuda 
odaklanarak hedefe koşmak beni başarıya götüren en önemli 
etkilerden biridir.

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Bekir BAYIRLI
bekir@uludagosgb.com.tr
bekirbayirli@enmacgrup.com
bekir@karacaalizeytinpark.com
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ULUDAĞ İŞ GÜVENLİĞİ ORTAK 
SAĞLIK BİRİMİ 
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Türkiye, kapsamlı bir 
idari reform sürecinden 
geçmeli.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci yeni bir aşamaya giriyor. 
Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar 
ülkemiz kamuoyunu buna odaklanmasa da bundan heyecan 
duymamız gereken nedenler var.

AB üyeliğimiz yaklaşık 12 yıl önce yeni bir rotaya girmiş ve hız-
lanmıştı. Herkes Türkiye’nin üyelik sürecini bir raya oturtmak için 
çalışıyordu. Gümrük Birliği sürecinin somut ve olumlu etkileri ilk 
defa görülmeye başlanmıştı. 2002 yılı reformları ile bankacılık 
sektörü güçlendirilmiş, sağlam bir ekonomik reform progra-
mı hayata geçmiş, seçimlerle de siyasi istikrar tesis edilmişti.

Sonrasında kronik yüksek enflasyon tek haneli seviyele geri-
ledi. Bütçe disiplini Türkiye’nin önünü açtı. Kamu borçlanması 
yüzünden özel sektörün fon bulma sıkıntısı yaşama dönemi 
bitti. Gümrük Birliği anlaşması çalışmaya başladı. Kişi başına 
milli gelir 3 bin dolardan 10 bin dolara çıktı. Özetle Türkiye, orta 
teknolojili bir sanayi ülkesi haline geldi. Gümrük Birliği süreci 
ve Avrupa ile artan ticaret ve yatırım Türkiye’yi sanayileştirdi. 
Avrupa Birliği reform süreci Türkiye’yi bir üst lige çıkardı.

Bugün Türkiye’ye gösterilen ilginin kaynağı esasında Avrupa’nın 
kendisidir. Belirleyici olan Avrupa’nın ihtiyacıdır. Avrupa Birliği 
1945 sonrası Avrupa’da kurulan düzeni korumak için Türkiye’ye 
ihtiyaç duyuyor. Türkiye’nin istikrarı soğuk savaştan beri ilk kez 
Avrupa için yeniden önemli hale geliyor. Bunun farkında olarak 
adım atmamızda fayda var.

Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunu engelleyebilecek ilk hata 
Türkiye’nin kendi öneminin farkına varamamasıdır. İkinci olası 
hata ise Türkiye’nin hedefini belirleyememesi ve bu hedefle 
uyumlu iktisadi önceliklerini doğru saptayamamasıdır.

Ülkemize teknoloji transferi için doğrudan yabancı sermaye 
yatırımı çekmek için yapılması gerekenlerle Avrupa Birliği için 
yapmamız gerekenler aynıdır. Avrupa Birliği Türkiye için kamu 
yönetimi reformu anlamına gelmektedir. Vize serbestisi için atıl-
ması gereken adımlar bile kamu yönetimi reformudur. Türkiye’nin 
kapsamlı bir idari reform sürecinden geçmesi gerekmektedir. 
Avrupa Birliği süreci bu açıdan son derece önemlidir.

Öte yandan içine girdiğimiz bu yeni konjonktürde vize ser-
bestisi konusundaki etkileşim daha bir önem kazandı. Avrupa 
Komisyonu, Türklerin vizelere takılmadan Avrupa’da serbestçe 
dolaşabilmeleri konusunda olumlu bir rapor açıkladı.

Özellikle 2004 yılından beri bunu bekliyorduk. Her fırsatta 
Türklerin Avrupa’da serbest dolaşımının 1960’lardan kalma 
hakkımız olduğunu savunuyorduk. İş insanlarının, TIR şoför-
lerinin Avrupa’da serbestçe dolaşmasının tek pazar ilkesinin 

doğal bir sonucu olduğunu vurguluyorduk. Nihayet bekledi-
ğimiz bu iş olumlu bir raya girdi.

Türkiye kartlarını doğru oynarsa vize serbestisi işi bu Haziran’da 
bitebilir. Avrupa Parlamentosu’ndan da onay alır. Vize serbestisi 
süreci iki açıdan çok anlamlıdır. Birincisi bugün Avrupa Birliği 
ile Türkiye arasında karşılıklı güvenin yeniden tesisi için son 
derece önemlidir. Onların bize olan güveni ve ihtiyacı ile bizim 
onlara olan güvenimiz ve ihtiyacımız karşılıklıdır. İkincisi, vize 
serbestisi kararı ile birlikte Türkiye’nin istikrarının önemi tescil 
edilecektir. Bu, bizim için bizatihi önemli olabilir. Ama bu zor 
süreç ancak planlandığı gibi tamamlanırsa dosta düşmana 
Türkiye’nin önemi tartışılamaz bir biçimde gösterilmiş olacaktır.

Küresel olarak bakıldığında Türkiye ile aynı sepette adı geçen 
Brezilya, Güney Afrika, Rusya gibi ülkeler, son dönemde 
Türkiye’den daha hızlı kötüleştiler. Çin’in yavaşlaması, büyü-
mesi doğal kaynak ihracatına dayalı ülkeleri, büyümesi doğal 
kaynak ihracatına bağlı olmayanlardan daha kötü etkiledi. Türkiye 
ise ikinci grupta olduğu için göreli olarak iyi kaldı.

Dolayısıyla Türkiye’nin Batı ittifakı için öneminin bugünlerde 
açık bir şekilde tescil edilmesi, ülkemiz için oldukça önemlidir. 
Özellikle içinde bulunduğumuz bu siyasi geçiş sürecinde son 
derece değerlidir. İktisadi olarak da kıymetlidir.

Hem iktisadi kararlarda hem terörle mücadele konusunda 
alınan kararlarda hem de ifade-düşünce hürriyeti ile ilgili atılan 
adımlarda uygarlığımızın ortak değerleri bellidir. Türkiye’nin ö-
neminin tescili, sürekli tasarruf açığı olan bir ülke olarak bizim 
için son derece önemlidir. Mevcut 10 bin dolarlık kişi başına 
gelir refah düzeyini korumak, aksi takdirde mümkün değildir.

Bugün Türkiye’nin istikrarının muhafazası, küresel sistem için 
Suriye’de istikrarın yeniden tesisi kadar önemli hale gelmiştir. 
Bu aynı zamanda çözüm sürecinde Suriye iç savaşı nedeniyle 
bozulan o hassas dengenin yeniden tesisini mümkün kılabilir. 
Türkiye, Kopenhag Kriterlerine odaklanarak girdiği bir sistem-
deki yerini, bu kriterleri unutarak sağlamlaştıramaz.

Rıfat HiSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı
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Kamuoyu Duyurusu

Son zamanlarda bazı medya kuruluşlarının yayınlarında, Bazı art niyetli kişi ve işletmelerin Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ nun (TKDK) adını kullanılarak hibe desteği vaadiyle belli 
miktarlarda para talep edilerek yatırımcıların dolandırıldığı ve mağdur edildiği yönün de çıkan 
haberlere rastlanmaktadır.   

Tarımsal hibe desteklerinin başvuru mercileri IPARD illerinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumunun İl Koordinatörlükleridir (http://www.tkdk.gov.tr/IlKoordinatorlukleri). Diğer tarımsal 
hibe desteklerine yönelik başvuru mercileri ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe 
Müdürlükleridir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca  hibe programları yayınlandığında tüm bil-
gilendirmeler ÜCRETSİZ yapılmaktadır. Gerekli tüm dokümanlar için herhangi bir ücret talep 
edilmemektedir.

Tarımsal hibelerden (ulusal ve IPARD) faydalanmak isteyen  proje sahibi vatandaşlarımızın mağdu-
riyet yaşamaması için öncelikle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlükleri 
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinden bilgi almaları önemle arz olunur.
Bu tür bir uygulama ile karşılaşan kişi ya da işletmelerin zaman kaybetmeden Güvenlik Birimlerini 
ve Adli Mercileri bilgilendirmeleri gerektiği ilanen duyurulur.



Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'ye gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Talas ilçesi 

Yukarı Mahalle'de bulunan Vali Konağı'nda bir araya geldi.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, AB 
Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali 

Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
milletvekilleri ve kuvvet komutaları da katıldı.

Görüşmenin ardından havalimanına hareket eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı, Kayseri Havalimanı'ndan Vali Kamçı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Çelik, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, bele-
diye başkanları ve diğer yetkililer uğurladı

Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı’ya ziyaret

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 65. Hükümette 
Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev alan Nabi Avcı’yı 
makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşme basına 
kapalı olarak gerçekleşti.

25
Haz

2016

24
Haz

2016
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TOBB'DAN HABERLER

Hisarcıklıoğlu, Bakan 
Yılmaz’ı ziyaret etti

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret, basına kapalı 
olarak gerçekleşti. 

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Arslan’a ziyaret

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Hisarcıklıoğlu 
Bakan Arslan’a TOBB’un katkılarıyla hazırlanan Dede Korkut 
Kitabı’nı da hediye etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Özlü’ye ziyaret

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerini iletti. 

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, Hisarcıklıoğlu Bakan 
Özlü’ye TOBB tarafından hazırlanan ve bastırılan Dede Korkut 
Kitabı’nı hediye etti.w

23
Haz

2016

07
Nis

2016

22
Haz

2016
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İnternet üzerinden dolandırıcılıkla mücadele etmek sıklıkla sinir 
bozucu ve maliyetli olabiliyor ve aynı zamanda bilgisayarınız ciddi 
riskler oluşturuyor. Bu riski azaltmak için, bu tip dolandırıcılığın nasıl 
farkedilebileceğini ve bunlardan mümkün olduğunca uzak durabil-
menin yollarını öğrenmek gerekiyor.

Siber ortamda kimlik hırsızlığı yeni bir tehdit değil, ancak son dönemde 
İnternet suçlularının sayısının da artmasıyla bereber bu tehditin kulla-
nıcılara olan maliyeti oldukça artmış durumda. Sizin İnternet üzerin-
deki hesaplarınıza girmeyi hedefleyen suçlular isim, sosyal güvenlik 
numarası, hesap adları veya şifreler gibi kişisel bilgileri ele geçirebil-
mek için yaygın olarak oltalama (phishing), hoax veya diğer yanıltma 
yöntemlerini kullanmaktadırlar.

Yaygın Olarak Kullanılan Oltalama Yöntemleri:

Bunlardan bir tanesi, e-posta iletilerinin, sizin bildiğiniz ve güvendi-
ğiniz bir kişiden veya kurumdan -örneğin bankanızdan hesabınızın 
kapatılması veya diğer önemli durumlarla ilgili harekete geçme-
niz gerektiğini içeren- geliyormuş gibi görünmesini sağlayarak ilgili 
kurumla ilgili gizli bilgilerinizi paylaşmanız yönünde sizi ikna etme 
yoluna gidilmesidir.

Şans oyunları ve diğer para kazanma yolları ile ilgili gelen e-posta 
iletileri tehdit oluşturabilir. Örneğin, büyük miktarda bir parayı sizin 
hesabınıza transfer etmek gibi çeşitli parasal işlemler için izninizi talep 
eden e-posta mesajları risk oluşturabilir. Veya tanımadığınız birisinden 
size önemli miktarda miras kaldığı veya katılmadığınız bir piyango-
dan ikramiye kazandığınızı belirten iletiler başlıca tehdit unsurlarıdır.

Bir diğer önemli tehdit, sahte güvenlik yazılımlarıdır. İnternette 

gezinirken, bilgisayarınızın güvende olmadığını belirten web sayfa-
larıyla, veya pop-up pencereleriyle karşılaşabilirsiniz. Yine benzer 
ifadeleri içeren e-posta iletileri alabilirsiniz. Size önerilen yazılımı in-
dirdiğiniz takdirde, farkında olmadan sisteminize zarar verebilirsiniz 
ve ayrıca ihtiyaç duymadığınız bir yazılıma da para vermiş olursunuz.

Oltalama Tehditleriyle Karşı Karşıya Kalabileceğiniz Durumlar:

• E-posta iletisi iş arkadışınızdan veya tanıdığınız birisinden gelmiş 
dahi olsa, tehdit oluşturabilir.

• Sosyal paylaşım ve arkadaşlık siteleri önemli risk kaynaklarıdır.
• Bağış toplama amacıyla kurulmuş gibi gözüken web sayfaları 

önemli tehlike içerebilir.
• Asıl sayfanın adresine çok benzeyen web adresleri kullanan ve asıl 

sitenin görünümüne benzetilmiş web sayfaları risk oluşturabilir.
• Anlık mesajlaşma programları tehlike oluşturabilir.
• Sadece bilgisayar ortamında değil, cep telefonlarınızda veya 

mobil cihazlarınızda da tehditlerle karşılaşabilirsiniz.
Nasıl Anlarsınız?

1. “Değerli Müşterimiz” şeklinde ifadeler gönderenin sizi tanımadığını 
açığa çıkarır; dikkatli olmanız gerekir.

2. Sizi bir şeylere karşı uyaran veya sizden acilen konuyla ilgili hare-
kete geçmenizi isteyen mesajlar, oltalama yöntemi olabilir.

3. Adınız, kullanıcı adlarınız, şifreleriniz, kredikart numaralarınız veya 
banka hesap numranız, sosyal güvenlik numaranız, doğum tarihiniz 
veya sizle ilgili her türlü kişisel veya finansal bilgiyi sorgulayan iletiler 
kimliğinizi çalmak için kullanılabilir.

İnternet Üzerinden Dolandırıcılığa Yakalanmamak 
İçin Nelere Dikkat Edebiliriz?

DİJİTAL GÜVENLİK
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4. Özellikle web adreslerini yazarken yapılabilecek bir küçük harf 
hatası dahi, sizi bir tuzağın içine çekebilir. Açılan sayfa, sizin asıl gimek 
istediğiniz sayfayla şekil anlamında benzerlik gösterebilir ve dikkat 
etmezseniz belirli bir aşamaya kadar bilgilerinizi çoktan çaldırmış o-
labilirsiniz. Örneğin www.microsoft.com yerine www.micrsoft.com 
girdiğinizde, karşınıza aslının benzeri bir sayfa çıkabilir.

5. Eğer iletide verilen bir linke tıkladığınızda karşınıza çıkan link, sizin 
tıkladığınız ile aynı değilse, bu durum risk oluşturabilir.

6. Bir mesaja “Yanıtla” dediğinizde, yanıt adresi size maili gönderen 
adresten farklıysa dikkatli olmanız gerekir.

Nasıl Korunursunuz?

Spam iletileri siliniz, kesinlikle açmayınız veya yanıtlamayınız.

E-posta iletilerindeki, metin mesajlarındaki, pop-up pencerelerindeki 
veya anlık mesajlardaki linklere tıkladığınız takdirde açılan sayfaya 
dikkat edin. Doğrudan linklere tıklamak yerine, linki adres çubuğuna 
kopyalayıp sayfayı açmayı denemeyi alışkanlık edininiz.

E-posta eklentilerini ve anlık mesaj eklentilerini açarken, göndere-

ni biliyor olsanız veya bir dosya bekliyor olsanız dahi dikkat ediniz.

Kişisel ve finansal bilgilerinizi İnternet ortamında paylaşırken dikkat 

ediniz. Bu tip isteklerde bulunan iletilerdeki formları doldurmayınız.

Güçlü şifreler kullanmaya özen gösteriniz, banka hesaplarınız ve diğer 

önemli hesaplarınız için aynı şifreyi kullanmayınız. Şifrenizin güveni-

lirliğini test etmek için, Pasword Checker kullanabilirsiniz. Daha fazla 

bilgi için, buradan yardım alabilirsiniz.

Internet Explorer 8 ve benzeri, fazladan bir koruma katmanı daha 

içeren tarayıcıları kullanınız. Bu katman, Extenden Validation SSL 

Sertifikası’na sahip siteleri kapsar. Örneğin Internet Explorer 9’da, eğer 

adres ubuğu yeşil renge bürünürse, açılan siteyle ilgili daha fazla bilgi 

var ve site daha güvenilir demektir.

Güvensiz olan veya bu potansiyele sahip web sitelerini algıla-

mak için Internet Explorer 8’deki Akıllı Ekran Filtrelemesi özelliğini 

kullanabilirsiniz.

Eğer Windows işletim sistemi kullanıyorsanız otomatik güncelleme-

leri açınız ve en son güncellemeleri yüklemek için Microsoft Update 

sitesini ziyaret ediniz.

Bilgisayarınızın güvenlik duvarının açık olduğundan emin olun ve 

otomatik güncelleştirme yapabilen bir antivirüs programı, örneğin 

Microsoft Security Essentials , kullanınız.

Banka hesap veya kredi kartı ekstrenizi düzenli olarak kontrol ediniz. 

Sizin bilginiz dışında yapılmış işlemlerle ilgili olarak gereken işlem-

leri yapınız.

Herkese açık bir kablosuz ağı kullanarak veya herkese açık bir bilgi-

sayardan hiçbir zaman bankacılık ve benzeri işlemlerinizi gerçekleş-

tirmeyiniz. Eğer herkese açık bir bilgisayardan giriş yapacaksanız, bil-

gisayarın şifre korumalı olmasına özen gösteriniz.

Dolandırma Amaçlı Bir İleti Aldığınızı Düşünüyorsanız Ne Yapmalısınız?

Bir iletinin dolandırma amaçlı bir içerik barındırdığını düşünüyorsanız, 

aşağıdaki önlemleri almanızı öneririz:

İletiyi siliniz, yanıtlmayınız, iletinin içindeki linke tıklamayınız.

Şüpheli gördüğünüz bir durumla karşılaştığınızda, ilgililere mutlaka 

rapor ediniz. Örneğin ileti bankanız adına gönderilmişse, bankanıza 

bu durumu sorunuz.

Kişisel hesaplarınızın başkaları tarafından kullanıldığını düşünüyor-

sanız, şifrelerinizi değiştiriniz. Ayrıca, önemli hesaplarınıza ait şifreleri 

belirli aralıklarla değiştirmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Oltalama amaçlı gönderilen iletiler, istenmeyen veya kötü amaçlı yazı-

lımlar içerebilir. Eğer bilgisayarınızda böyle bir yazılımın yüklü olduğu-

nu düşünüyorsanız, online koruma sağlayan güvenlik yazılımlarından 

birini kullanabilirsiniz. Bunların bir örneği de safety.live.com ‘dur. Bu 

adresi ziyaret ediniz ve bu tarz yazılımların bulunması ve kaldırılması 

için bilgisayarınızı tarayınız.
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Phishing "Password" (Şifre) ve "Fishing" (Balık avlamak) söz-
cüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Türkçe'ye  yemleme 
(oltalama) olarak çevrilmiş bir saldırı çeşididir. Phishing saldı-
rıları son zamanların en gözde saldırı çeşidi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.Yemleme yöntemi kullanılarak bilgisayar kullanı-
cıları her yıl milyarlarca dolar zarara uğratılmaktadır.

Yemleme genelde bir kişinin şifresini veya kredi kartı ayrıntı-
larını öğrenmek amacıyla kullanılır.

Bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırla-
nan e-posta yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahta sitelere 
yönlendirilir. Phishing saldırıları için ‘Bankalar, Sosyal Paylaşım 
Siteleri, Mail Servisleri, Online Oyunlar vb. sahte web sayfakları 
hazırlanmaktır. Burada bilgisayar kullanıcısında özlük bilgileri, 
kart numarası, şifresi vb. istenir. E-posta ve sahte sitedeki ta-
lepleri dikkate alan kullanıcıların bilgileri çalınır.

Phishing Saldırılar Nasıl Gerçekleşir

Saldırgan kişiler özellikle bankalar, mail servisleri, alış-veriş si-
teleri, sosyal paylaşım ağları(Facebook, Twitter, MySpace vb.) 
gibi arkaşdaşlık ve anlık sohbet sistemleri, online oyunlar gibi  
kullanıcı adı ve parola kullanılarak giriş yapılan sistemlerin bir 
kopyasını hazırlayarak ilk adımı atarlar.

Saldırganlar ellerinde mevcut olan e-posta listelerine veya 
hedefledikleri kişilere gönderdikleri e-postalarla kurbanları-
nı hazırladıkları sahte sayfalara yönlendirirler.

Kurbanların sahte sayfalara girerek istenen bilgileri paylaş-
masıyla saldırı amacına ulaşmış olur.

Phishing Saldırılarıyla Nelerin Çalınması Amaçlanıyor

Yemleme yöntemi kullanarak bilgisayar kullanıcılarını kan-
dıran saldırganlar genellikle aşağıdaki bilgilere erişmeyi 
hedeflemektedirler.

• Kullanici hesap numaraları
• Kullanici şifreleri ve parolaları
• Kredi kartı numaraları
• İnternet bankacılığında kullanılan kullanıcı kodu ve şif-

releri vb.

Phishing Saldırılara Karşı Alınması Gereken Güvenlik 
Önlemleri Nelerdir

Bilgisayarınızın güncellemelerini yapmayı ihmal etmeyin. 
Ayrıca güncel ve kaliteli bir anti virüsler programı kullanın.

Gelen e-posta’nın kimden geldiğinden emin değilseniz dikkate 
almayınız. Unutmayın hiç bir kurum veya kuruluş mail yoluyla 
sizden kişisel bilgilerinizi istemez.

Mail yoluyla gelen her site URL’sine (Adresine) tıklamayınız. 
Özellikle yukarıda belirtildiği gibi bankalar, sosyal paylaşım si-
teleri, alış-veriş siteleri gibi bağlantılara  kendiniz adres  barına 
yazarak giriniz.

Güvenli olmadığını düşündüğünüz ağlardan kesinlikle elekt-
ronik işlem gerçekleştirmeyin.

Girdiğiniz sayfaların sağ alt kısmında yer alan kapalı kilit işareti, 
güvenli ve şifrelenmiş bir sayfada işlem yaptığınızı gösterir.

Bu tip saldırılara karşı korunmanın yolu  konu hakkında bilgi 
sahibi bilgisayar kullanıcı olmaktan geçmektedir. Bir yemleme 
saldırısına maruz kaldığınızda öncelikle yetkili mercileri bu 
konuda bilgilendirerek bu hususta önlem alınmasına ve sal-
dırganların yakalanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Oltalama (Phishing) Saldırıları Ve Sahte Sistemler  
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5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle 
yükümlü oldukları Munzam Aidatı düzenleyen 25. maddesi aşağıdadır.Aynı Kanunun 77. maddesi ise, zamanında ödenmeyen 
yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde 
kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

YILLIK ÜYE AİDATI (MADDE:24) : 
Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve  her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

MUNZAM AİDAT (MADDE:25) : 
Odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, 
tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerin-
den binde beş (%0.5) oranında munzam aidat tahsil olunur.Yıllık Aidat ve Munzam Aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki 
eşit taksitle ödenir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan 
oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilir.

NOT: ÖDEMELERİNİZİ KREDİ KARTI İLE ODAMIZDAN 
YAPABİLİR, BORÇLARINIZI TAKSİTLENDİREBİLİRSİNİZ.
ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ BANKA IBAN NUMARALARIMIZ

AKBANK  : TR75 0004 6000 4888 8000 0016 28
GARANTI BANKASI : TR38 0006 2000 4970 0006 2994 48
ZIRAAT BANKASI : TR79 0001 0000 6309 9767 5350 01
HALKBANK  : TR48 0001 2009 2800 0016 0000 30
TEB   : TR46 0003 2000 1930 0000 0119 02
YAPIKREDI  : TR94 0006 7010 0000 0063 5407 78
T.IS BANKASI  : TR58 0006 4000 0012 2200 0006 26
DENIZBANK  : TR08 0013 4000 0047 0331 2000 01
VAKIF BANK  : TR46 0001 5001 5800 7290 4477 22
FİNANS BANK  : TR84 0011 1000 0000 0029 8827 56 

ÖNEMLİ DUYURU!
Oda Yıllık ve Munzam Aidatlarının İlk taksidinin son ödeme tarihi 
30 HAZİRAN 2014 tarihinde sona erecektir.  Zamanında ödenmeyen aidat 
borçaları için yasal faiz tutarları tahakkuk etmektedir. Üyelerimizin bu 
durumdan ötürü mağdur olmamaları için aidatlarını zamanında 
ödemelerini rica ederiz.  İkinci taksitlerin son ödeme tarihi ise 
31 EKİM 2014’dür. 

5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle 
yükümlü oldukları Munzam Aidatı düzenleyen 25. maddesi aşağıdadır.Aynı Kanunun 77. maddesi ise, zamanında ödenmeyen 
yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde 
kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

YILLIK ÜYE AİDATI (MADDE:24) : 
Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve  her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

MUNZAM AİDAT (MADDE:25) : 
Odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, 
tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerin-
den binde beş (%0.5) oranında munzam aidat tahsil olunur.Yıllık Aidat ve Munzam Aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki 
eşit taksitle ödenir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan 
oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilir.

NOT: ÖDEMELERİNİZİ KREDİ KARTI İLE ODAMIZDAN 
YAPABİLİR, GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARINIZI 5 EŞİT
TAKSİTLE ÖDEYEBİLİRSİNİZ. ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ 
BANKA IBAN NUMARALARIMIZ

AKBANK  : TR75 0004 6000 4888 8000 0016 28
GARANTİ BANKASI : TR38 0006 2000 4970 0006 2994 48
ZİRAAT BANKASI : TR79 0001 0000 6309 9767 5350 01
HALKBANK  : TR48 0001 2009 2800 0016 0000 30
TEB   : TR46 0003 2000 1930 0000 0119 02
YAPIKREDİ  : TR94 0006 7010 0000 0063 5407 78
T.IS BANKASI  : TR58 0006 4000 0012 2200 0006 26
DENIZBANK  : TR08 0013 4000 0047 0331 2000 01
VAKIF BANK  : TR46 0001 5001 5800 7290 4477 22
FİNANS BANK  : TR84 0011 1000 0000 0029 8827 56 

ÖNEMLİ DUYURU!
Oda Yıllık ve Munzam Aidatlarının İlk taksidinin son ödeme tarihi 
30 HAZİRAN 2016 tarihinde sona ermiştir. İkinci taksitlerin son ödeme tarihi ise 
31 EKİM 2016 tarihinde sona ermiştir.  Zamanında ödenmeyen aidat borçaları 
için yasal faiz tutarları tahakkuk etmektedir. Üyelerimizin bu durumdan ötürü 
mağdur olmamaları için aidatlarını zamanında ödemelerini rica ederiz.  



Dünyada her yıl 2 milyondan fazla patent başvurusu yapılıyor. Bu 
başvuru sayısının içinde ülkemizin payı her geçen yıl artsa da hala 
binde ikiler civarında.

Türkiye-2023 projesindeki hedeflerine şu gün itibarıyla ulaşmış olan 
başka ülkelere bakıldığında, hepsinin istisnasız en çok patent baş-
vurusu yapanlar olduğunu görüyoruz. Biz de bu ülkelere benzer 
şekilde 2023 yılına kadar patent sayımızı yaklaşık 5.000’den 50.000 
adede çıkarmak istiyoruz.

Peki patent süreçleri nasıl işliyor ve patent sayımızı nasıl 
arttırabiliriz?

Uzun yıllar birçok kuruma patent alanında eğitimler vermekteyim 
ve bu süreçte ilk gözlemlediğim husus, “bir şeye buluş demek için 
onun sıfırdan bir icat olması gerekir” algısı. Ancak bariyer kesinlikle 
bu kadar yüksekte değil.Patent kanunları emsallerine göre az da 
olsa teknik bir avantaj sağlayan en basit bir çözümün bile bir buluş 
olduğunu söylüyor. Dolayısıyla basit de olsa bir çözümünüz varsa 
siz bir buluşçusunuz ve buluşunuzu korumak en doğal hakkınız.

Bundan sonra ilk dikkat etmeniz gereken husus ise gizlilik. Patent 
başvurusundan önce buluşunuzu kesinlikle halka açmayınız. 
Halihazırda halka açtıysanız eğer, 1 yıl geçmeden mutlaka patent 
başvurusu yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde başvurudan önce 
yaptığınız bir ifşaat patent almanıza engel bile olabilmektedir. Eğer 
birine teknik bilgileri açma zorunluluğunuz varsa bu durumda 
bu kişi/kişilerle bir “Gizlilik Anlaşması” yapmanızı önemle tavsiye 
ederim.

Bir sonraki aşama ise patent araştırması olmalıdır. Bu araştırma 
sayesinde, var olan bir şeyi yeniden bulma ya da başkası adına 
patentli bir projeye emek ve para harcama riski kalmayacaktır. 
Ayrıca, bu araştırmadan çok değerli yeni fikirler de edinebilirsiniz. 
Yüzeysel bir patent araştırmasını örneğin Avrupa Patent Ofisi’nin 
espacenet internet sitesinden yapabilirsiniz. Ancak profesyonel 
bir patent araştırması için mutlaka bu alanda yetkin bir patent 
vekillik firması ile çalışın derim. Bu arada patent araştırma işlemi 
daha Ar-Ge sürecinin en başlarında yapılmalı ki boşuna emek ve 
para harcanmasın.

Patent araştırmasının sonucu kısmen bile olumlu olsa patent 
başvurusu yapmanızı öneririm. Patent başvurusundaki en kritik 
aşama patent tarifnamesinin hazırlanması sürecidir. Patent tarif-
name hazırlığı hem teknik hem de hukuki bilgiyi gerektirir (özel-
likle istemler kısmı) ve mutlaka tecrübeli bir patent vekilince ya-
pılmalıdır. Aksi takdirde patent başvurunuzun geniş bir koruma 
sağlaması mümkün olamayacaktır. Patent vekiliniz genellikle 2-4 
hafta içerisinde patent tarifnamesini tamamlayacak ve sizin ona-
yınıza sunacaktır. Son revizyonlardan sonra da patent başvurusu 
yapılmaktadır.

BULUŞTAN PATENTE 
GİDEN YOL

KAPAK KONUSU

Erdem Kaya
Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkanı

Marka & Patent Vekili
Elektronik Müh.
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Patent başvurusu ile beraber hukuki koruma başlamakta, ancak 
patent belgesinin gelmesi 2-4 yıl arası bir süre alabilmektedir. 
Süreçteki tüm gelişmeler patent vekilinizce takip edilecek ve 
her kritik aşama tarafınıza açıklayıcı ön yazılarla bildirilecektir. 
Neticede bir incelemeli patent belgesi size buluşunuz üzerin-
de 20 yıllık çok etkin bir koruma sağlayacaktır.

Patent alabilmek için buluşunuzun yeni olması, teknikte uzman 
bir kişiye (yani sizin gibi biri) çok aşikar bir çözüm olmaması ve 
üretilebilir bir konu olması gerekmektedir. Buluşunuzun bu 
kriterleri karşılayıp karşılamadığı başvuru sonrasındaki resmi 
patent araştırma ve inceleme süreçlerinde detaylı şekilde Türk 
Patent Enstitüsü tarafından sorgulanacaktır.

Aşikar olan, diğer bir deyişle bir Ar-Ge süreci neticesinde çık-
mayan, bir kerede düşünülebilecek çözümler için ise Faydalı 
Model belgesi alınmaktadır. Faydalı Model de patentle nere-
deyse aynı hakları size 10 yıl boyunca sağlayan etkin bir koruma 
enstrümanıdır. Faydalı Model süreci 1 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

Yukarıdaki bilgilere ilave olarak, bir buluşa patent almış olmanız 
ne yazık ki başka bir patenti ihlal etmiyor olduğunuz anlamına 
gelmemektedir. Yenilikçi ürünler üretecek firmaların mutlaka 
tecrübeli bir patent vekiline patent ihlal analizi çalışması da 
(Freedom to Oparate) yaptırması gerekir. Böyle bir çalışma, 
belki binlerce patentten oluşan bir mayın tarlasında olabile-
cek en güvenli yolu görmenizi sağlayacaktır.

Son olarak, belki de en önemli hususlardan biri çalışacağı-
nız patent vekillik firmasını çok dikkatli seçmeniz gerektiğidir. 
Ülkemizde patent danışmanlığı yaptığını söyleyen binden fazla 
firma olmakla beraber, bu işi Avrupa standartlarında yapan firma 
sayısı çok azdır. Patent vekilinizi seçerken fiyat odaklı olmadan, 
uzmanlık gerektiren bir meslek gibi örneğin bir doktorunuzu, 
bir avukatınızı seçer gibi araştırmalısınız.

Patent vekillik firmalarına ilişkin en temel kalite kriterleri olarak 
şunları belirtebilirim: Kurucusu/Ortağı da dahil Mühendislik-
Fen Bilimleri kökenli ve resmi patent vekili unvanına sahip ki-
şileri içermesi, bu patent vekillerinden en azından birinin 5-10 
yıllık bir mesleki geçmişe sahip olması, halihazırda patent ko-
nusunda aktif ve bilinçli firmalara hizmet veriyor olması (bu fir-
maları arayıp sorabilirsiniz), bir hukuk ofisiyle entegre çalışması.

Sonuçta, inovatif çözümlerle başlayan, patent araştırmalarıyla 
doğrulanan ve güçlü patentlerle taçlandırılan Ar-Ge süreçle-
riyle ülkemiz emek yoğun ekonomiden değer yoğun ekono-
miye geçişini tamamlayacak, Türkiye-2023 hedeflerini tuttur-
ması hiç de zor olmayacaktır.

Buluşlarımızla aydınlanan parlak bir gelecekte yaşamak dilek-
lerimle burada yazımı sonlandırmak istiyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla.

Sayı : 10    2016
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MARKALAŞMA SÜREÇLERİ:
KURUMSALLAŞMA
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MARKA YARATMA SÜRECİ

Dünyanın önde gelen marka uzmanları al & laura ries'in marka 
yaratma sürecine ilişkin yaklaşımları şöyle:

1. Yayılma kuralı

Bir markanın gücü yayılma oranıyla ters orantılıdır. Marka is-
minizi herşeye koyarsanız o isim gücünü yitirir. Markayı ge-
nişleterek kısa vadede ek satışlar elde etmek, markalama 
kavramının tersine bir işleyişe yol açmaktadır. Tüketicilerin 
zihninde güçlü bir marka yaratmak istiyorsanız o iş için kullan-
dığınız markanızı daraltmak zorundasınız genişletmek değil.

2. Daralma kuralı

Bir marka hedefini daraltırsa daha güçlü olur. Bir kategoriye 
hükmederseniz iyice güçlü olursunuz. Eğer bir kategoriye 
hükmetmek istiyorsanız markanızın hedefini küçültmelisiniz.

3. Tanıtım kuralı

Bir markanın doğuşu tanıtımla sağlanır. Reklamla değil. 
McDonald's ve coca-cola gibi yüksekten uçan markaları 
korumak için yüklü reklam bütçeleri gerekebilir ancak genel 
olarak reklam yeni bir markanın doğuşunu sağlamayacaktır. 
Başkalarının markanız hakkında söyledikleri sizin söyleyecek-
lerinizden çok daha etkili olacaktır.

4. Reklam kuralı

Bir kere doğduktan sonra sağlıklı yaşayabilmesi için markanın 
reklama ihtiyacı vardır. Reklam bütçeniz bir ülkenin savunma 
bütçesi gibidir. Reklama ayırdığınız paralarla hiçbirşey satın 
alamazsınız, onlar sadece pazar payını rakiplerinize kaptır-
manızı engeller.

5. Kelime kuralı

Bir marka, tüketicinin zihninde bir kelimeye sahip olmaya ça-
lışmalıdır. Bir kez bir marka bir kelimeye sahip oldumu rakibi-
nin kelimeyi o markadan söküp alması imkansızdır. Volvo'dan 
daha güvenli bir araba üretebilir misiniz? Muhtemelen yapa-
bilirsiniz. Peki başka bir marka tüketicinin zihnindeki "güvenli" 
kelimesine sahip olabilir mi? Muhtemelen hayır.

6. Referans kuralı

Herhangi bir markanın başarısı için vazgeçilmez unsur, otan-
tiklik iddiasıdır.

7. Kalite kuralı

Kalite önemlidir. Ancak kalite tek başına bir marka yaratamaz.

8. Kategori kuralı

Lider marka, kategoriyi geliştirmeye çalışır, markayı değil.

9. İsim kuralı

Uzun vadede bir marka bir isimden başka hiçbir şey değildir.

10. Genişlemeler kuralı

Bir markayı en kolay baltalama yolu, ismini herşeye koymaktır.

11. Arkadaşlık kuralı

Bir kategori yaratabilmek için, bir markanın diğer markaları da 
davet etmesi gerekir. Hakim marka rakiplerine katlanmakla 
kalmamalı, onları davet etmelidir.

12. Jenerik kuralı

Başarısızlığa giden en kısa yollardan biri markaya bir jenerik 
isim vermektir.

13. Şirket kuralı

Markalar markalardır. Şirketler ise şirket. Aralarında bir fark var. 
Marka isimleri her zaman şirket isimlerinden önce gelmelidir.

Marka ismi seçerken

Bir şirketin, önce kendisine 'piyasadaki pozisyonum ne, rakip-
lerimden farkım ne, ismim pozisyonumu destekliyor mu soru-
larını müşterilerinin bakış açısyla cevaplanması gerekir. Ayrıca 
farklılaşmak için sizi rakiplerinizden daha özel kılan nedir? Bunu 
ortaya koymalısınız. Coca Cola’nın 'hayatın tadı' ve Nokia’nın 
'Connecting People' gibi sloganlarını iyi birer örnektir.

Farklılaşma yolunda en önemli pazarlama kanalı isimdir. İyi 
bir markanın ve ürünün ismi kısa ve öz olmalı. Bunun yanında 
başka ürünlerle karıştırılmayan, gerçekleri yansıtan, iletişim 
süreci başlatan, anlaşılması kolay, hem göze hem kulağa hitap 
eden özellikler taşımalı. Bir ürüne isim koyarken anlamının iyi 
araştırılması gerekir.

Marka imajı o kadar ince bir çizgi ki bazen birkaç ufak hata 
firmanın üretime son vermesine kadar gidebiliyor. Kimi za-
manlarda da marka uğruna harcanan emekler o kadar başarılı 
oluyor ki, firma marka adıyla anılmaya başlıyor. Başlangıçta 
tüketicinin markaya olan ilgisi olumlu karşılanırken, zamanla 
markanın gücü diğer ürün serilerini hatta kurumu gölgede 
bırakıyor ve firmanın adını değiştirmesine neden oluyor. Bu 
nedenle kurum ismi ve marka konumlandırılması eskisine 
göre daha fazla önem taşıyor.

Kurucu ortakların adını taşıma geleneği eskide kaldı. İsim de-
ğişikliğine giden ve yeniden yapılanan firmalar mercek altına 
alındığında, bir çoğunun uzun ve zor telaffuz edilen isimlerin 
kurbanı oldukları dikkat çekiyor. Firmalar özellikle yurtdışına 
açılınca değişime uğruyor.

Bu nedenle isim seçilirken, küresel düşünülmeli. İsim kısa ve 
öz olmalı. Verilmek istenilen mesajı taşımalı, insanlar telaffuz 
ederken kolay olmalı.

Önemli bir başka konu ise isim erezyonu, bir başka deyişle firma 
ismini birçok üründe kullanıp, imajını sarsmak. Marka uzman-
ları, çıkacak yeni ürün için firmanın alt markalara başvurmasını 
önerip, şöyle diyor: 'markanızı birden fazla ürün veya işkoluna 
verip, o ürünlerden birinde problem yaşadığınızda, zedele-
nen sadece o ürün serisi değil ayrıca sizin firmanız da oluyor.

Sayı : 10    2016
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Çok sayıda şirket Türkiye'deki markasını yurtdışında kullana-
mıyor. Dış pazarlar için bir de ihracat markası yaratmak du-
rumunda kalıyor. Koton yurtdışında ole markasını, Adopen 
Wintech'i, inci Balance'ı kullanıyor. Şahinler holding ise nere-
deyse her ülkede farklı bir markayla var olmayı tercih ediyor.

Bunubir strateji olarak benimseyen şirketler yok değil. Ancak 
çoğunlukla Türk markaları yurtdışında ya telaffuz ya da tescil 
edilemiyor. Genelde Türkiye’de dış piyasa düşünülmeden 
marka isimleri geliştiriliyor.

Mesela Arçelik yurt dışında telaffuz edilemediği ve argo bir 
anlam taşıdığı için Beko markası oluşturuldu. Koton İngilizce 
‘de pamuk anlamına geliyor. Yurtdışında 'koton' diye bir keli-
menin tescili mümkün değil.

Yurtdışında bütün marka fikirleri zaten tescil edilmiş durumda. 
Türkiye'de de artık durum çok farklı değil. Türk patent enstitüsü 
yılda ortalama 40 bin markayı tescil ediyor. Sözlükte yaklaşık 
80 bin kelimenin olduğu düşünüldüğünde, birkaç yılda bütün 
temel sözcükler bitmiş oluyor. Bu sebeple de yeni markalar 
daha çok özel türetmeler şeklinde yapılıyor.

Marka değeri

Satışların ve maliyetlerin izdüşümleri beş yıllık döneme yayı-
lacak şekilde tahmin edilir, faaliyet karı çıkarılır, vergi düşülür. 
Ardından beş yıllık dönem için ana para kullanımı düşülür 
(yani maddi varlıkların maliyetleri çıkarılır). Bunun sonucunda 

geriye, maddi olmayan varlıklara atfedilebilecek kazançlar 
kalır. Kazançların ne kadarlık oranının markaya atfedilebileceği 
hesaplanır. Marka risk analizi yapılır ve sonuçta çıkan indirim 
faktörü, bugünkü net değere indirgemek üzere beş yıllık 
kazanca uygulanır. Şirketler markalarının değerlerini ölçüm-
lemeleri bazı şirketleri danışman olarak tutarlar. Bunu finansal 
ya da pazarlama nedenleri ile yaparlar. Finansal nedenler ara-
sında vergi planlama, yatırımcı ilişkileri, elden çıkarma ve satın 
alımlar; pazarlama nedenleri arasında ise performans izleme, 
strateji geliştirme ve kaynak tahsisi planlamasını sayabiliriz.

Markalaşmada 10 kural...

Marka yaratırken, öncelikle, yapılacak işin (mal / hizmet) 
hedef kitlesine uygun iş yapabilecek nitelik ve kapasitede, 
vizyon sahibi patronlar ve üst yönetim kadroları gerekmek-
tedir. Günümüzde ister mal üretsin, ister hizmet; tüm şirketler, 
kurum ve kuruluşlar markaları ile tanınmaktadır. Ünlü, tanın-
mış markaları da bilinir kılan onların öncelikle isimleri, sonra 
amblem / logolarıdır.

Amblem ve logo...

Amblem ; bir markanın sadece işaretle dizayn edilmiş, sem-
bolleştirilmiş halidir.

Logo ise; yine bir markanın isim olarak yazılmış, dizayn edilmiş 
halidir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Amblem ve logolar neredeyse 100 yılı aşkın bir süreden beri 
günlük yaşantımızda önemli bir yeri kapsamakta, isimleri mar-
kalaştırmaktadır. Yani sadece “isim”, “marka” demek değildir .

Birçok firma vardır; büyük reklamlar, tanıtım çalışmaları yap-
maktadırlar. Dolayısıyla isimleri herkes tarafından bilinir, ancak 
bir türlü marka olamazlar. Eğer markayı bir bireye benzetirsek, 
logo kişinin imzasına denktir. Nasıl bireyler imzalarını değiştir-
mezlerse, markaların da çok sık logo değişikliğine gitmeleri, 
pek sağlıklı bir gelişim olarak görülmez.

Özellikle eski logo:

• profesyonel değilse,

• eski yüzlü görünüyorsa,

• firma/marka değerlerini doğru yansıtmıyorsa, veya

• kullanımı zorsa, logo değişikliği gündeme gelmelidir.

“Marka Olmak” ne demektir?

 “Marka Olmak”; işletme (yönetim, organizasyon, sistem), üretim 
(mal / hizmet), pazarlama, satış, dağıtım, servis ve tanıtım 
(reklam, görsel kimlik, halkla ilişkiler) konularında, bir ticari 
organizasyonun bir bütün olarak başarılı (tamamen verimli) 
olması demektir.Yani bir firmanın ya da ürettiği bir mal / hiz-
metin isminin herkesçe bilinmesi, duyulması, çok meşhur 
olması onun bir marka olmasına yetmemektedir.Yani “marka” 
demek ticari başarı demek, “verimlilik” demektir. Bu da her 
konuda kalite ile olmaktadır (toplam kalite!).

Marka nasıl yaratılır?

İsim yaratmakla marka yaratmak arasında fark vardır. Genelde 
firmalar bir marka yarattıklarını sanarlarken, sadece meşhur 
isimler yaratabilmektedirler. Bu riski bertaraf edebilmek için 
markalaşma kriterleri çok önemlidir

1. İşe uygun üst yönetim kadrosu;

Öncelikle iş, beyin kadrosunda başlamaktadır.

Yani öncelikle yapılacak işin (üretilecek mal / hizmet) hedef 
kitlesine uygun iş yapabilecek nitelik ve kapasitede, vizyon 
sahibi patron gerekmektedir. Sonra da iyi bir bir üst yönetim 
kadrosu...

Yaratılacak bir markanın başarısı, işi yapacak firmanın başında-
ki patron ve üst düzey yöneticilerin vizyonları ile çok yakından 
ilgilidir. Ve örneğin, “a grup” hedef kitleye yönelik iş yapmak 
için mutlaka “a grup” hedef kitle içinde yeralan bir üst yönetim 
grubunun olması şarttır. Bu asıl şart olmadan bu grup hedef 
kitleye uygun, yönelik bir marka yaratmak mümkün değildir.

2. İyi bir çalışanlar grubu, etkili iletişim

Çalışan insanlar arasında iyi bir iletişim, takım ruhu oluştur-
mak, “biz” anlayışı (duygusu) yaratmak şarttır. İyi markaların, 
sadece iyi motive edilmiş çalışanlarla yaratılabileceği unutul-
mamalıdır (personel mutluluğu / iç müşteri, kariyer planlama, 
performans değerlendirme, ödüllendirme vs.).

3. İyi bir ürün!

Marka; kalite demektir. Bir marka yaratmak isteniyorsa, önce-
likle kaliteli bir malın olması gerekir.. Hedef kitle tarafından be-
ğenilen, yapılan reklam ve tanıtım çalışmaları ile talep edilen...
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4. İsim

Yapılan iş ne olursa olsun, eğer bir marka yaratılacaksa, mutlaka 
iyi düşünülmüş, hem ürün / hizmete, hem de karakterine uyan, 
hedeflenen kitlenin kulağına hoş gelen, ürünü çağrıştıran bir 
ismin bulunması da şarttır. Bu da reklam ajansının işidir.

5. Markanın konumlandırılması

Hedef kitle analizi birçok değişik kritere göre yapılabilir;

* demografik faktörler,

* sosyolojik faktörler,

* psikolojik faktörler,

* kişisel faktörler

Bu faktörlerin bir bileşkesi alındığında ve ağırlıklı olarak he-
deflenen kitlenin satınalma gücü ön planda tutulduğunda, 
yaklaşık olarak bir hedef kitle tanımı çıkar ortaya; a, b, c, d, e 
gibi... Üretilen mal ya da hizmetin her şeyiyle bu gruplardan 
birini, birincil olarak hedeflemesi şarttır. Bunu yaparken hiçbir 
şekilde unutulmamalıdır ki, hiçbir mal / hizmet herkese; her 
gruptan hedef kitleye satılamaz!

6. İyi tanıtım (görsel kimlik, reklam, halkla ilişkiler) ve “big idea”

Marka, kalite olduğu kadar, iletişim anlamında da, “marka, 
etkili tanıtımdır!”...

Yani “marka yaratma ve yönetimi”nde başarı kriterlerine bakıl-
dığında, bir dizi işin en iyi, en etkili bir biçimde yapılması gerek-
tiği görülür. Bunlardan en önemlileri de; görsel kimlik, reklam 
ve pr'la (halkla ilişkiler) ilgili çalışmalardır. Bir ismi marka yapan 
en önemli unsurlardan biri de görsel kimlik'tir.

Bu kimliğin başarılı olmasındaki en büyük risk ise, bu 

çalışmaların ağırlıklı olarak firma üst yönetim kadrosunun 
zevk ve beğenileri doğrultusunda yapılması, yaptırılmasıdır. 
Böyle yapılan bir başlangıç, başarısızlığın ilk adımıdır!

Reklam konusunda da aynı şeyler geçerlidir. Öncelikle ustaca 
düşünülmüş, firmaya, ürüne, markaya özgü yaratılmış bir fikir 
olmalıdır (concept) ve bunun en az üç - dört yıl değiştirilme-
den (geliştirilerek) işlenmesi gerekir

Ve bu fikir tüm reklam ve “pr çalışmalarında kullanılmalı, bu 
“concept” mutlaka bir “tanıtım kimliği” yaratmalı, oluşturmalıdır.

7. Pazarlama / Satış

Ne kadar iyi mal / hizmet olursa olsun, ne kadar etkili bir tanıtım 
yapılırsa yapılsın, iyi düşünülmüş, iyi organize edilmiş bir pa-
zarlama, satış stratejisi, tekniği yoksa başarı şansı yine de yok 
demektir. Bunun mutlaka önemsenmesi gerekir.

8. Servis / Dağıtım

Pazarlama / satış stratejisi ve tekniği doğrultusunda, dağıtım/
dervis organizasyonu baştan detaylı olarak planlanmak zo-
rundadır. Bu sağlanamazsa, yine başarısızlık kaçınılmazdır.

9.Değerlendirme

Ne yapılırsa yapılsın, değerlendirilmelidir... Herşey. Müşteri 
ne diyor? Çalışan ne öneriyor? Dostlar, hatta rakipler ne diyor; 
herşeye kulak verilmeli ve dinlenmeli. Araştırılmalı, ölçülmeli, 
biçilmeli; ileriye bakarken mutlaka arada bir arkaya bakmak 
da unutulmamalı.

10- Geliştirme / ARGE

Devamlı gelişme ve kalite artışı... Kaliteyle birlikte itibar (imaj), 
satışlar, dolayısıyla kar artacaktır...

Tüketicinin farkına varması

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

50



KAPAK KONUSU

Tüketicinin bir ürünü satın alabilmesi için öncelikle ürünün 
farkında olması gerekmektedir. Keza tüketici markanın farkın-
da değilse ne marka tercihi ne de satın alma niyeti oluşamaz. 
Marka değerine yatırım yapılması öncelikle marka farkındalığı 
yaratmayı hedeflemektedir. Marka farkındalığı yaratmada en 
etkili iletişim aracı reklamdır. Reklamın genel işlevleri; dikkat 
çekmek, ilgi uyandırmak, arzu uyandırmak ve bu arzuyu satın 
alma işlevine dönüştürmektir. Bu açıdan reklam, gerek görsel, 
gerek işitsel ( slogan, müzik vs.) Duyulara hitap ederek tüke-
ticinin zihninde markaya ait bir izdüşüm bırakabilmektedir. 
Burada önemle üzerinde durulması gereken hedef kitlenin iyi 
analiz edilmesi ve mesaj içeriğinin buna göre oluşturulmasıdır.

Marka imajı

Marka imajı, markaya ilişkin inançlar bütünüdür ve ürün kişiliği, 
duygular ve zihinde oluşan çağrışımlar gibi unsurları içermek-
tedir. Marka, ürünü tanımlayan, temsil eden fakat bir isimden 
daha fazla anlam içeren bir kavramdır. Marka imajı, markaya 
anlam ve değer katan unsurların toplamıdır. Tüketiciler, ürün-
leri ve markaları oluşturdukları imaja göre değerlendirirler ve 
ürünü değil imajı satın alırlar. Dolayısıyla marka imajı, marka 
çağrışımlarının hafızada tutulması ile yansıtılan marka hak-
kındaki algılamalarla tüketici zihninde oluşmaktadır. Marka 
imajının yapısal karakteristikleri aşağıdaki gibidir:

• Marka imajı, tüketici zihninde markaya ilişkin bir 
kavramdır.

• Marka imajı, tüketicinin duygusal veya bir sebebe 
dayanan yorumuyla oluşan subjektif ve algısal bir fenomendir.

• Marka imajı, ürünün teknik, fonksiyonel veya fiziksel 
niteliğiyle ilişkili değildir. Tüketici özellikleri doğrultusunda 
planlanan pazarlama aktiviteleri ile oluşturulmaktadır.

• Marka imajı söz konusu olduğunda, gerçeğin kendi-
sinden ziyade algılanması önemlidir.

İmaj geliştirme

İmaj geliştirme bir çok faktörün etkisiyle oluşsa da baskın 
faktörler arasında pazarlama ve tutundurma çalışmaları gel-
mektedir. Ürün özellikleri ve faydaları genel olarak marka imajı 
yaratmada temeldir. Ancak, rekabet eden markalar arasında 
öylesine benzerlikler vardır ki bir markayı diğerlerinden farklı 
kılmak için özgün bir nitelik bulmak oldukça zordur. Dolayısıyla, 
ürünün işlevselliği veya performansını vurgulayarak imaj o-
luşturmak güçleşmektedir. Bu durumda, pazarlama iletişimi, 
özellikle de reklam, tüketiciler için farklılaşmayı sağlamada 
temel araçtır.

Reklam, ürüne ilişkin hem bilgilendirmede hem de duygusal 
bir bağ kurmada etkilidir. Bu açıdan reklamın iki temel fonk-
siyonu olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, tüketici 
tercihleri doğrultusunda ürün özeliklerini konumlandırmak, 
ikincisi ise markayı, hedef kitle için çekici olan sembolik ni-
teliklerle doldurmaktır. Dolayısıyla, marka imajı, reklamın bil-
gilendirme ve dönüştürme niteliklerinden faydalanmaktadır. 
Bilgilendirici reklam, tüketiciye markanın faydalarına ilişkin 
bilgi veren ve tüketicinin, tüketim kararına ilişkin çelişkilerini 

çözmeye yardım eden reklamdır. Dönüştürücü reklamda ise, 
tüketicinin markayı kullanmakla sosyal olarak bir dönüşüm 
yaşayacağını düşünmesi amaçlanmaktadır.

Marka imajını oluşturan üç unsur vardır: bunlar; nitelikler, ya-
rarlar ve marka kişiliğidir. Marka kimlik sistemine göre (aaker 
1996), oluşturulan ve iletilen marka kimliği tüketiciler tarafın-
dan marka imajı olarak algılanmaktadır.

Marka kişiliği, markaya bir “ruh” katmasından dolayı oldukça 
önemlidir. Ürünlerin çok fazla farklılaşamadığı kategorilerde 
– kahve gibi- marka kişiliği farklılaşmada tüketici tarafından 
kullanılan tek özellik olmaktadır. Tüketicinin bu unsur doğ-
rultusunda karar vermesi marka kişiliğini marka değeri yarat-
mada da önemli bir faktör haline getirmektedir. Dolayısıyla, 
markanın farklılaştırılmasında, duygusal özelliklerinin oluştu-
rulmasında ve tüketici için kişisel bir anlam ifade etmesinde 
marka kişiliği etkili olmaktadır.

Marka kişiliği, insanların, markanın ne olduğu veya ne yaptığı 
yönündeki düşüncelerini değil, marka hakkında nasıl hisset-
tiklerini etkiler. Tüketiciler markalara genelde insan kişilikle-
rini atamaktadırlar.

Marka kişiliği ve ürün ilişkisi

Reklam aracılığıyla marka kişiliği doğrudan oluşturulabileceği 
gibi dolaylı olarak da oluşturulabilir. Bunun için insan özellikleri 
markaya aktarılır ve dolaylı olarak ürünün anlamından kişiliği 
çıkartılır. Örneğin, markanın yararı “başarı” ise, marka kişiliği 
“başarılı” veya “kendinden emin” olarak ifade edilir.

Marka kişiliği ve ürün arasında ilişki kuracak olan tüketicinin 
kendisidir. Bu kişilik ile kendi kişiliği arasında bağlantı kuruldu-
ğunda ise tüketici-marka ilişkisi oluşacaktır. Reklamın marka 
kişiliği ve imajı yaratmadaki başarısı, tüketicinin mesajı algı-
lama ve anlamlandırmasıyla ilişkilidir. Zira, mesaj anlaşılmaz 
veya planlanan şekilde anlamlandırılamazsa ifade edilmek 
istenen marka kişiliği ve imajı oluşmayacaktır.

Marka değerinin diğer bileşenlerine baktığımızda, gerek marka 
bağlılığı gerekse de ürünün kaliteli algılanması üzerinde de 
reklamın önemli bir rolü olduğu görülmektedir.

Marka bağlılığı

Marka bağlılığı, tüketicinin bilinçli veya bilinçsiz verdiği bir 
karardır ve tüketicinin ürünü, doğru özellikler, imaj ve kalite-
nin doğru fiyatta sunulduğunu algılamasının bir sonucudur. 
Reklam doğrultusunda marka bağlılığı oluşturmada alışkan-
lıklara ilişkin olarak üç amaç söz konusudur:

• Alışkanlıkların kırılması: tüketicilerin, mevcut satın alma 
alışkanlıklarını değiştirerek yeni şeyler denemeye yöneltmek 
amaçlanmaktadır. Reklamlarda ürünün baskın farklılığının 
vurgulanması veya ürünle ilgili promosyonların duyurulması 
bu amaca yöneliktir.

• Alışkanlık yaratmak: tüketicilere, tekrar satın almayı 
teşvik ederek süreklilik amaçlanmaktadır.
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• Alışkanlıkları güçlendirmek: mevcut müşterilere, satın 
alımlarının değerinin gösterilerek satın almaya devam etme 
hususunda cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır.

Marka, amblem ve logotype

Ticaretin başlamasıyla bir malın, bir ürünün diğerlerinden 
ayırt edilmesi gerekliliği de doğmuştur. Zamanla bazı ürün-
lerin taşıdıkları özellikleriyle rakiplerinden ayrılmaya, aranılır 
olmaya başlaması, bunların kolay ayırt edilmesi gerekliliğini, 
üzerlerine bazı işaretler koyma zorunluluğunu getirmiştir. O 
dönemde okur yazar kitlenin fazla olmaması bu işaretlerin, 
yani markaların daha çok semboller şeklinde oluşmasına 
neden olmuştur.

Satıcı ile alıcının karşı karşıya gelmediği günümüzde ise; bir 
ürünün tüketiciye ulaşması için aracılara gereksinim olmuş-
tur. Haberleşmenin, ulaşımın bu denli gelişmesi, bir pazarda 
aynı ürünün pek çok çeşidinin bulunması, buna bağlı olarak 
self-servis satış ünitelerinin artması, insanları satış öncesi karar 
vermeye zorlamamıştır. En önemlisi pek çok ürünün amba-
lajlı olarak satılması nedeniyle tüketicinin tatma, dokunma, 
deneme şansı kaybolmuştur. Eski deneyimlerine, alışkanlıkla-
rına ya da reklamın etkisine bağlı olarak seçim yapmaya baş-
lamıştır. Bu nedenle ürünler arası ayırt edici işleviyle marka, 
markayı oluşturan simge, özgün yazı ve işaretlerin önemi her 
geçen gün daha da artmaktadır.

Marka, bir ürünün veya hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden 
ayrılmasını sağlayan sözcük, ad, sembol ve işaretler man-
zumesidir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere markayı ürün ve 
hizmet (şirket, mağaza, kuruluş vb.) Markası olarak ikiye ayı-
rabiliriz. Bununla beraber her ikisini de kapsayan markalar 
da vardır. Üretiliş biçimleriyle markaları; şirket isimleri (Ford, 
Tofaş, OYAK, vb.), kişisel isimler (Koç, Vakko, Elvan, vb.), an-
lamsız isimler (Pop, Fay, Omo,vb.), yabancı dildeki isimler (Chat 
Noir, Blendax, Ronson,vb.), herkesçe bilinen sözcükler (Karaca, 
Feza, Yumak, vb.), kısaltmalı ya da yan anlamlı isimler (Meysu.
vb.) Diye de sınıflandırabiliriz.

İyi bir markanın özellikleri

A) Markanın söylenişi kolay olmalı. Başkalarıyla karışmamalı.

B) herhangi bir ürünün ya da kuruluşun adı, başka alanlarda 
kullanılmamalıdır. Karışıklıklara neden olabilir.

C) insan isimleri olmamalıdır. Aynı isimden pek çok kişi ola-
bileceği ve ayrı yerlerde belki de aynı konudaki bir markala-
mada kullanılabileceği marka düşünülmelidir. Bunu önlemek 
de mümkün değildir.

D) coğrafî isimler olmamalıdır. Aynı yörenin ismini kullanan pek 
çok firma ve ürün adı vardır. Bu durum, tüketici için de, firma için 
de olumsuzluktur. Örneğin; "Ankara" isminde gazoz, makarna 
fabrikası, reklam ajansı, sigorta şirketi, vb. Markalar vardır.

E) markalar, ürünün özelliğinden dogmasalıdır. Sarı, silindir gibi 
ürünün biçim ve rengini kullanmak yanlıştır. Aksine ürünle ilgisi 
olmayan, uydurulmuş bir ismin akılda kalma şansı daha fazladır.

AMBLEM VE LOGOTAYP

Bir ürünün veya firmanın soyut bir sözcük olan isminin (marka-
sının) somut hale gelmesi, diğerlerinden biçim olarak da ayırt 
edilmesi için ambleminin ya da logotaypının yapılması gerekir.

Latince kökenli olan amblem ve logotayp sözcüklerinin dili-
mizdeki karşılığı simge ve özgün yazıdır . Günümüzde her iki 
kavram ayrı ayrı anıldığı gibi tek bir sözcük olarak logo diye 
de kullanılmaktadır. Amblem, çizgi ve resimle yapılan işa-
retlerdir. Logotayp ise yazıyla ya da çizgi, resim ve yazıyla 

yapılan işaretlerdir. Her ikisinde de amaç, adını taşıdığı ürün 
veya firmayı en özgün biçimde ayırt etmesidir. Amblemler 
ve logotayplar ilgili şirketin çalışma alanını, kişiliğini biçim ve 
renkleriyle ifade edebilmelidir.

Amblem çeşitleri

Bazı biçimlerden hareketle amblemler oluşmaktadır. Bu bi-
çimsel değişiklikleri, yorum farklılıklarını grafik tasarımcı ab-
dullah taşçı, şöyle sıralamaktadır.

A) Formlarını harflerden alan amblemler:

Tipografik amblemler, sadece bir harften oluşuyorsa, o harf 
alışılmışın dışında bir form olmak zorundadır. Kullanılan alfa-
belerdeki harflerden ayrılması ve akılda kalıcılığı bu özelliğe 
baçlıdır. Tasarımcı burada yeni bir harf formu arayacaktır. Birden 
fazla harften oluşan amblemlerde ise en önemli özellik, harf-
lerin birbirleriyle strüktür, form ve espas kombinasyonu açı-
sından dengeli kullanımları ve alışılmışın dışında olmalarıdır.

B) Firma hakkında bir imaj veren biçimlerden oluşan amblemler:

Bazı amblemler biçimleriyle firma hakkında bilgi taşırlar. Bu 
tür amblemlerde sembolik motiflerden yararlanılır. Dokuma 
mekiğinin tekstili, kitabın yayınevini, güvercinin barışı simge-
lemesi gibi... Ayrıca firma adı özel bir şekilden oluşmakta ise, 
bu tip amblemlerde sembole yönelik tasarımlar yapılmakta-
dır. Pelikan, üç balık, aslanlı, başak, karaca gibi...

C) Harf ve firma hakkında imaj veren (harf ve resimsel biçim-
lerin bir arada kullanıldığı) amblemler: formlarını harflerden 
alan ve firma hakkında imaj veren biçimlerden oluşan amb-
lemlerin kombinasyonlarıdır. Bu tür amblemler, firma hakkında 
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bir imaj verirken firma adının baş harfi ile de diğer firmalar-
dan ayrılmasını kolaylaştırır ve akılda kalma yüzdesini artırır.

D) Firma hakkında yeni bir imaj veren (soyut veya somut) 
amblemler:

Harflerle yapılan amblemler, genelde bir karmaşa doğurmak-
tadır. Yapılan tasarımın özgünlüğü amblemin yaşama süresini 
etkiler. Günümüzde harflerle yapılan amblemlerin çokluğu, 
akılda kalıcılık oranım büyük ölçüde düşürmüştür. Bu nedenle 
yeni bir imaj veren amblemler aranmaktadır." (abdullah taşcı, 
"marka ve amblemler", grafik sanatı dergisi, sayı: 4, 1985)

Ayrıca bazı toplumsal ya da kentsel özelliği yansıtan amb-
lemler de vardır. Bunlar, önemli bir toplumsal olayın anma 
yıldönümü veya bir yörenin, kentin özelliklerini yansıtan amb-
lemlerdir. Daha çok öğeyi yan yana getirme zorunluluğundan 
doğan bir karışıklığa meydan vermemek gerekir. Öğeler arası 
ilişki uyumlu olmalıdır.

Logotayp çeşitleri:

Logotayp, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve 
resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Amblemden 
farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de 
yansıtır.

Marka, amblem ve logotayp

Harflerde yapılacak deformasyonları, harfleri birbirine yak-
laştırmakla, yapıştırmakla ya da aşırı açmakla, harflerde renk 
ve biçim farklılıkları yaratmakla, harflerin uzantılarında aşağı-
yukarı uzatmalarla, sözcükleri bölmekle, onları alt alta veya 
yan yana farklı renklerde yerleştirmekle yapmak mümkündür.

A) Bilinen bir harf karakterinde çeşitli değişiklikler (deformas-
yonlar) yaparak elde edilen logotayplar:

B) Yazıya, soyut ya da somut unsurlar ekleyerek elde edilen 
logotayplar: Firma veya ürünün özüne uygun simgesel öğeler 
eklenebildiği gibi, yazının bütünlüğünü bozmayan çizgi ve le-
kelere de yer verilebilir.

C) Yeni bir yazı türü yaratarak elde edilen logotayplar:

Her yazı karakterinde harflerin ortak özellikleri vardır, örneğin 
italik olanlar belli açıda sağa yatık yazılır. Bu karakterde bir harf 
dik yazılsa bütünlük bozulur. Yeni bir yazı türü yaratırken de 
harfler arası uyuma dikkat etmek gerekir.ayrıca yazılan sözcük 
okunabilmelidir. Özgünlük, anlaşılmazlık demek değildir.

İyi bir amblem ve logotaypın özellikleri:

A) İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. Bir 
parfüm logotaypı için inşaat sektörünün yapısına uygun bir 
yazı karakterinden yola çıkılmaz. Her insanın bir kişiliği olduğu 
gibi, kuruluşların da bir kişiliği vardır. Amblem bunu yansıtma-
lıdır. Mesajını üstünde taşımalıdır.

B) Özgün olmalıdır. Amblem ve logotaypın yapılış amacı zaten 
ayırt edicilik sağlamaktır. Eğer başka örnekleri çağrıştırırsa 
veya bilinen bir amblem kopya edilmişse hiçbir etkisi olmaz, 
aksine olumsuz bir imaj yaratır.

C) Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalı. Değişik yerler-
de (kâğıt üstünde, rölyef olarak, rozet için, vb.) Kullanılabileceği 
unutulmamalıdır. Küçültüldüğü zaman ayrıntılarını kaybede-
cek özellikte olmamalıdır.

D) Logotayplar, okunabilir olmalıdır, özgünlük yaratmak kay-
gısıyla gereksiz çizgi ve resimler kullanılmamalıdır. Harf ade-
tinin çok olması, okunurluğu bozmamalıdır.

Renkler

Kırmızı : İştah açar. O yüzden Dünyadaki gıda firmalarının çoğu 
logosunda kırmızıyı kullanır. Kırmızı tansiyonu yükseltir, kan 
akışını hızlandırır.yanlış bir inanış vardır, boğaların kırmızıya 
saldırdığı sanılır. Oysa boğalar renk körüdür. Kırmızıya değil 
kendilerine sallanan koyu renkli beze saldırırlar.

Yeşil : Güven veren renktir. O yüzden bankaların logolarında 
hakim renktir. Yatak odası için rahatlatıcıdır. Yeşil yaratıcılığı 
körükler. Bu yüzden büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih 
edilir. Hastanelerde de yeşil rahatlatıcı özelliği nedeniyle kul-
lanılır. Yeşil alanda insanların daha az mide rahatsızlığı çektiği 
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saptanmıştır.

Siyah : Gücü ve tutkuyu temsil eder. Bizde ve batıda siyah 
matemi temsil eder, oysa japonya'da siyah mutluluktur. Siyah 
fonda kullanılırsa karamsarlığı çağrıştırır. Einstein konsant-
re olabilmek için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan odalari 
tercih ederdi.

Mavi : Sakinlik simgesi. Araplar mavinin kan akışını yavaşlat-
tığına inanır, nazar boncuğu o yüzden mavidir. Batıda intihar-
ları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlar. Duvarları 
mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı 
saptanmıştır.

Lacivert :Kozmik renk olarak kabul edilir. Sonsuzluğu, oto-
riteyi, verimliliği simgeler. O yüzden Dünyadaki firmaların 
yarıdan fazlası logolarında maviyi kullanır. Hilton logosunu 
laciverte çevirirken insanların kafasında büyük kuruluş imaji 
yaratmak istemiştir.

Mor : nevrotik duyguları açığa çıkardığından, insanları bilinçaltı-
nın korkuttuğu saptanmıştır. İntihar edenlerin beğendiği renktir.

Pembe : rahat hissettiren renktir. Bu yüzden bazı büyük mağa-
zalar müşteriler kendilerini rahat hissetsin diye tezgahtarlarına 
pembe üniforma giydirir. Pembe aynı zamanda çocuk rengidir.

Sarı : geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür. O yüzden 
Dünyada taksiler sarıdır, geçici olduğu bilinsin ve dikkat çeksin 
diye. Araba kiralama şirketleri de sarıyı kullanır, çünkü müş-
terilerine aldığınız şey geçicidir lütfen geri getirin demek is-
terler. Sarı rengi bu özelliğinden dolayı bankalar kullanmak 
istemez, çünkü paranın geçici degil kalıcı olmasını isterler.

Beyaz: istikrari, devamlılığı, temizliği simgeler. Politikacılar 
temiz, dürüst izlenimi vermek istediklerinden dolayı beyazı 
pek severler.

Kahverengi : insanın hareketlerini hızlandırır. Kansas üniver-
sitesi sanat fakültesi'nde bir deney için bilgisayar yardımıyla 
duvarların rengi değiştirilebilir hale getirilmiş. Fonda beyaz 
kullanıldığında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon 
kahverengiye döndüğünde ise insanlar daha hızlı hareket 
etmişler. Müzede daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. 
Kahverengi insanı hızlandırıyor, bu yüzden fastfood restoran-
ları iç mekanlarında kahverengi kullanıyor. Kahverengi toprak 
rengi, bu yüzden kıyafetlerde pek tercih edilmez, çünkü kah-
verengi giyen insanlar kalabalıkta dikkat çekmez.

Markayı ayırd etmenin yolu: Renk

Temel olarak, doğal renkler siyah, beyaz ve griden başka 
beş renk var: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ve mavi. En iyisi ara 
ya da karışık renklerdense bu beş temel renkten birini tercih 
etmektir. Ancak hangisini? Aklınızda tutmanız gereken, tüm 
renklerin gözün aynı yerinde yaratılmadığıdır. Renk spektru-
munun kırmızı ucunda yer alan renkler, retinanın hemen ar-
kasında oluşur. Bu nedenle, baktığınızda kırmızı rengin üze-
rinize doğru geldiğini hissedersiniz.

Renk spektrumunun mavi ucundaki renkler, retinanın hemen 
önünde odaklanır. Mavi renk sizden uzaklaşıyormuş izleni-
mi yaratır.

Bu fiziki nedenlerle, kırmızı enerji ve heyecanın rengidir. Kırmızı 
yüzünüzün rengidir. Niçin ülke bayraklarının yüzde 45'inde 
hakim renk kırmızıdır? (mavi ikinci belirgin renktir. Bayrakların 
yüzde 20'ye yakınında hakim renktir.)

Mavi kırmızının zıddıdır. Mavi huzur veren, sakinleştirici bir 
renktir. Mavi dinlendirici bir renktir.

Markalar Dünyasında, kırmızı satış rengidir ve dikkat çekmek 
için kullanılır. Mavi kurum rengidir, istikrar mesajını aktarmak 
için kullanılır. Örneğin, coca-cola kırmızı, ıbm mavidir.
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Diğer temel renkler bu ikisinin arasında yer alır. Turuncu, 
maviden çok kırmızıya yakındır. Yeşilse, kırmızıdan çok maviye.

Sarı nötr bir renktir. Ancak, gözünüzün seçebildiği dalgaboyu-
nun ortasında yer aldığı için aynı zamanda en parlak renktir. 
(bu parlaklığından, dikkat çekmek için yararlanılır, sarı ışıklar, 
sarı çizgiler, sarı işaretler örneklerinde olduğu gibi...)

Yıllar boyunca, bazı renkler farklı özellikler, durumlar ve ha-
reketlerle özdeş hale gelmiştir.

• Beyaz, gelinlik rengi olmasından da görüleceği gibi, 
saflığın rengidir.

• Siyah, johnnie walker black label'da olduğu gibi, 
lüksün rengidir.

• Mavi, bir at yarışında kazanan ata takılan mavi şeritte 
olduğu gibi, liderliğin rengidir.

• Mor, asaletin, imparatorluğun rengidir.

• Yeşil, çevrenin ve sağlığın rengidir, greenpeace, healthy 
choice ve snackwell?s?te olduğu gibi.

Bir marka ya da bir logo için renk seçerken, yöneticiler ge-
nellikle oluşturmak istedikleri ruh halini gözetirler, yaratmak 
istedikleri farklı kimliği değil. Her ne kadar duygu durumu ya 
da ton önemliyse de diğer faktörler yalnızca duygu durumu-
na göre yapılmış bir tercihin üstüne çıkacaktır.

Liderler ilk tercih hakkını kullanır. Normal olarak seçilecek en 
iyi renk, kategoriyi en çok temsil eden renk olmalıdır. John 
deere lider traktör markasıdır. John deere'nin marka rengi 
olarak, çimenin, ağaçların ve tarımın rengi olan yeşili seçmiş 
olması sizi şaşırtır mı?

Brezilya'da bir traktör şirketi için bir marka ismi ve rengi ya-
ratmak gerekiyordu. Maxion ismi seçildi çünkü bir traktör 
için önemli bir unsur olan “güç” mesajını aktarıyor gibi görü-
nüyordu. Ancak bu yeni traktör markası hangi rengi kullana-
caktı? John deere yeşili kullanmıştı. Pazardaki ikinci markanın 
tercihi kırmızı idi. Kalan renk belliydi bir bakıma. Maxion mavi 
bir traktör ve mavi bir marka oldu.

Mavi, bir tarktör için iyi bir renk midir? Hayır ama, farklı bir marka 
kimliği yaratmak, doğru sembolik özelliğe sahip rengi kullan-
maktan daha önemlidir. Hertz, ilk araba kiralama markası, sarı 
rengi seçti. İkinci marka avis bu nedenle kırmızıyı tercih etti. 
National yeşille devam etti. (yıllar içinde national araba kira-
layan müşterilerine yeşil pulları vermeye başladı, böylelikle, 
national ismiyle yeşil rengin bağdaştırılmasına yardımcı oldu.)

Ana rakibinizin tam zıddı bir rengi seçme kararının ardında 
güçlü bir mantık yatıyor. Bu renk kuralını unutursanız risk 
almış olursunuz.

Kola, kırmızımsı-kahverengi bir içecektir ve kola için mantık-
lı renk kırmızıdır. Bu nedenle coca-cola yüzyıldan fazla bir 
süredir kırmızıyı kullanıyor.

Pepsi cola kırmızı ve maviyi marka renkleri olarak seçti. Kırmızı 
kolayı sembolize ediyordu, mavi ise markayı coca-cola'dan ayıt 
etmeyi amaçlıyordu. Yıllarca pepsi, coca-cola'nın renk strate-
jisine karşı ideale yakın bir düzeyde mücadele etti.

Bir süre önce, pepsi cola ışığı, daha doğrusu renkleri görmeye 
başladı. Elli yıl önce yapması gereken şeyi yapıyor artık. Ana 
rakibinin renginin tersini, markasının rengi yapıyor.

Pepsi mavi renge bürünüyor. Bir concorde uçağını maviye 
boyayarak, Dünyaya mavi renk mesajını verecek kadar da 
ileri gidiyor.

Tersi olun. Kodak sarıdır, bu nedenle fuji de yeşil!

Her ne kadar logosu ağırlıklı olarak kırmızı ise de sarı 
mcdonald'sı en çok ifade eden renktir. Peki burger king ne 
renktir?

Burger king liderin rengiyle kontrast halinde bir renk almak-
tansa, hamburgeri simgeleyen bir renk seçme hatasını yaptı. 
Hamburger ekmeğinin sarısıyla, etin turuncu-kırmızı rengini 
birleştirdi. Temiz bir logo ama renk seçimi?

Marka yaratmanın zorlukları...

Türkiye gelişmekte olan bir ülke. İşvereninden işçisine kadar 
herkes kendine göre iyi niyetle, iyi birşeyler yapmak, başar-
mak, iyi paralar kazanmak istiyor, yatırımcılar küçümsenme-
yecek ölçüde büyük paralar harcıyor ama çoğu zaman har-
cadıklarının karşılığını bir türlü alamıyorlar.

Son 15-20 yıl içinde ülkemize giren yabancı markaların yanı-
sıra, sayıları pek de küçümsenmeyecek sayıda yerli marka 
yarattı firmalarımız... Bunların bazıları son derece güçlü mar-
kalar ama bazıları da oldukça güçsüz... Sebeplerine baktı-
ğımızda ise aslında son derece basit; bilginin, uzmanlığın 
devreye girememesi...

İyi yaratılan markaların birçoğu sezgiler ve tahminlerle, hatta 
taklitlerle yaratılmış, bunların bir kısmı tesadüflerle ve şansa 
dayalı olarak gelişmiş, başarılı da olmuş, bugünlere kadar ge-
lebilmiş... Belki öyle de olması gerekiyordu, çünkü Dünyanın 
insanlara sunduğu olanaklar ve kolaylıklar bunu gerektiriyordu.

Bugüne baktığımızda ise durum biraz daha farklı;

* Özellikle bilgi transferi çok daha çabuk yapılıyor,

* Dünya çok büyük bir hızla değişiyor,

* Bu değişim değer ülkelere çok çabuk transfer edilebiliyor,

* İnsanlar yeniliğe, bilgiye daha çok açık; yenilikler daha çabuk 
kabul ediliyor,

* Yeniliklerin benimsenme süreci çok daha kısa,

* Firmalar yönetici seçiminde daha fazla profesyonelliğe 
önem veriyor,
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* Yöneticiler de artık uzman oldukları konunun yanısıra, 
“motivasyon”dan “müşteri memnunuyeti”ne, araştırma'dan, 
medya planlama'dan, grafik sanatlar'a; psikoloji'ye kadar 
birçok şeyi, konuyu daha çok bilmeleri gerektiğini iyi biliyorlar.

* Sezgilerle ve tesadüflerle büyük markalar yaratmanın artık 
hayal olduğunu herkes biliyor,

* Kimse artık “kötü malın reklamı yapılır” demiyor; çünkü rek-
lamsız marka yaratılamadığını, büyük kitlelere ulaşılamadı-
ğını artık herkes biliyor.

Marka için doğru hedefler konulmalı

Ekonominin itici gücü olarak ihracatın benimsenmesi son-
rasında, markalaşma süreci öne çıkarken; marka uzmanla-
rı, Türkiye'nin kendi değerlerini daha iyi şekilde sunabilmesi 
için daha kaydedilecek önemli mesafe olduğu görüşünde. 
Türkiye için markalaşma konusunda makul ve doğru hedef-
ler konulması ve öncelikle ülkede güçlü markaların ortaya 
çıkması gerekli.

Müşteri, sizin sattığınız malla zerre kadar ilgilenmez. İlgilendiği 
tek şey kendi ihtiyaçlarıdır ve bunları nasıl karşılayacağıdır. 
Buna da sadece fiyata bakarak değil, daha genel bir kapsam-
da karar verir.Müşteriye, alışveriş ettiğinde ona unutamayacağı 
olumlu bir deneyim yaşatın.Önemli olan sizin ürününüzle ilgili 
ne düşündüğünüz değil, müşterinizin ne düşündüğüdür.Bir 
işletmenin amacı ürün yaratmak değil, müşteri yaratmaktır.

Sistem, müşterilere bir yarar sunma, bundan kar elde etmek-
tir.Her şeye müşteri gözünden bakılmalı.

Marka olmanın, farklı olmanın sonucu, daha yüksek fiyata 
satmak ya da benzer fiyata daha fazla müşteri kazanmak ve 
elde tutmaktır.

Kurumsallaşma en kısa anlatımıyla, bir işletmenin tüm faaliyet-
lerinin sistematik bir hale getirilmesi ve kişilere bağımlılıktan 
kurtarılmasıdır. Avrupa Birliği’ne girmeye çalışan Türkiye’de, 
sıkıntı çeken birçok firma için artık kaçınılmaz hale gelen bu 
kavramın, zihinlerde yer eden ulaşılamaz imajından kurtarıl-
ması gerekmektedir. Bu konuda firmalarda oluşan isteksizlik 
ve atalet, kurumsallaşmanın nasıl gerçekleşeceği konusun-
daki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu 
yazıda, kurumsallaşmaya süreç yaklaşımı konusuna açıklık 
getirmeye çalışılmıştır.

Kurumsallaşma nedir?

Kurumsallaşma bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin varlığına 
bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağ-
layan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir.

Farklı bir bakış açısıyla kurumsallaşma, işletmenin tüm stra-
tejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren vizyon, ana amacı 
ve üstlendiği ana görevini tanımlayan misyon, faaliyetleri-
ni yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramları içeren ilke 
ve değerler, faaliyetini yürütürken izlediği yol ve yöntemleri 
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yansıtan politikalar ve hedeflerine ulaşmak için sürdüreceği 
uygulamalar açısından belirli bir niteliğe, canlılığa ve sürek-
liliğe sahip olmasıdır.

Kurumsallaşmanın temel amacı, firmanın (patron, yönetici, kritik 
personel vb.) kişilerden ve onların kendi becerilerine bağlı icra 
yöntemlerinden bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğinin sağ-
lanmasıdır. Bu, işletmenin önemli noktalarında insanın olma-
yacağı değil, fakat onlar olmadığında aksama yaşanmadan 
her şeyin kaldığı yerden devam edebilmesi anlamına gelir.

Kurumsallaşma gerekli veya zorunlu mudur?

İş hayatında yer alan firmalar, her zaman başlangıçta iş planı 
ile belirlenen bir yapı ile yola çıkılarak kurulmazlar. Özellikle 
(Dünyada da, Türkiye’de de) yirminci yüzyılda kurulan firma-
lar, çoğunlukla aile işletmeleridir. Cesur bir girişimcinin, kısıtlı 
bir sermaye ile kendi fiziksel gücünü de katarak kurduğu; tek 
kişi veya onun ortağı ile birlikte başlayan, daha sonra aile ü-
yelerinin de katıldığı ve plansız olarak (şartlar gerektirdikçe) 
büyüme gerçekleştirmiş bir yapıdadır.

Belirli bir büyüklüğe kadar kurucu / kurucular ve çevresin-
deki kısıtlı sayıda çalışanı ile hızlı ilerleyen işletmeler, büyüme 
arttıkça sorunlar yaşamaya başlarlar. Başlangıçta, büyüme-
nin ne zaman gerçekleşeceği ve bu durumda neler yapılaca-
ğı hakkında planları bulunmadığından, sorun ortaya çıktıkça 
tek tek çözülür, işletme yoluna devam eder. Ancak bütüncül 
bir yaklaşım olmadığından, işletme zamanla şişmanlar, hatta 
obez halini alır ve kontrolü zorlaşır. Bunun yanında, kurucuya 
/ kuruculara bağlı olarak hayatını sürdüren işletme, ondan 
uzaklaştığında veya onu kaybettiğinde krize girer. Bir kısmı 
da krizden çıkamaz ve hayatı sona erer.

Aile İşletmelerinin Ölüm Nedenleri

Özellikle aile işletmelerinin yaşam sürelerinin kısa olması, 
günümüz iş Dünyasında şöyle bir değerlendirmenin yapıl-
masına neden olmuştur: “Aile işletmelerini birinci nesil kurar, 
ikinci nesil miras alır ve durumu idare eder, üçüncü nesil ise 
bitirir, yani satarak kalanıyla yaşamına devam etmeye çalışır.”

Kurumsallaşma, işletmenin büyümeye başladığı noktada oluş-
maya başlaması gereken bir olgudur. Bu noktaya gelmemiş 
işletmelerin kurumsallaşma çabası göstermesi gerekmeye-
bilir. Çünkü kurumsallaşma, belirli bir bürokrasi ve iş yükünü, 
kendi yapısını sürdürmek için zorunlu kılar. Büyük işletmelerde 
bu kendi başına küçük bir alan kaplayacağından rahatsızlık 
oluşturmaz, aksine büyüklüğü korumak için gereklidir. Ancak 
çok küçük işletmeleri bu bürokrasi ve iş yükü, işin esası olan 
işlemlerden daha fazla meşgul ederse işletmenin pratikliği 
azalır, hantallaşır. O halde kurumsallaşmanın gerekliliği, bizzat 
işletmenin kendi durumuna bağlıdır.

Kurumsallaşmalıyız, ama …

Büyüyen birçok işletme, içinde bulunduğu sıkıntılı durumun 
farkında ve yaşadığı sorunların nasıl çözümleneceği konusunda 

da fikir sahibidir. Özellikle son yıllarda kurumsallaşma kavramı, 
işletmenin kurucusundan organizasyonun en alt seviyesin-
deki çalışanına kadar dillendirilmektedir.

Patron, işlerin başlangıçta firmayı kurarken olduğu gibi iyi git-
mediğinden; firmasının sorunlar nedeniyle itibar kaybettiğinden, 
çalışanların ise yeterince gayret sarf etmediğinden; çocuğu 
gibi büyüttüğü firmasının son zamanlarda hastalandığından 
şikâyet etmekte, kendi hayatı sona erince firmanın da kapan-
mamasını istemektedir. Bunun yanında, çocuklarının firmayı 
sahiplenmek istemediğinden hayıflananlar da mevcuttur.

Çalışanlar ise, patronun kendilerinden istediği işleri zamanın-
da yetiştiremediklerinden; mevcut iş yükünün altında ezildik-
leri halde patronun ek personel istihdam etmediğinden; izin 
kullanamadıklarından, tatil yapamadıklarından; hak ettikleri 
ücreti alamadıklarından dem vurmaktadırlar.

Tüm bu sıkıntılara çözüm olarak firmanın kurumsallaşması 
gerektiği; patron olsun, çalışan olsun, herkes tarafından söy-
lenmektedir. Mesele, bunun nasıl gerçekleşeceği konusun-
daki bilgi yetersizliğidir. Kanımca birçok işletme, bu konudaki 
metot bilgisi eksikliğinden veya bu işin ne kadar zor olaca-
ğının başlangıçta verdiği çekince nedeniyle, kurumsallaşma 
konusunda bir türlü adım atmamaktadır.

O halde nasıl kurumsallaşılır?

Bu çalışmanın amacı olan ve vurgulanmak istenen temel 
nokta şudur: Kurumsallaşma nasıl gerçekleşir? Nasıl bir yol 
takip edilmelidir? Bu sorulara cevap vermeden önce, ku-
rumsallaşması söz konusu olan işletmenin temel yapısına bir 
açıklık getirmek gerekir.

İşletmelerde yapılan işler iki ana kategoriye ayrılır: Üst yapıyı 
oluşturan karar vericilerin çeşitli ihtiyaç ve sorunlara karşı-
lık olarak aldıkları kararları; alt yapıyı oluşturan uygulayıcılar 
yerine getirerek bir dizi operasyon gerçekleştirirler.

İşletme bir bütün olduğuna göre, ona uygulanacak bir yapı 
değişikliğinin de tamamını kapsaması gerekecektir. Aksi tak-
dirde gerçek bir değişim sağlanamaz. Kurumsallaşma da bir 
yapısal değişim olduğundan, bunun yukarıda bahsedilen her 
iki yapı öğesine de uygulanması gerekir. Tabiatıyla yapının 
farklı katmanları için düşünülen yapı değişiklikleri de, farklı 
metotlar ile yapılmak zorundadır.

Kurumsallaşmada yaklaşım ne olmalıdır?

Bir değişimin gerçekleşebilmesi için ona olan bakış açısı ve 
yaklaşım çok önemlidir. Bu yaklaşımın gerçekçiliği ve uygun-
luğu, sonucu doğrudan etkiler.

Bugüne kadar maalesef, birçok işletmenin kurumsallaşma-
ya bakış açısı doğru olmamıştır. Kurumsallaşma kavramına 
sürekli bir yan gelişim olarak bakılmış ve süregelen operas-
yonlardan kalan bir zaman diliminde ilgilenilecek bir ek görev 
olarak değerlendirilmiştir. Birçok işletme kurumsallaşması 
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gerektiğini idrak ettikten sonra, mevcut personelinden birini 
veya birkaçını kurumsallaşma amaçlı işlerle görevlendirmiş 
ve esas işinden kalan zamanı kullanarak bu konuda çalışma-
lar yapmasını beklemiştir.

Oysa kurumsallaşma bir değişim sürecidir.

Süreç nedir?

Süreç, process kelimesinin karşılığı olarak dilimize girmiştir. 
Türk Dil Kurumu süreç kelimesini, “aralarında birlik olan veya 
belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen 
olay ve hareketler dizisi” olarak tanımlamaktadır.

İş Dünyasında yaygın olarak kullanılan tanım ise: “Bir girdiyle 
başlayan, iç ve dış kaynakların kullanıldığı, müşteriden gelen 
talep ile bu girdiye bilgi, hammadde, finans gibi katma değer 
ekleyerek belirli bir çıktı üreten, birbiriyle bağlantılı adımlar 
dizisidir” şeklindedir.

Bu yazıda kurumsallaşmanın bir süreç olarak nitelendirilmesi-
nin nedeni, bu tanımlamadaki unsurları barındırıyor olmasıdır. 
Girdi, işletmenin ilk halidir. Müşteri işletmenin kurucusu (veya 
aile), çalışanları ve diğer paydaşlarıdır. Kaynaklar, insan gücü 
ve finanstır. Çıktı, işletmenin kurumsallaşmış halidir.

Metot ne olmalıdır?

Kurumsallaşma çalışmalarında, bu kavramın bir süreç olduğu 
ve süreç yönetimi prensiplerine göre yürütülmesi gerekti-
ği kabul edildikten sonra, doğal olarak bu sürecin adımla-
rının planlanması ve uygulamaya geçilmesi gerekecektir. 
Kurumsallaşmayı bir süreç olarak planlayıp yola koyulurken, 
muhakkak ayağı yere basan bir Yol Haritası belirlenmelidir. 
Ayağın yere basmasından kasıt, haritanın SMART prensibine 
uygun olarak tasarlanmasıdır.

SMART;

S - (Specific) hedefi ve metotları net bir şekilde belirlenmiş,

M - (Measurable) çıktıları nitelik ya da nicelik açısından 
ölçülebilir,

A - (Achievable) insan yeteneğiyle ulaşılabilir ve gerekli tüm 
kaynakları temin edilebilecek,

R - (Relevant) varılmak istenen hedefle ilgili olması ve

T - (Time Limited) zaman ile sınırlı demektir.

İşletmede bulunan diğer süreçler gibi, bu sürecin de bir sahibi 
ve sorumlusu olmalıdır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, bu süreç 
başlı başına bir iş kümesidir ve diğer bir işin yanı sıra ve ek fa-
aliyet olarak yürütülemez. Süreç devam ederken, sorumlusu-
nun tüm dikkatinin üzerinde olmasını gerektirir. Ayrıca sahip-
lenme olmadan da sürecin beklenen çıktıyı vermesi mümkün 
değildir. Süreç sorumlusuna patronun veya üst yönetimin ve-
receği destek çok önemlidir. Çünkü yapısal değişimler sıkıntılı 

olur. Bu sıkıntıları, süreç sorumlusunun tek başına aşması 
mümkün değildir.

Kurumsallaşma süreci, işletmenin yapısal ve işlevsel özellikleri 
açısından, faaliyet gösterdiği çevresiyle uyum göstermesini; 
değişen ve gelişen çevresel faktörlere bağlı olarak örgüt ya-
pısında ve sistemlerinde çevreye uygun düzenlemeler yap-
malarını, dinamik ve esnek bir yapıya kavuşmalarını zorunlu 
kılar. Bunu sağlamada da en büyük sorumluluk yönetim ka-
demesine düşer.

Kurumsallaşma süreci boyunca işletme içi uyumun sağlanması, 
amaçların saptanması ve çalışanlarca anlaşılması, verimin ve 
bağlılığın arttırılması, katılımcılığın teşvik edilmesi; organizas-
yon şeması, iş tanımları, ödüllendirme, raporlama sistemleri, 
yetki ve sorumluluklar, iş ve performans değerlendirme, bilgi 
akışı, iç eğitim, bilinçlendirme gibi çalışmalar; kurumsal kimliği 
oluşturur, ortak inanç ve değerlerin oluşturulmasını sağlar.

Kurumsallaşma süreci sona erer mi?

SMART prensibinin T harfinin işaret ettiği şartın gereği olarak, 
kurumsallaşma sürecinin de başının ve sonunun zamanlanmış 
olması gerekir. Ama acaba gerçekte bu süreç sona erer mi?

Bu soruya şu şekilde cevap verilebilir: “Evet, süreç sona erer 
ancak işletmenin hayatında başka bir safha başlar”. Sürecin 
bir defa çalıştırılıp sona erdirilmesinden sonra, Kurumsallaşma 
aşaması biter ve Sürekli Gelişme safhası başlar. İşte bu safha 
işletme ayakta durdukça devam eden bir akış hadisesidir. 
İşletme her seferinde, geldiği yere bağlı olarak yeni bir hedef 
belirler ve ona koşar. Bu yeni hedefler işletmeye her seferin-
de yeni değerler katacağı için, kurumsallaşma da pekişir ve 
sağlamlaşır.

Sonuç

İşletmelerin gelişmesi, sürekliliğinin ve nesillere devrinin sağ-
lanabilmesi için, kurumsallaşması zorunludur. Kurumsallaşma 
ise, işletmenin tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve disip-
line ederek sistem haline getiren bir anlayıştır. Bu anlayışın, 
işletmenin cari operasyonlarından ayrılarak başlı başına bir 
süreç haline getirilmesi, süreç yönetiminin yöntem ve siste-
matiği ile uygulanması gerekmektedir. Halen yaşayan birçok 
örnek göstermektedir ki, kurumsallaşma amacına böyle bir 
strateji ile ulaşılabilir.
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DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, MAYIS 2016

Gemlik Gümrük Müdürlüğü İhracat verilerine 
bakıldığında , Mayıs ayında ihracat 1.013.769.00 
$ olarak gerçekleşti. Mayıs ayına kadar toplam 
gerçekleşen İhracat ise , 4.327.192.000 $ olarak 
gerçekleşerek Türkiye gümrükler sıralamasında 3, 
sırada yer aldı. İthalatta ise rakamlar Mayıs ayı için , 
699.852.000 $ olurken, Mayıs ayına kadar toplamda 
3.851.246.000 $ olarak gerçekleşmiş oldu.

İhracat %9,6 arttı, ithalat %3,8 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat 2016 yılı Mayıs ayında, 2015 
yılının aynı ayına göre %9,6 artarak 12 milyar
140 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak 17 milyar 194 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %25,5 azaldı
Mayıs ayında dış ticaret açığı %25,5 azalarak 6 milyar 
788 milyon dolardan 5 milyar 54 milyon dolara
geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Mayıs ayında %62 
iken, 2016 Mayıs ayında %70,6’ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 
ihracat %5,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 
2016 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat
%5,9, ithalat %2,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2016 yılı Mayıs ayında önceki
yılın aynı ayına göre ihracat %9,4 artarken, ithalat %9,4 
azaldı

Avrupa Birliği’ne ihracat %25,1 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Mayıs 

ayında %42,5 iken, 2016 Mayıs ayında %48,5
oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına 
göre %25,1 artarak 5 milyar 887 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu
İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı Mayıs ayında 1 
milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla
Almanya (1 milyar 112 milyon dolar), İran (673 milyon 
dolar) ve İtalya (603 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Mayıs ayında 2 milyar 
39 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla
Almanya (1 milyar 856 milyon dolar), ABD (1 milyar 210 
milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 206 milyon
dolar) izledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2016

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,58 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki 
aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,15, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %6,58 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %7,71 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %8,04 ile giyim ve ayakkabı 
grubunda gerçekleşti

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Mayıs ayında 
endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %1,10, 
eğitimde %1,04, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,95 ve 
haberleşmede %0,92 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,64 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler oldu
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Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Mayıs ayında 
endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %0,28 ve 
alkollü içecekler ve tütünde %0,03 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %12,79 ile alkollü içecekler 
ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve 
hizmetler (%11,87), lokanta ve oteller (%10,59), sağlık 
(%9,58), ev eşyası (%9,18) artışın yüksek olduğu diğer 
ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,90 ile TR51 (Ankara)’de 
oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de 
bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre en yüksek artış %4,19 ile TR51 (Ankara) 
bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek 
artış %8,05 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on 
iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %8,47 ile 
TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 67 
maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 247 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin 
ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

İşgücü İstatistikleri, Mart 2016

İşsizlik oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşti  

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı 2016 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 23 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile  %10,1 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %11,9 olarak tahmin 

edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 
puanlık azalış ile %17 olurken,15-64 yaş grubunda bu 
oran 0,5 puanlık azalış ile %10,3 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı %46,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Mart döneminde, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 40 bin 
kişi artarak 26 milyon 993 bin kişi, istihdam oranı ise 
1,1 puanlık artış ile %46,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 100 
bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 
ise 1 milyon 141 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin 
%18,9’u tarım, %19,6’sı sanayi, %7,1’i inşaat, %54,4’ü ise 
hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 1,8 puan, inşaat sektörünün 
payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, 
sanayi sektörünün payı 0,9 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı %51,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2016 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 994 bin kişi artarak 30 milyon  16 
bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak 
%51,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan 
kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 
0,9 puanlık artışla %71,5, kadınlarda da yine    0,9 
puanlık artışla %31,6 olarak gerçekleşti.

GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA, I. ÇEYREK: OCAK 
- MART, 2016

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit 
fiyatlarla %4,8 arttı

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 
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2016 yılının birinci çeyreği bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4,8’lik artışla 31 milyar 
679 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri cari 
fiyatlarla %12,5 arttı

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 
2016 yılının birinci çeyreği bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, cari fiyatlarla %12,5’lik artışla 499 milyar 
315 milyon TL oldu.

Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma 
değeri, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla %2,7’lik artışla 1 
milyar 447 milyon TL, cari fiyatlarla %8,6’lık artışla 18 
milyar 937 milyon TL oldu.
 
Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma 
değeri, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %5,9’luk artışla 10 
milyar 785 milyon TL, cari fiyatlarla %12,3’lük artışla 
120 milyar 354 milyon TL oldu.
 
Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma 
değeri,  2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla %5,1’lik artışla 19 
milyar 884 milyon TL, cari fiyatlarla %12,5’lik artışla 301 
milyar 633 milyon TL oldu.
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla 
GSYH bir önceki çeyreğe göre %0,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 
tahmininde, 2016 yılı birinci çeyreği bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre %4,5’lik artış gösterirken, mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir 
önceki çeyreğe göre %0,8 oldu.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, NİSAN 2016

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki aya göre %1,1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
%5,0 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azalırken, 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi ise %1,8 arttı.
 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki 
yılın aynı ayına göre %0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı Nisan ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi %4,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi 
%0,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 
SONUÇLARI, 2015

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 
741 bin 53 kişi oldu
 
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki 
yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı. Erkek nüfusun 
oranı %50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun 
oranı ise %49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak 
gerçekleşti.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,4 olarak 
gerçekleşti 

Yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında ‰13,3 iken, 2015 
yılında ‰13,4 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,1 
oldu
 
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 
2014 yılında %91,8 iken, bu oran 2015 yılında %92,1’e 
yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise 
%7,9 olarak gerçekleşti. 
 
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 
%2 artış gösterdi
 
Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 14 
milyon 657 bin 434 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il 
oldu. Bunu sırasıyla %6,7 (5 milyon 270 bin 575 kişi) ile 
Ankara, %5,3 (4 milyon 168 bin 415 kişi) ile İzmir, %3,6 
(2 milyon 842 bin 547 kişi) ile Bursa ve %2,9 (2 milyon 
288 bin 456 kişi) ile Antalya illeri takip etti. Bayburt ili 
ise 78 bin 550 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.
 
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
 
Ülkemizde 2014 yılında 30,7 olan ortanca yaş, 2015 
yılında önceki yıla göre artış göstererek 31 oldu. 
Ortanca yaş erkeklerde 30,4 iken, kadınlarda 31,6 
olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu 
iller sırasıyla Sinop (39,3), Balıkesir (38,8) ve Kastamonu 
(38,3) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şanlıurfa 
(19,3), Şırnak (19,5) ve Ağrı (20,3)’dır.
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MARKA İMAJI

Marka imajı, üretilen ürünün hedef kitlesinde oluşan duygusal 
ve estetik izlenimlerin toplamıdır (Ker, 1998: 25).

Marka imajı ile ilgili yapılan birçok farklı tanımın ortak noktası 
olarak marka imajının, insanların marka ile ilgili algılamaları, 
yorumları ve marka ile ilgili pazarlama aktivitelerinin sonucu 
olarak tüketicilerin kafalarında oluştuğu söylenebilir. Tüketiciler, 
bir marka ile ilgili zihinlerindeki çağrışımlara dayanarak o marka 
ile ilgili imaja sahip olmaktadırlar. Dolayısı ile marka imajı bi-
reylere göre farklılık gösterebilir çünkü her insanın belirli bir 
marka ile ilgili farklı çağrışımları olabilir (Hung, 2005:239).

Bir ürünü ya da hizmeti tercih ederken nelerine bakarız?

Ürünü tercih ederken ambalajına mı? Üretim biçimine mi? 
Sunuluş biçimine mi?

Tek bir neden, o ürünü tercih etmemizi sağlamaz elbette. 
Bir ürünü tercih etmemizde pek çok unsur yer alır. Bütün bu 
unsurlar o ürünü tercih edilebilir ya da edilemez kılar. İşte 

bu tercih aşamasında kurumsal kimliğin önemi ortaya çıkar. 
Her kurumun farkında olsa ya da olmasa da bir kimliği vardır. 
Kurum kimdir? Ne yapar? Nasıl yapar? Bu soruların cevapları 
bize o kurumun kimliğini açıklar.

Ürün marka ilişkisini göz önüne aldığımızda tüketiciler çoğu 
zaman bir ürünü satın almazlar, bir markayı seçerler. Tüketiciler 
“bir Jaguar almak istiyorum, canım bir Big Mac çekiyor” derler. 
Örneklerde de görüldüğü gibi tüketiciler, otomobil ve sand-
viçten ziyade Jaguar ve Big Mac ile ilgilenmektedir.

Tüketiciler sadece ürünle ilgilenmezler; ancak tüketiciler ar-
zularını tatmin etmek için daha fazla para öderler ve herhangi 
bir markayı satın alırlar.

Marka inşa etme sanatı, büyük ölçüde bir pazarlama sana-
tıdır. Öncelikle bir markanın adının seçilmesi gerekir; bunun 
ardından marka kimlik çalışması yapılarak, bu marka adının 
üzerine çeşitli anlamlar ve vaatler inşa edilir. Seçilen marka 
adı, markanın değer konumlaması ile tutarlı bir ad olmalıdır.

Firdevs KURUMAHMUT
Profi Ajans 

Marka Yönetimi Uzmanı
marka@profi.com.tr

KAPAK KONUSU

Marka; bir işletmenin mal ve hizmetlerini 
tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi 

amaçlayan bir isim, sembol, terim, işaret, 
şekil ya da bunların kombinasyonudur.

Markalar yaratılır, tüketici tarafından algılanır ve kişilik 
sahibidirler.  Tüketici tarafından statü göstergesi olarak 
değerlendirilebilirler. Markalar soyuttur, duygusaldır ve 

beynin sağ tarafına yani duygusal tarafına hitap ederler.

Markanın faydalarını incelediğimizde;

-Talep yaratarak sektöründe yer almasına yardımcı olmak,

- Kurum ve ürün imajının yerleştirilmesine yardımcı olmak,

- İstikrarlı satış sağlanarak rekabet gücünü arttırmak,

- Medya, müşteriler, kamuoyu oluşturabilecek çevreleri firma lehine etkilemek ve firmaya değer kazandırmak,

- Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duyguları; moral ve motivasyon geliştirmeye yardımcı olmak,

- İşletmenin kendini rakiplerine ve kriz ortamlarına karşı daha etkili korumasını sağlamaktır.
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KURUMSAL KİMLİK  & 
MARKA YÖNETİMİ

Pek çok insanın markalı ürünleri tercih etmesinin en önemli 
sebebi, insanların kendilerini ifade edebilmelerinin bir yolunu 
sunmasıdır. Bu yolu, tüketicilerine sunan markalar doğru 
kurumsal kimlik çalışmalarına sahip ve doğru yönetilen 
markalardır.

Ürünlerini sıradanlıktan kurtaramayan üreticiler maa-
lesef rekabet yarışında geri kalmaya mah-
kumdurlar. Yaşadığımız dönemde bir 
tüketici bir ürüne ulaşmak istedi-
ğinde o ürüne tek bir yerden 
almak yerine önce araştırma-
sını yapar. Tüketici en kaliteli 
ve en ucuzunu araştırma so-
nucunda bulabilir. Artık tü-
keticiler bilinçlidir ve 
markaların onlara bir 
değer vaad etmesini 
beklerler. Aynı ürünü, 
bir çok yerde bulabi-
len tüketici aslında bir 
değer istemektedir. İşte 
bu ince çizgide marka yöneti-
cilerine büyük işler düşmektedir. 
Marka yöneticileri, tüketicilerin ihti-
yaçlarını önceden analiz edip, pazarla-
ma ve iletişim stratejilerine bu ihtiyaçla-
ra göre yön veren, markanın hedef kitlesiyle 
duygusal bir bağ kurmayı başararak markayı ilk 
tercih edilir hale getirebilen kişilerdir.

Marka ile hedef kitle  arasında duygusal bağ kurarak markaya 
duyulan ilginin sadece satın almaktan çok daha öte bir kavrama 
dönüştürülmesi marka yöneticilerinin en önemli hedefidir.

KURUMSAL KİMLİK

Marka imajı, beraberinde kurumsal kimlik anlayışının ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Kurumsal kimliğin varoluş sürecini ince-
lediğimizde; kurumsal kimliğin bir tasarım anlayışıyla ortaya 
çıktığını; 1970’lerde de kurumsal kimliğin stratejik bir araç ve 
rekabet avantajı sağlayan bir kaynak olduğunu görmekteyiz. 
Stratejik bir kavram olarak ele alınan kurumsal kimliğin tanımı 

şu şekilde yapılıyor. "Bir şirketin kendisinin nasıl tanındığına ve 
insanların şirketi nasıl tanımlamasına, hatırlamasına ve anlat-
masına izin verdiği anlamlar topluluğu" ( Topalian, 1984, s.56; 
Olins, 1989; Markwick ve Fill, 1977).

MARKA YÖNETİM SÜRECİ

Marka yönetim sürecini incelediğimizde bu süreç, 
durum analizi tespitiyle ortaya çıkmıştır. Durum 

analizinin dört maddesini doğru tespit eden 
yöneticiler, markanın kime ve ne şekilde 

ulaşması gerektiğini belirlerler. Durum 
analizinin içerisinde markanın güçlü ve 

zayıf yönleri tespit edilir. Güçlü 
ve zayıf yönler, markayı 
ilgilendirirken diğer iki 
yöntemde dış unsur-
ları belirtmektedir. Bu 

dış unsurlar, markanın teh-
tidleri ve fırsatlarıdır. Tehtidler, 
marka ile ilgili her şey olabilir. 

Rakiplerin konumlandırılması ve 
pazarlama  iletişimi kampanyaları gibi 

bir çok unsur buna örnek gösterilebilir. 
Kriz yönetimi; kriz anında olan markanın, bu 

krizi avantaja çevirerek kendisine fırsat yaratması 
ya da pazarda bulunan bir tehtidin farkına varıp 
bu tehtidi fırsata çevirme çalışmalarıdır.

Markalaşma, işletmeler için farklı yönlerden yararlar sağlar-
ken dikkat edilmesi gereken bir konu da markanın doğru bir 
şekilde yönetilmesidir. İyi yönetilen bir marka, işletme için 
değerli bir varlık konumundadır (Pride ve Ferrell, 2000:299).

Bir marka yöneticisinin sorumluluklarını incelediğimizde; he-
deflenen satış, kar ve pazar payı için uzun dönemli rekabetçi 
stratejiler geliştirmelidir. Geliştirdiği stratejilerle, yıllık pazar-
lama planları, satış tahminleri ve bütçelerini hazırlamalıdır. 
Marka için işletmenin satış gücünden ve aracılardan destek 
sağlamalıdır. İşletmenin var olan ürünlerini geliştirmeli ve 
yeni ürünler bulmalıdır.
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İŞKUR

Dünyada toplumların mücadele ettiği en büyük sorunlardan 
biri yoksulluktur. Gelir dağılımının eşit dağıtılmaması,  ekono-
mik kaynakların etkin paylaşımının yapılamadığı toplumlarda 
yoksulluğun artması kaçınılmaz bir olgudur. Yoksul kesimin 
en büyük gelir kaynağı emeğini arz ederek kazandığı işgücü 
geliridir. Fakat yoksul kesim ya düşük gelirli işlerde çalışmak-
ta ( özellikle kayıtsız çalışma ) ya da sadece sosyal yardımla 
geçimini sürdürmektedir.

Düzenli işlerde çalışamayan yoksul kesim sosyal yardım sis-
teminde uzun süre kalma eğilimindedir. Bu durum sosyal 
yardımlara bağımlılığı artırmakta ve kamu kaynaklarının 
etkin kullanımının önüne geçmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
sosyal yardımlara duyulan ihtiyacı azaltmak için, çalışabilecek 
durumda olan yoksullar için yardım programlarının istihdam 
odaklı hale getirilmesine yönelik aktif sosyal yardım uygula-
malarına yer verilmektedir.

Türkiye’de son yıllarda sosyal yardımların istihdamla ilişkisi-
nin kurulmasına yönelik, sosyal yardım alanların istihdamına 
katkı sağlama anlayışının ön plana çıkarılmasına ilişkin aktif 
politikalar uygulanması hedeflenmektedir.

I. Yoksulluk ve İşsizlik

Yoksulluk sorunu her çağda toplumların ve ülkelerin günde-
minde yer alırken, Sanayi Devriminin yaşanmasıyla birlikte yok-
sulluğun görünürlüğü artmıştır. Ekonomi politikalarının nihai 
amacı; toplumu oluşturan tüm bireylerin ve sınıfların ekonomik 
refah düzeyinin yükseltilmesidir. Ekonomi büyürken, bireylerin 
ve toplumsal sınıfların refah düzeyinde meydan gelen deği-
şimi analiz etmenin en önemli yolu; gelir dağılımı ve yoksul-
luk istatistiklerinde meydana gelen değişimi takip etmektir. 2

Yoksulluk teriminin ilk tanımı, 1901 yılında Seebohm Rowntree 
tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre; yoksulluk toplam gelirin, 
biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. 
asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi olarak 
gerçekleştirilmiştir. Yoksulluğu sadece açlık ya da yeterince 
beslenebilecek gıdaya sahip olamama şeklinde algılamak 
yanlış olacaktır. İnsan sadece yemek ihtiyacı olan bir varlık 
değildir. Başta gıda olmak üzere giyim, barınma, eğitim, sağlık, 
altyapı, kültür, ortak yaşama ve buna benzer ihtiyaçları olan 
kutsal bir varlıktır.  Sosyal siyaset açısından yoksulluk ise, insan 
haysiyetine ve şahsiyetine yaraşır bir hayat düzeyinin altında, 
maddi yönden tam anlamıyla veya nispi olarak yetersiz olma 

SOSYAL YARDIM - İSTİHDAM 
BAĞLANTISININ 
ETKİNLEŞTİRİLMESİ 1 

1  Hamdi ÜNLÜ, İŞKUR, İş ve Meslek Danışmanı

2Şadan ÇALIŞKAN, “ Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2,s.90-91.
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durumudur. Bir başka ifadeyle, toplum, ahlak, aile ve kültür 
hayatımızı tehdit eden bir felaketi, umumi bir toplumsal risktir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tanımlamasına göre yok-
sulluk;  insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu-
dur. Bütün bu tanımlamalardan sonra, yoksulluğu dar ve geniş 
anlamda olmak üzere iki türlü tanımlamak mümkündür. Dar 
anlamda yoksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama 
durumu iken, geniş anlamda yoksulluk, gıda, giyim ve barınma 
gibi olanakları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde top-
lumun genel düzeyinin gerisinde kalmayı ifade eder.

İşsizlik ise genel anlamıyla insan kaynaklarının kısmen atıl 
kalması, kalkınma hızında yavaşlama eğilimini ifade etmekte-
dir. Bir başka tanımla, çalışmaya hazır olanlarla halen bir işte 
çalışanlar arasındaki fark olarak da ifade edilebilir.  TÜİK’in ta-
nımına göre işsiz ise, “referans dönemi içinde istihdam halinde 
olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak 
hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) 
kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanalların-
dan en az birini kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabile-
cek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm 
kişiler” olarak ifade edilir.

Türk Dil Kurumunun yaptığı tanımlamaya göre, yoksul ge-
çinmekte çok sıkıntı çeken anlamına gelmektedir.  Ekonomik 
manada geçimini sağlamak için insan şüphesiz çalışmaya 

muhtaçtır. Çalışmanın istihdam kelimesiyle ilintisi kurulurken, 
çalışmama durumunun işsizlik olarak nitelendirilmesi işsizli-
ğin yoksullukla kaçınılmaz bir bağ kurduğu gerçeğini ortaya 
çıkarmaktadır.

II. Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısının Kurulması

Sosyal yardımlar, yoksul bireylere veya hane halkına para 
veya mal ve hizmet şeklindeki destekleri ifade etmektedir. 
Toplumsal ve ekonomik şartların değişmesiyle birlikte, sosyal 
yardım programlarının da değişen koşullara göre revize edilme 
ihtiyacı doğmaktadır. Yoksul kesimlerin, yoksulluk çizgisinden 
yukarı doğru çıkmaları için yalnız gelir transfer yardımı yapı-
larak gerçekleştirilemeyeceği, sosyal yardım programlarının 
şekillenmesinde temel anlayış olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
bağlamda yoksul insanlar, düzenli gelir elde etme fırsatına 
sahip olmadığı sürece sosyal yardım sisteminde kalmaktadır. 
Bu kişiler açısından sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşmak 
ise düzenli bir gelir sahibi olmakla gerçekleşebilir.

Gelişmiş ülkelerde sosyal yardımlara bağımlılığın azaltılma-
sı amacıyla aktif sosyal yardım politikaları geliştirilmektedir. 
Sosyal yardım sisteminde yapılan aktif istihdam politikala-
rı, sosyal yardım alan bireyin toplum içinde kendi kendine 
yeter bir şekilde yaşamını idame ettirmesi için insana yatırım 
yapmayı amaçlamakta ve bu kişilerin istihdamının artırılmasını 
kapsamaktadır. Aktif politikalar doğrultusunda şekillendirilmiş 

3 Recep Dumanlı, Yoksulluk ve Türkiye’deki Boyutları, DPT Uzmanlık Tezi,  Yayın No: DPT:2449, Ankara, 1996, s.2

4 Ali Seyyar, Sosyal Siyaset Terimleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2002, s.171.

5 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10952#, (28.03.2016).

6 http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/639c6bd2a42e714_ek.pdf?tipi=23&turu=X&sube=0, (29.03.2016).

7 http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html, (29.03.2016)

8 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.53dac1ec532329.28557612, (29.03.2016)
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9 Sırma Demir Şeker-Hande Hacımahmutoğlu , “Sosyal Yardım Yararlanıcılarına Özel İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi” , Uluslararası Yoksullukla Mücadele Sempozyumu Kitabı,  , 

İstanbul, 2010, s.234-235.

sosyal yardım programları; danışmanlık, yönlendirme, eğitim, 
istihdam eğitimi, işe yerleştirme, düşük ücretli işleri kabul eden 
kişiler için (sübvansiyonlu işler- subsidised jobs ) veya toplum 
yararına çalışma programları gibi uygulamaları içermektedir.

III. Sosyal Yardım – İstihdam Bağının Kurulmasına Yönelik 
Türkiye’deki Çalışmalar

Türkiye’de sosyal yardım- istihdam bağlantısının önemi sair 
İlerleme Planlarında zikredilmiştir. Fakat somut olarak 01.04.2010 
tarihinde yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ( EKK), 
Sosyal yardımlar ile istihdam bağlantısının güçlü bir şekilde 
kurulması karara bağlanmıştır. EKK, yoksul kesimin, sosyal 
yardımlara bağımlı hale gelmemesi amacıyla, sosyal yardım 
yararlanıcılarının istihdama kazandırılmasına yönelik çalışma-
lar yapılması hususunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 
görevler verilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı arasında 17.02.2012 tarihinde geniş kapsamlı işbirliği 
protokolü imzalanmıştır. Bu protokolde “ Sosyal Yardımlar ile 
İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi” ayrı bir başlık altında 
ele alınmış, sosyal yardım sisteminin, yardımlardan yararlanan 
kişileri en kısa sürede istihdama kazandıracak şekilde yapı-
landırılması ve çalışabilir durumdaki yoksullara verilen nakdî 
yardımların, çalışmayı teşvik edecek şekilde tasarlanması yü-
kümlülükler arasında sayılmıştır.

2014-2018 yıllarını içeren 10. Kalkınma Planının, 2.1.9. Sosyal 
Koruma başlığında ve Öncelikli Dönüşüm Programlarının 1.8. 
İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi başlığında; “Sosyal Yardım 
– İstihdam bağlantısının güçlendirilerek yoksul kesimin istih-
dam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçirilme-
sine yönelik programların hayata geçirilmesi konusunda Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sorumluluklar yüklenmiştir. 
Belirtilen sorumlulukların ve görevlerin yerine getirilmesi a-
macıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT)  
Fonu Kurulu tarafından, sosyal yardım sisteminin istihdam 
ile bağlantısının kurulması ve etkinleştirilmesine yönelik, 
13.02.2014 tarihli 2014/1 sayılı karar alınmıştır. Bahse konu 
kararla; sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırıl-
ması, çeşitli sosyal yardımlarla istihdamın teşvik edilmesi ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı personelinden 

bir kişinin “ Geçici İstihdam Görevlisi” şeklinde görevlendiril-
mesi uygun görülmüştür.

Bütün bu düzenlemelerin en nihayetinde 6704 sayılı kanunla, 
İŞKUR’a yönlendirilen kişilerin çeşitli nedenlerle İŞKUR’a gel-
memeleri ihtimaline karşılık işe yerleştirme işlemlerinin vakıf-
lardaki İŞKUR hizmet noktalarından da yapılabilmesi bu kişile-
rin takip edilmesini kolaylaştıracak, mesleki eğitimi ya da teklif 
edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin durumu İŞKUR veri 
tabanından daha hızlı takip edilerek herhangi bir gecikmeye 
mahal vermeden kesilebilecektir.

Yine bu kanunla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun 
belirleyeceği düzenli sosyal yardımlardan yararlanan haneler-
de yaşayan, işe başladığı tarihten önceki son bir yılda bu yar-
dımlardan en az bir kez yararlanan ve hiçbir sosyal güvencesi 
bulunmayıp genel sağlık sigortası primleri devletçe denen ki-
şileri istihdam edenlere 1 yıl prim desteği sağlanacak. Böylece, 
işverenlerin bu durumdaki kişileri istihdam etmesi sağlanarak, 
düzenli sosyal yardımlardan yararlanıp çalışabilir durumda o-
lanların istihdama yönlendirilmesi söz konusu olacak.

Uygulanacak prim desteği nedeniyle hâlihazırda istihdam edilen 
kişilerin işten çıkarılarak sosyal yardım alan kişilerin istihdam e-
dilmesini önlemek için, bu durumdaki kişilerin “işyerinde son bir 
yıl içerisindeki ortalama çalışan sayısına ilave olarak” istihdam 
edilmesi şartı getiriliyor. Bunun yanında, destekten yararlana-
cak işyerlerinin SGK’ya prim borcu ile gecikme zammı ve cezası 
bulunmaması gerekiyor. Öte yandan 1 yıllık desteğin, Bakanlar 
Kurulu  kararıyla 2 yıla uzatılması da mümkün.

Sosyal yardım, sosyal güvenlik sistemine katılamamış ve hayat-
larını yardımsız idame ettiremeyecek durumda olan kişilere ve-
rilmesi gereken bir destektir. Devletlerin, ekonomik anlamda ki 
hedeflerinden en önemlisi istihdamın artırılması ve işsizlik oran-
larının düşük seviyelere çekilmesidir. Bu açıdan sosyal yardımlar 
‘’asli’’ değil, ikincil bir ödeme olarak düşünülebilir. Çalışabilecek 
durumda olup sosyal yardım faydalanıcısı olan kişilerin, sosyal 
yardım- istihdam bağlantısının kurulmasıyla,  istihdama katıl-
maları sonucunda sosyal yardım sistemi içerisinde uzun süre 
kalmalarının önüne geçilerek yoksullukla mücadelede daha 
etkili bir mücadele verilmesinin önü açılacaktır.
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Kıyı kasabası olan Gemlik’in kuruluşu çok eskilere dayanır. 
Yunan mitolojine göre, Arganautlar altın postu aramak için 
bir gemi dolusu kahraman savaşçıları ile denize açılırlar.  
Gemidekiler susuz kaldıklarında Gemlik körfezine demir 
atarlar. Aralarından İlya karaya çıkar ama geri  gelmez. Bunun 
üzerine diğer gemiciler de İlya’yı aramak için karaya çıkarlar 
ve bir daha geri dönmezler. Mitolojide bile Gemlik’in kuruluşu 
denizden gelen adamlara dayandırılır.

Gemlik Marmara Denizinde, en güzel körfezlerinden birinde 
kurulmuş, her deniz kasabası gibi geçimini topraktan ve de-
nizden sağlayan insanların yaşadığı bir kent olmuştur.

Osmanlı döneminde kentin nüfusunun büyük çoğunluğu 
Hıristiyan Rum halkı olmasına karşın, o dönemlerde bile ba-
lıkçılık, Gemlik’in en önde gelen geçim kaynağı olmuştur.

Gemlik’te yakalanan uskumrular ve palamutlar ve sardalya-
lardan yapılan turşu balıklar, çirozları lakerdalar tahta fıçılar 
ve tenekeler ile motorlarla İstanbul a sevk edilerek, ilçeye 
önemli gelir getirisi sağlanırmış.

Cumhuriyet sonrası da kentin nüfusunun büyük bir bölümü 
geçimini balıkçılıklar sağlanmaktaydı.

Denizin olduğu bir yerde balıkçılığın olmaması düşünülemez.

En doğal ve sağlıklı besin olan balık, halkın sofrasına giren 
en ucuz ürün olarak kaldı uzun yıllar. Körfezin serin sulardan 
ekmeğini güçlükle kazanan, ve ailesini kıt kanaat geçindiren 
Gemlik’in cefakar erkekleri, teknolojinin gelişmesiyle yapılan 
bilinçsiz avcılık sonucu, daha zor kazanır oldular ekmeklerini.

Gemlik’in tarım, balıkçılık ve turizm kasabası olduğu günler-
de, temiz olan Körfezimizde yakalanan balık türleri sayılmakla 
bitmezdi. Her şey sanayileşme ve kasabanın göçler sonucu 
büyümesiyle körfezin kirletilmesiyle başladı.

Filikalar ve içten takma motorlarıyla körfez kıyılarında atılan 
volilerden çıkan köpükler içindeki balıklar, sahilde ellerinde-
ki kap kaçakla bekleyen kadınların elli boş dönmesin diye, 
daldırılırdı ağların içindeki balıklara. Her evde , her gün balık 

yenirdi bu kasabada. Her evde palamutlardan, lakerdalar ya-
pılırdı teneke, teneke, turşu balıklar kurulurdu kavanozlara. Ali 
Reisler, Etçi Kardeşler, Topçu Kardeşlerin liderliğinde yapılan 
balıkçılık bugün aranıyor.

Gemlik’in nüfusu 110 binleri bulmasına karşın, balıkçılık teknik 
olarak gelişti, ama üretim olarak azaldı. Balık türleri ise nere-
deyse birkaç taneye indi.

Gemlik’te balıkçılığın yaşaması, insanların burnunun dibin-
deki denizdeki en doğal besin olan balıktan yararlanması için 
uğraşan insanlar nüfusa göre azaldı.

KOOPERATİFİMİZİN ÇALIŞMALARI

Körfezde balık neslinin korunması ve balıkçılıktan geçenin 
insanların emeğinin hakkını alması için 1964 yılında rahmet-
li Sait Reisin önderliğinde kurulan Sınırlı Sorumlu Balıkçılar 
Kooperatifi, o günden bugüne varlığını sürdürüyor.

Sait Reis’in kaçak avlanmak, balıkların doğal yumurtlama 
havzaları olan kum yataklarının yağlanmasının önlemesinde 
verdiği mücadele, trol ve algarna avcılığı ve ışıkla balık avlan-
ması gibi yasa dışı avlanmaların önüne geçmek için verdiği 
uzun çabayı, bugün bizler sürdürüyoruz.

Kooperatifimizi bir yıl önce uzun süren ilgisizlikten arındırarak 
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GEMLİK VE BALIKÇILIK

yeniden canlandırdık.

Öncelikle Gemlik Körfezi’ne sahip çıktık.Bunun için balıkçı-
ların bindiği dalı kesmemelerini öğütledik arkadaşlarımıza. 
Trol, ışıkla balık avlanması, algarna gibi denizi kurutan, balık 
neslinin yok olmasına neden olan avlanmaya karşı,  Gemlik 
Balıkçılarını, Denizi ve çevreyi Koruma ve Yardımlaşma Derneği 
kurduk,  birlikte davamızı sahiplendik.

Denizlerimizdeki kaçak avlanmaya karşı yasal mücadeleyi 
yapan Sahil Muhafaza Komutanlığının yetişemediği yerde, 
bizler kaçakçılarla mücadeleye başladık.Bundan da bir yıl 
içinde olumlu sonuçlarını elde ettik.

Gemlik Körfezi’ndeki tüm balıkçı dernek ve kooperatifleri ile 
yakın ilişkiler kurduk.

Bununla da yetinmeyerek, Yalova da başarılı hizmetler veren 
İzmit te bulunan Balıkçılık Kooperatifleri ile yakın temaslar 
kurduk.

Balıkçılar Birlikleriyle ilişkimizi sıklaştırdık.

Sorunlarımızı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü yetkililerine duyurduk.

Bunun sonucu, bölge balıkçılarının katılım ve resmi kurum-
ların da katılımı ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir 
toplantı düzenledik.
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Böylece sesimiz, Gemlik’ten Ankara’da yankılandı. Mücadelemiz 
bununla da sınırlı kalmadı. Balıkçılar tarafından kullanılmayan, 
balıkçılar yerine yat ve kotra sahiplerine hizmet veren balık-
çılara ait olan balıkçı barınaklarının, balıkçılara ait olduğunu 
kullananlara hatırlattık.

Gemlik, Kurşunlu, Trilye, Kumyaka, Mudanya, Altıntaş, Narlı 
Mahalleleri Balıkçılık Kooperatifleri ile birlik olduk.

Gemlik ve Kurşunlu Balıkçı Barınakları üzerindeki haklarımızı 
ilgililere hem sözlü, hem de hukuk diliyle anlattık. Anlatmaya 
devam ediyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahiller Daire Başkanlığı ile yap-
tığımız görüşmeler sonucu ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ye ziyarete ederek, Gemlikli balıkçıların istek-
lerini anlattık.

Bugüne kadar Gemlik’teki balıkçılık ve balıkçılara yönelik hiçbir 
faaliyetin yapılmadığını ve hep geri planda kaldığını izah ettik. 
Balıkçılığın yapıldığı bölgede, teknelerin çekileceği bir çekek 
yerinin bulunmadığını, lokallerin yetersiz olduğunu, barınaktan 
yararlanamadıklarını, en küçük köylerde bile balıkçı barınağı 
bulunurken, Gemlik’te bulunmadığını anlattık.

Bu ilişkiler olumlu sonuç verdi. Recep Altepe, Kayıkhanede 
bulunan küçük balıkçı iskelesini bize tahsis edeceği sözü 
verdi. Ayrıca, aynı semtte bir balıkçı lokali yapılacak. İskeleler 
düzeltilecek.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI.

Bundan sonra verilen sözlerin takipçisi olacağız. Gemlik ve 
bölge halkına daha çok günlük balık sağlamak için elimizden 
gelen gayreti gösterirken, haklarımızı da koruyacağız. Yasaların 

bizlere verdiği bu haklar, bugüne kadar kullanılmamış. Bundan 
sonra bizlerin gayreti ile kullanılacaktır.

Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkilerimizi daha 
iyi boyuta taşıyacağız. Karşılıklı güven ve işbirliği ile Gemlik 
balıkçılığını eski günlerine getirmeye çalışacağız.

Bu arada, Ankara da Bakanlıkta kurulan İstişare Kurulu top-
lantılarına katılarak, Balık Yasaklarının sona ermesinden sonra, 
Gemlik Körfezi’nde 12 metre üzerindeki balık tekneleriyle Gır, Gır 
ile balık avlanmasının yasaklanması kararı, önerilerimiz ile çıktı.

Önümüzdeki aylarda uygulamaya geçilecek, böylece körfez-
de balık neslinin artmasını, herkesin ucuz ve bol balık yemesini 
sağlayacak önlemlerin alınmasına uğraşıyoruz.

Amacımız, denizlerimizdeki balık neslinin korunması, deniz-
lerimizin daha temiz ve girilebilir hale getirilmesi, balıkçılıkla 
uğraşanların emeklerinin heba edilmemesi, yasak avlanmasın 
önüne geçilmesi, geleceğimizin gelir kaynağının yok olması-
nın önüne geçilmesi, doğanın korunmasıdır.

Bu konuda bizleri yalnız bırakamayan Bakanımız hemşeri-
miz Faruk ÇELİK’e, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü , 
M.Altuğ ATALAY’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep 
ALTEPE’ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram VARDAR’a, Büyükşehir Sahil Hizmetler Daire Başkanı 
Hakan BEBEK ve Sube Müdürümüz Şükrü ÇELİK’e , Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanımız Kemal AKIT ve Değerli Yöneticilerine 
teşekkürü borç biliriz.

Zeki HAZER
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Gemlik sigorta acenteleri 10 grup Meslek Komite Başkanı Akın DUMAN 
sektör ile ilgili bazı sıkıntıları tespit ederek Yönetim Kurulu ve Meclis 
gündemine taşımıştır. Yönetim Kurulun ve Meclisimizin de desteğini 
alarak bu sıkıntılar TOBB ve  Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürlüğünde gönderilmiş ve değerlendirilerek kabul görmüştür.

Acente faaliyeti yürüten üylerimiz,  bu sayede gün içereside yaptık-
ları poliçenin yine gün içinde iptal etmesinden dolayı operasyonel 
yüklerinin karşılığında az da olsa kazanç sağlamaktadır.

SEKTÖRDEKİ KİMSE MEMNUN DEĞİL

Serbest tarife rejimi ile kötü ve iyi olan sürücünün birbirinden ayrıldığı-
nı ve poliçelerin ona göre fiyatlandığını aktaran DUMAN, sürücülerin 
bu sistemde daha dikkatli olduklarını beyan ederek, “Herkesin aynı 
fiyatla sigortalanamaz. İyi ile kötüyü birbirinden ayırmak zorundayız.  
Prim artışlarından dolayı sigortalılık düşüyor. Tüketici bunu vergi 
olarak görüyor. Bu algıyı doğru yönetmezsek başarılı olamayız” dedi.

Sigorta şirketleri, acenteler, brokerler ve eksperler olmak üzere sek-
törün tüm aktörlerinin içinde bulunulan durumdan memnun olma-
dığını belirtti.

Acentelerin ve brokerlerin giderek önemsizleştirildiğini söyleyen 
DUMAN , “Kriz nedeniyle yeni iş bulmakta zorlanan acente ve bro-
kerler ayrıca alternatif satış kanallarıyla mücadele ediyor, en önem-
lisi de sigorta şirketlerinin bankalara tanıdığı özel imtiyaz karşısında 
müşterilerine karşı çok zor durumda bırakılıyor. Sigorta şirketlerinin 
ani reflekslerle komisyon düşürüyor. Tüzel kişi acenteler teknik per-
sonel istihdam etmediğinden dolayı kapatılıyor. Tek taraflı ve yanlı 
acente sözleşmeleri yapılıyor. Performans düşümü nedeniyle acen-
telikler kapatılıyor. Çok sıklıkla değişen yönetmeliklere uyum sağ-
lamakta zorlanılıyor, sektördeki denetim boşluğu ve tedbir almakta 
gecikmeler var.

Oysaki, Avrupa’da yapılan anket çalışmaları sonuçlarının çok önemli 
olduğunu dile getiren duman, anket sonuçlarına göre, müşterilerin 
en çok acenteye güvendiğini, acentelerden memnun olma oranların-
da ciddi artış olduğunu, bu nedenle müşterilerin acente ve brokere 
sorun çözme ve bilgilendirme anlamında ihtiyacının giderek arttığını 
kaydederek, “Sigorta şirketlerinin gelecek planlamalarını bunu göz 
önünde bulundurarak yapmaları doğru olacaktır dedi

Sigortacılık, insanların ve kuruluşların ekonomik ve sosyal anlamda 
kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmaktadır. Ülkelerin ekonomik 
kalkınma düzeyleri yükseldikçe, finansal tasarrufların milli gelir için-
deki payı da yükselir. Mali sektör ne kadar gelişirse, finansal sistem de 
gelişmiş olur. Sigortacılık sektörü, mali sektörün gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu açıdan sigorta şirketlerinin mali açıdan güvenilir 
durumda olmaları gerekir. Sigorta şirketleri yasal olarak özerk ku-
ruluşlardır ancak uygulamada hiçbir zaman yasal düzenlemelerin 
dışına çıkmamışlardır. Ancak mali sistem içinde bu kadar önemli bir 
yeri olan sigortacılık sektöründe sorunlar hiç bitmiyor. Fiyat rekabeti, 
kar yaratamama, operasyonel verimsizlikler, yetişmiş insan gücüne 
sahip olamama, ülke geneline yaygınlaşamama ve daha birçok sorun, 
sigorta sektörünü uzun yıllardır zorlamaktadır.

Son yıllarda yapılan yeni yasal düzenlemeler, sigorta şirketlerinin 
gelişen altyapıları ve sektöre yabancı sermaye girişi ile sigortacılık 
sektöründe ciddi bir yol alınsa da bu konunun uzmanlarına göre hala 
sektörün köklü bir değişime ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak bu şekilde, 
gittikçe kronik hale gelen bu sorunlara bir çözüm bulunabilecektir.

Sigorta şirketlerinin düşük karları, sektörün karşı karşıya kaldığı so-
runların başındadır. Sadece fiyat odaklı rekabet yapılması, teknik kara 
dayalı olmayan ürün tasarımları yapılması ve hasar prim oranlarının 
çok yüksek olması bu sonucu doğurmaktadır. Kısaca fiyat rekabeti, 
sigorta şirketlerinde karsızlık yaratmaktadır. Karsızlığı tetikleyen en 
büyük sorun, fiyata dayalı rekabet yapılmasıdır. Fiyata dayalı rekabet 
yapıldığı, teknik kar odaklı fiyatlamama yapılmadığı için de sektörde 
ciddi anlamda kazanç erimesi yaşanmaktadır.

Sektörün zarar uğramasında bazı etkenler bulunmaktadır. Bu uy-
gulamalardan bazıları kaza tutanaklarının sigortalılar arasında tu-
tulması, döviz kurlarının aşırı artış göstermesinden kaynaklı hasar 
maliyetleri,değer kaybı tazminatı,bedeni hasarlarda (ölümlerde) he-
saplamanın yeni asgari ücret artışı gibi.Görüldüğü gibi birçok sorun 
aslında birbirini tetiklemektedir.

Sigortacılık sektörünün bir başka ciddi sorunu, yeterince yaygınlaşa-
mamaktır. Her fırsatta ifade edildiği gibi sigorta bilincinin henüz otur-
mamış olması yüzünden, sigortacılık sektörü yeterince gelişemiyor 
ve derinleşemiyor. Poliçe sayıları hala beklenen düzeye çıkmış değil.

Diğer taraftan sigorta şirketleri, gerekli altyapı yatırımlarını yapsalar 
da, operasyonel verimliliklerini yükseltebilmiş değiller.

Bu arada sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı da giderilmiş değil. Bu 
sorun uzun yıllardır dile getirilse de, sigorta şirketleri insan kaynakla-
rına yeterince yatırım yapmamaktadır.

Bu sorunların çözümü için her dönemde, gerek sigorta şirketleri 
gerekse devlet olarak çaba gösterilmektedir. Bu konuda ilerlemeler 
de sağlanıyor. Yine de konunun uzmanlarına göre, kronik hale gelen 
bazı sorunların çözümü için zamana ihtiyaç bulunmaktadır.

Sigortacılık sektörünün temel sorunları geniş bir konudur. Yine de 
bu konuda bilgi alışverişi yapmak isterseniz, ilçemizde faaliyet gös-
teren deneyimli ve eğitimli sigorta acentelerimiz ve  çalışanları sizleri 
bilgilendirecektir.

KOMİTELERDEN HABERLER

Akın DUMAN
Gemlik sigorta acenteleri 10 grup Meslek Komite Başkanı 
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numara-
sı ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve 
iş Dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen 
meslekler olmuştur.

Kanuna göre;“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde be-
lirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on 
iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenle-
nen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan 
kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde 
yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 48 meslekte belge zorunluluğu 
başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede 
belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale 
getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay 
sonra (25 Mayıs 2016) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan 
kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge 
zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği 
ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi 
sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mes-
leklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

Tabloda yer alan 48 meslek dalının dışında Bilim, Sanati ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 24 Haziran 2015 tarihinde yayımladığı 

Sıra Yeterlilik Adı Seviye Sektör Sıra Yeterlilik Adı Seviye Sektör
1 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 İnşaat 25 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 Metal
2 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat 26 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 5 Metal
3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat 27 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
4 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Metal 28 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 Enerji
5 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 Elektrik Elektronik 29 İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat
6 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Elektrik Elektronik 30 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat
7 Asansör Montajcısı Seviye 3  31 Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal
8 Asansör Montajcısı Seviye 4  32 Makine Bakımcı Seviye 3 Otomotiv
9 Bacacı Seviye 3 Enerji 33 Makine Bakımcı Seviye 4 Otomotiv
10 Bacacı Seviye 4 Enerji 34 Makine Bakımcı Seviye 5 Otomotiv
11 Betonarme Demircisi Seviye 3 İnşaat 35 Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Metal
12 Betoncu Seviye 3 İnşaat 36 Metal Sac İşlemeci Seviye 4 Metal
13 CNC Programcısı Seviye 4 Metal 37 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 Otomotiv
14 CNC Programcısı Seviye 5 Metal 38 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4 Otomotiv
15 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Metal 39 Otomotiv Montajcısı Seviye 3 Otomotiv
16 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal 40 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Otomotiv
17 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Enerji 41 Panel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
18 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji 42 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
19 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 Enerji 43 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 İnşaat
20 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji 44 Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
21 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji 45 Sıvacı Seviye 3 İnşaat
22 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Enerji 46 Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
23 Duvarcı Seviye 3 İnşaat 47 Tünel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
24 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat 48 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat

1 Temmuz’dan itibaren az tehlikeli ve 50’den 
az çalışanı olan kamu, özel tüm işyerlerine 
iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundur-
ma zorunluluğu geliyor. Manavından fırınına, 
pastanecisinden, taksicisine, mobilyacısından 
giyim eşyası satanlara kadar bir kişi bile çalış-
tırsa binlerce işyeri için yeni dönem başlıyor.

1 Temmuz'da, on binlerce işletmeyi ilgilendi-
ren önemli bir uygulama başlıyor. Bu tarihten 
itibaren, bir kişi bile çalıştıran işyerlerine, iş gü-
venliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma 
zorunluluğu geliyor.

Konunun detayına girmeden önce bir özet 
yapayım. İş kazalarını önlemek amacıyla 2012 
yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkar-
tıldı. Her iş yerinde bir iş güvenliği uzmanı ile 
işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getiren 
kanun kapsamında da işyerleri; az tehlikeli, 
tehlikeli, çok tehlikeli olmak üzere üç gruba 
ayrılarak işletmelere, zorunlu uygulama için 
geçiş süresi tanındı. 50 kişinin altında çalışa-
nı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için 
hekim ve iş güvenliği uzmanı istihdam etme 

zorunluluğu, 2014'ün Ocak ayında başladı. 
Daha açık şöyle anlatayım. İş yeriniz tehlikeli 
ya da çok tehlikeli sınıftaysa ve çalışan sayınız 
da 50'nin üstündeyse, iki buçuk yıldır iş gü-
venliği uzmanı ile hekim istihdam ediyorsu-
nuz demektir.

Kamu Ve Özel Sektör

Kanunda öngörülen geçiş sürecinin son 
aşaması da 1 Temmuz'da tamamlanıyor ve 
bu tarihten itibaren ister kamu olsun ister 
özel, az tehlikeli ve 50'den az çalışanı olan 
tüm işyerleri için zorunluluk başlıyor. Böylece, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da resmen 
uygulama girmiş oluyor. Yeni uygulama kaç 
işletmeyi ilgilendiriyor diye baktım. Sosyal 
Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, 
bu yılın Mart ayında toplam işyeri sayısı 1,7 
milyonun biraz üzerinde. 50'den az çalışa-
nı olan işletme sayısı ise, 1 milyon 654 bin. 
Bunların yarısı az tehlikeli işlerde faaliyet gös-
terse, kabaca, hekim ve iş güvenliği uzmanı 
bulundurma zorunluluğu 500 bin işletmeyi 
yakından ilgilendiriyor diyebiliriz.

TÜM 
İŞYERLERİNDE 
DOKTOR 
ZORUNLU
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“Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nin 
14. maddesi kapsamında Asansör Bakım ve Onarımcısı meslek 
dalında da Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelmiştir. 
Takım bakım personelinin; meslek yüksekokulu, meslek lisesi 
mezunu yada ustalık/kalfalık belgesine sahip olmaları şartı 
aranmaktadır. Asansör Bakım ve Onarımcısı meslek dalında 
mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belgelendirme ücreti için 
devlet desteği yoktur.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesini 
almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik 
eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim 
veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında 
veya ustalık belgelerinden belirtilen bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik şartı aranmaz.

Kanuna göre mesleki yeterlilik şartı aranmayacak belge-
ler nelerdir?
• Mesleki Yeterlilik Belgesi
• Ustalık Belgesi
• Mesleki Eğitim Lise Diploması (mezun olduğu alanda 

çalışanlar için)
• Üniversite ve Yüksekokul Diploması (mezun olduğu 

alanda çalışanlar için).
Hangi belgeler geçerli değil?
• Mesleki eğitim kurslarından alınan belgeler
• UMEM ve İŞKUR kurslarından alınan belgeler
• Çıraklık ve Kalfalık belgeleri
Belgesiz çalışanlar için cezai yaptırım nedir?

Denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanuna göre bel-
gesiz çalışan her bir çalışan için işveren veya işveren vekille-
rine 500 TL idari para cezası kesilecektir.

Sınav ve belgelendirme ücretleri için devlet desteği olacak 
mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak 
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 
sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilen-
dirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştire-
ceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar 
belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 
tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan 
karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin 
yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi 
ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan 
bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kimler yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde (yuka-
rıda belirtilen 48 meslek dalında), MYK tarafından yetkilen-
dirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar 
sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda 
istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez ya-
rarlanıcı olabilirler.

• Sadece bir sınav için yararlanılabilir.
• Sadece sınavdan başarılı olan kişiler yararlanabilir.
• Ücret iadeleri kişinin kendi hesabına yapılır.
• Sadece yukarıdaki tabloda belirtilen 48 meslek için 
ücret karşılanır.
İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri listesi 
için www.myk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Cezası 13 Bin Lira

Yeri gelmişken şunu da belirteyim: Yeni düzenlemede, 10'dan 
az çalışanı olan ve az tehlikeli işyerlerine bazı esneklik de tanı-
nıyor. İşverenin kendisi ya da görevlendireceği bir kişi, gerekli 
eğitimleri almak kaydıyla; işe giriş ve periyodik muayeneler, 
tetkikler hariç, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini kendi yürüte-
bilecek. Peki, kanunda belirtilen kurallara uymamanın cezası 
nedir? 5 bin lira ila 10 bin lira arasında değişiyor, ancak hem iş 
güvenliği uzmanı hem de hekim için ayrı ayrı ve istihdam edil-
meyen her ay için ceza katlanarak artıyor; aylık 13 bin liraya 
kadar çıkabiliyor.

Yüzlerce Meslek Ve Binlerce İşyeri

1 Temmuz'da zorunlu olarak iş güvenliği uzmanı ve hekim is-
tihdam edecek az tehlikeli işyerleri; tarımdan gıdaya, mobil-
yadan otomotive, elektronikten taşımacılığa kadar yüzlerce 
mesleği kapsıyor. Belli başlıları ise şöyle: Meyve-sebze yetiş-
tiriciliği-depolanması-satılması, tohumculuk, ormancılık, tahıl 
ürünleri ile ilgili tüm işyerleri, dondurulmuş gıda üretimi, ekmek 
fırınları, pastaneler, manavlar, makarna üreticileri, çikolata-ka-
kao ve şekerleme ürünleri imalatı-depolanması-satışı, çay ve 
kahve üretimi, tüm içecek ürünlerinin üretimi-satışı, halıcılar, 
mobilyacılar, tüm tekstil-konfeksiyon üretimi ve satışı yapan 

işyerleri, ayakkabıcılar, müzik aleti üreticileri, elektrikçiler, oto 
bayileri, oto yedek parçacıları, nalburlar, bilgisayar ile ilgili tüm 
işler, oyuncak üretici ve satıcıları, müzayede şirketleri, su tica-
reti yapan şirketler, eczaneler, taksiler, araç kiralama şirketleri, 
her türlü nakliye işi yapan şirketler.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Resmen Başladı

* Kamu, özel tüm işyerleri, iş güvenliği uzmanı ve hekim ça-
lıştırmak zorunda.
* İşyerleri faaliyetlerine göre; tehlikeli, çok tehlikeli, az tehlikeli 
olmak üzere üç gruba ayrılıyor.*
* Tüm işyerleri iş kazası ve meslek hastalığına karşı risk de-
ğerlendirmesi yapacak.
* 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin 
iş güvenliği konusundaki giderlerini devlet destekleyecek.
* İşverenler Ortak Sağlı ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) 
hizmet alabilecek.
* Tüm işyerleri acil eylem planı hazırlayacak.
* Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim veril-
mesi zorunlu. Çok tehlikeli işlerde çalışanlar mesleki eğitim 
ve belge alacak. (Hürriyet)
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AB Programları (Birlik Programları) Nedir?
Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli 
alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında 
işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.
Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum-
larının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin 
mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik 
Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı 
ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) 
yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmek-
tedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan 
ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.
Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa 
Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar 
tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için 
ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve 
değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu 
için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların 
olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin 
önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, 
personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) 
verilmektedir. 

Türkiye'nin Katılım Sağladığı Birlik Programları:
Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda ve 
belirli süreler için  uygulanan çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. 
Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB'de 
çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygula-
maları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. 
Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli 
bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB'nin yakın olduğu 
ülkelere de açık bulunmaktadır.

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağ-
lamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk 
Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve 
Anlaşma" ile Programlara katılmaya başlamıştır. Türkiye'nin aday 
ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım prosedürü şu şekilde 
gerçekleşmektedir:

   •   Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik 
Programına katılım için niyet beyan eder,
   •   Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik 
Programı'na katılım AB Bakanlığı
         tarafından koordine edilir,
   •   Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,
   •   Katılımın resmi belgesi olan Katılım Anlaşması, Türkiye ve 

Avrupa Birliği arasında imzalanır,
   •   Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete'de 
yayımlanmasıyla süreç başlar. 

Ülkemiz 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılım 
sağlamıştır. 

Bunlar:
1. Eğitim ve Öğretim alanında Hayatboyu Öğrenme Programı,
2. Gençlik faaliyetlerini destekleyen Gençlik Programı,
3. Rekabetçilik ve Yenilik alanlarına destek sağlayan 
Rekabetçilik ve Yenilik Programı,
4. Araştırma ve Teknolojik Yeniliklerin desteklenmesi için 7. 
Çerçeve Programı,
5. Kültür faaliyetlerine destek sağlayan Kültür 2013 Programı,
6. Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,
7. Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen Progress Programı,
8. Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen Gümrükler 2013 
Programı,
9. Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen Fiscalis 2013 Programı 
olarak sıralanmaktadır. 

Türkiye'nin 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı Programlar 
ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Erasmus+ Programı:
Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve 
öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve 
gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.

Ufuk 2020 Programı:
Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek 
bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde 
hareketliliğini de desteklemektedir.

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı:
Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin 
kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının 
iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir. 

Yaratıcı Avrupa Programı:
Kültür aktörlerinin yanısıra Medya başlığı altında sinema sektörüne 
de destek sağlanacaktır.

Fiscalis 2020 Programı:
Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası 
işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve 
iyileştirmektir.

Gümrükler 2020 Programı:
Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işle-
mesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.

AB PROJELERİ
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1. Ufuk 2020 
2. COSME 
3. Erasmus+ 
4. Galileo 
5. Kopernik 
6. Pericles 2020 
7. Herkül III 
8. Fiscalis 2020
9. Customs 2020
10. LIFE
11. Sığınma ve Göç Prg.
12. İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği
13. İç Güvenlik-Sınır ve Vize
14. Adalet
15. Haklar ve Vatandaşlık
16. Vatandaşlar için Avrupa
17. Büyüme için Sağlık
18. Tüketici Programı
19. Yaratıcı Avrupa
20. Sivil Koruma Mekanizması
21. İstihdam ve Sosyal Yenilik
22. Bütünleşik Avrupa

HİBELER - TEŞVİKLER -DESTEKLER

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) 
BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

Birinci Başvuru Çağrı İlanı
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa 
finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci 
Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi 
kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek 
almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

 
 

Kırsal Kalkınma (Ipard) Programı Destek Sağlanacak Alanlar
Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana 
tedbirler Ülke Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,
- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili 
Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,
- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,
Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı*
Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri*
Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları*

Programın Kaynağı
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan 
mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-
finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek 
“Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program 
çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak 
kullandırılacaktır

İPARD PROJELERİ

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı:

Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile 
çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan BİRLİK PROGRAMLARI Listesi: 

Sayı : 10    2016

77



KOSGEB İşletmeleri Yurtdışına Taşıyor

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Teknolojik faaliyetlerde bulunan 
İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla, 
KOSGEB’in Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında, 
işletme başına 60 bin dolar destek verileceğini açıkladı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge 
ve İnovasyon faaliyetlerinin yurtdışında tanıtılması ve pazarlanması 
amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları 
sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası 
hızlandırıcı programı için, KOSGEB birimleri, Üniversiteler, Teknoloji 
geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji transfer ofisleri ve 
Özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından programlar dü-
zenlenebileceğini belirtti.

Başkan Recep Biçer, Düzenlenen programlara ise işletmelerin bi-
reysel olarak başvuru yapabileceğini ve her bir başvuru için üst 
limit olarak 15 bin dolar olmak üzere, 3 yıl destek süresi boyunca 
işletmelerin yaptığı harcamaların % 80’i oranında toplamda 60 bin 
dolar destek verileceğini belirtti.

KOSGEB Başkanı, Destek Programı kapsamında; Hızlandırıcı ofis 
kirası, Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş yönetimi, hukuk, fikri ve 
sınai mülkiyet hakları, Ulaşım, Konaklama, Organizasyonla ilgili 
genel giderlere geri ödemesiz destek verileceğini söyledi.

Avrupa Birliğinden 97 Milyon Avro’luk Kaynak

Türkiye’ye AB Programları (ERASMUS+, UFUK 2020, İşletmelerin ve 
KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği-COSME, İstihdam ve Sosyal Yenilik-
EaSI) kapsamında toplamda 97 Milyon Avro’luk kaynak sağlanacak.

Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen "AB 
Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’nin kapanış kon-
feransı 24 Mayıs 2016 tarihinde Ankara'da  gerçekleştirildi.

Projenin kapanış konferansı, KOSGEB Başkan Yardımcısı Süleyman 
İslamoğlu’nun yanı sıra  Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
Rauf Engin Sosyal, Ulusal Ajans Başkanı Mesut Kamiloğlu, TÜBİTAK 
Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Hakan Karataş ve birçok da-
vetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Birlik Programlarına ilişkin 12 ilde çalıştaylar dü-
zenlendi, KOSGEB tarafından da ulusal koordinasyonu yapılmakta 
olan COSME Programı bu çalıştaylarda tanıtıldı. Proje süresince 
2.500 potansiyel faydalanıcıya bilgilendirme yapıldı.

Konferans kapsamında ülkemizin katılım sağladığı AB Programlarının 
(ERASMUS+, UFUK 2020, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet 
Edebilirliği-COSME, İstihdam ve Sosyal Yenilik-EaSI) hakkında 
Başkanlığımız temsilcilerinin yanı sıra, AB Bakanlığı, TÜBİTAK, 
ÇSGB ve Türkiye Ulusal Ajansı temsilcileri tarafından bilgilendirici 

sunumlar gerçekleştirildi.

 AB Programları vatandaşlarımızın, araştırmacılarımızın, 
KOBİ'lerimizin, üniversitelerimizin ve belediyelerimizin Avrupa 
çapında oluşturulan toplamda yaklaşık 97 milyar Avro’luk kaynağa 
erişimini sağlayacaktır. KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programından 
faydalanabilmenin ilk şartı olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
70 saatten 32 saate düştü.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer; Daha önce Girişimci adaylarına 
70 saat olarak verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin artık 
32 saat olarak verileceğini açıkladı.

Eğitimler, e-eğitim olarak elektronik ortamda da verilecek;

Başkan Recep Biçer, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin e-eğitim 
olarak elektronik ortamda da verileceğini belirterek; elektronik 
ortamda yapılacak eğitimlerin içerikleri (kapsam, yöntem, süre 
v.b hususları) işbirliği yapılan kurum/kuruluşlar ile birlikte KOSGEB 
tarafından belirleneceğini söyledi.

Eğitimler, KOSGEB personelleri tarafından da verilebilecek;

KOSGEB Başkanı, daha önce Eğitmenlerin KOSGEB tarafından 
belli bir puanlamaya tabi tutularak belirlendiğini, yeni uygulamada 
ise KOSGEB tarafından belirlenen eğitmenlerin yanı sıra KOSGEB 
tarafından görevlendirilen kurum personellerinin de Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerini verebileceğini söyledi.

Eğitimler, daha nitelikli ve bilinci girişimcilerin ülkeye kazandırıl-
ması açısından çok önemli;

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin, 
ülkemizde daha başarılı işletmelerin kurulması ve girişimcilerin 
hedeflerine uygun olarak başarılı işletmelerin kurulabilmesi açı-
sından çok önemli olduğunu belirterek, bu eğitimler sayesinde 

KOBİ ‘YE
HABERLERİMİZ VAR
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ülkeye daha nitelikli ve bilinçli girişimcilerin kazandırılacağını söyledi.

Bugüne kadar 450 bin kişi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Aldı;

Başkan Recep Biçer, bugüne kadar 450 bin girişimci adayının, 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifika 
aldıklarını, sertifika alan girişimci adaylarından ise, 25 bin 588’inin 
KOSGEB’den toplamda 440 milyon TL Girişimcilik desteği alarak 
kendi işinin patronu olduğunu açıkladı.

KOSGEB, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 
3 ayrı çağrıdan oluşan yeni bir destek paketi KOBİ’lere 300 Milyon 
TL daha destek veriyor.

KOSGEB Başkanı, Recep Biçer, KOSGEB’in KOBİGEL – KOBİ Gelişim 
Destek Programı İle üç çağrı daha yayınladığını açıkladı.

Başkan Recep Biçer, projeden faydalanabilecek KOBİ ve 
Girişimcilerin 30 Mayıs ve 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında başvuru 
yapabileceklerini belirterek, Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin 
Geliştirilmesine 50 Milyon TL, Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite 
Geliştirmeye 150 Milyon TL ve KOSGEB Destekli Girişimlere İvme 
konu başlığında 100 Milyon TL bütçe ile toplamda 300 Milyon TL’lik 
3 ayrı başlıkta çağrıya çıkıldığını söyledi.

KOSGEB Başkanı, KOBİ ve Girişimcilerin yapacağı proje başvurula-
rında Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi konu başlığında 
proje destek üst limitinin 100 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere 
toplam 250 bin TL, Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme 
konu başlığında 300 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam-
da 600 bin TL, KOSGEB Destekli Girişimlere İvme konu başlığında 
ise, 100 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplamda 250 bin TL 
şeklinde olacağını açıkladı.

TÜBİTAK, Bigg İle Girişimcilerin İş Fikirlerini Hayata Geçirmesi İçin 
Büyük Destek Veriyor.

512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı ile girişimcilerin, tek-
noloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam 
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, 
fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, 
böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet 
gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri 
geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, 
ayrıca sanayi deneyimi olanrehberler ile girişimciye teknik, ticari 
ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete 
dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan o-
luşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak 
TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki 
aşamaya geçebilir.

a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, 
uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş 
planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere 

eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına 
dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmaları-
nın yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği 
çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

b) Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde de-
ğerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda 
desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı 
bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması 
istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından 
sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve 
sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim sermaye desteği ile kuru-
luşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, 
teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, 
demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faali-
yetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi 
çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince ku-
ruluşun isteğine bağlı olarak rehber desteği sağlayabilir.

c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, 
Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileş-
tirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan 
aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK 
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve tek-
nolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriter-
ler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay 
tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileşti-
rilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. 
Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya 
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki 
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kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak 
kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisin-
de Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında proje-
lerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde 
TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama 
Esasları hükümleri uygulanır.

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

Ülkemizde “Ar-Ge İndirimi”ne ilişkin;

1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda,

2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununda,

3. 5746 sayılı Araştırma 
v e  G e l i ş t i r m e 
F a a l i y e t l e r i n i n 
D e s te k l e n m e s i 
Hakkında Kanunda 
ayrı ayrı düzenleme-
ler yapılmıştır. 193 
sayılı Kanun’daki 
“Ar-Ge İndirimi” ile 
ilgili düzenleme-
ler 31.07.2004 tari-
hinden, 5520 sayılı 
Kanun’da yer alan 
“Ar-Ge İndirimi” düzen-
lemeleri ise 01/01/2006 
tarihinden itibaren yürür-
lüğe girmiştir. Söz konusu 
Kanunlarda yer alan Ar-Ge 
İndirimi oranı 01/04/2008 tari-
hinde yürürlüğe giren 5746 sayılı 
Kanun ile %100’ e yükseltilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsa-
mında mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına 
yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işlet-
meleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları 
harcamaların %100’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi 
olarak dikkate alınabilecektir.

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanan-
lar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan 
Ar-Ge indiriminden ayrıca yararlanamazlar. Bir başka ifadeyle mü-
kellefler, aynı anda hem 5746 sayılı kanundaki Ar-Ge indiriminden 
hem de 193 sayılı Gelir Vergisi veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
kanunundaki Ar-Ge indiriminden faydalanamazlar.

Gelir Vergisi mükellefleri, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge 
indiriminden yararlanacaklar, ya da Gelir Vergisi Kanununun 89 
uncu maddesinin 9 numaralı bendindeki Ar-Ge indiriminden 
yararlanacaklardır.

Kurumlar Vergisi mükellefleri ise, ya 5746 sayılı Kanun kapsamın-
da Ar-Ge indiriminden yararlanacaklar, ya da Kurumlar Vergisi 

Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının a) bendindeki 
Ar-Ge indiriminden yararlanacaklardır.

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 
2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) iş-
birliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece 

TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, 
firma düzeyinde katma değer yaratan ku-

ruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) 
çalışmalarını teşvik etmek ve bu 

yolla Türk sanayisinin Ar-Ge 
yeteneğinin yükseltilme-

sine katkıda bulunmak 
üzere oluşturulmuştur.

“Türkiye Bilimsel 
ve Teknolo j ik 
A r a ş t ı r m a 
K u r u m u 
Teknoloji ve 
Yenilik Destek 
Programlarına 
İ l i ş k i n 
Yönetmelik " 
ve  “ S a n ay i 
A r a ş t ı r m a 
T e k n o l o j i 

Geliştirme Ve 
Yenilik Projeleri 

D e s t e k l e m e 
Programı Uygulama 

Esasları” uygun olarak 
yürütülen programın 

amacı, sanayi kuruluşları-
nın Ar-Ge Projelerine %60’a 

varan oranlarda hibe şeklinde 
destek sağlamaktır.

TÜBİTAK Bilim Kurulunun 02.03.2013 tarih ve 217 
sayılı toplantısında aldığı kararla, bu tarihten itibaren 1501-TÜBİTAK 
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına 18,75 milyon 
TL'nin üzerinde bütçe ile yapılan proje başvurularının değerlen-
dirme süreçleri, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun onay vermesi koşu-
luyla başlatılacaktır.

TÜBİTAK Patent Destek Programı

Bilim Kurulunun 02 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplan-
tısında, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru 
sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu 
yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırıl-
masını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 
01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri 
Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya 
Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka 
Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.
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*TOBB ‘nin yayınladığı 2016 yılı Ana Fuar Takviminden alınmıştır. Fuar tarihleri değişiklik gösterebilir. 

2016 yılı Fuar Takvimi

20 Temmuz 16 Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık, Sanayi Fuarı 2016 Edirne

1 Eylül 16 Niğde Tarım Fuarı 2016 / Niğde Tarım ve Hayvancılık Fuarı Niğde

2 Eylül 16 Samsun 2.Otoshow Fuarı Samsun

7 Eylül 16 Tatef Akıllı Fabrikalar Fuarı 2016 İstanbul

26 Eylül 16 Aymod 17.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul

28 Eylül 16 Samsun Tarım Fuarı 2016 2.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Samsun

29 Eylül 16 Farmers'  Fairs - Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Zonguldak

3 Ekim 16 EXPONATURA'16 İstanbul

8 Ekim 16 Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı İstanbul

19 Ekim 16 Global Sağlık Turizmi Zirvesi ve Fuarı Ankara

24 Ekim 16 Elektrik Teknolojileri ve Bina Otomasyon Fuarı Ankara

26 Ekim 16 YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı Antalya

26 Ekim 16 Erken Rezervasyon Fuarı İstanbul

7 Aralık 16 2.Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı - İSEF 2016 Ankara
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Burada çeşitli ülkelerdeki firma ve 
kuruluşlardan TOBB’a gönderilen 
ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri 
duyurulmaktadır. 

İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli 
ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen 
ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu 
bilgilere www.tobb.org.tr adresinden ulaşabilmektedir.
Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi 
koşuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve 
müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, 
tercüme veya danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
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 alışverişine yönelik teknik nitelikteki teklif ya 
da taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki ekonomi 
ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen 
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.http://boft.
tobb.org.tr adresine bağlanınız.

FİRMA ADI: Bureau d Etudes ACR

TEL: +216 (71 ) 776 479
E-posta : iacretudes@gmail.com
Yetkili Kişi: Mohamed Fadhel HANDOUS

Firma, gaz beton ve mermer satın almak istediğini bildiriyor. 
Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

Tunus

Tunus

201600075

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

YUNANİSTAN

201600095

FİRMA ADI: AFOI PLIATSIKA AVEE
 
TEL: +30 (210) 3496308
E-posta: pliatsik@acci.gr
Yetkili Kişi: Evgeny Nikiforov ve Roman Kozlov

Yunanistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisinden 
17.05.2016 tarihinde alınan bir e-posta iletisinde; ayakkabı 
yapımında uzmanlaşmış Yunan şirketi “AFOI PLIATSIKA 
AVEE”nin şirket hisselerinin % 75’ini transfer ederek, Türk 
yatırımcılar bulmak istediği bildirilmektedir

PAKİSTAN

201600079

FİRMA ADI: M.R. Maggoon & Sons
 
TEL: +92 (21) 32418852/ 32417
FAKS:+92 (21) 2487952
e-posta: smrafi@cyber.net.pk
Yetkili Kişi: Amjad Rafi / Director

Pakistan’daki bazı proje binaları için iyi kalitede ahşap kapılar 
ithal etmek isteyen firma, Türkiye'den güvenilir imalatçı ve 
ihracatçılarla bağlantı kurmak istediğini bildirmiştir.

Tunus
MACARİSTAN

201600087

FİRMA ADI: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi
 
TEL: +90 (342) 215 33 76
e-posta: alper.bakir@alx.com.tr
Yetkili Kişi: Alper BAKIR/ İş Geliştirme Müdürü

Tecrübeli kadrosu ile kamyon, otobüs ve tarım makinelerine 
parça üreten ve müşteriden gelen talepler doğrultusunda parça 
tasarımı ve imalatı gerçekleştiren firma, Türk firmalarıyla işbirliği 
yapmak istediğini bildiriyor. Satıcı firma ile bağlantı kurmak 
isteyen kuruluşların, OPP597 referans numarasını belirterek ALX 
Macar Ticareti Geliştirme Merkezi başvurmaları gerekmektedir. 
Firmanın başlıca ürünleri: Otobüs kapıları, - Rotil, rot aşı, rot kolu, 
çeki kolu, idler kolu, itici rotil, pitman kolu, bağlantı elemanları, 
pimler, burçlar, su pompaları ve bağlantı elemanları, - Canlı 
hayvan taşıma kasaları, kamyonları tasarımı ve imalatı, askeri 
araç gövdeleri ve ısı yalıtımlı kamyonlar.

FİRMA ADI: International Marketing-Financing
TEL: +49 (40) 84907891
e-posta: memetyurdakul@web.de
Yetkili Kişi: Memet Yurdakul

Firma, yüksek meblağlı proje kredileri temini ve kredi 
danışmanlığı hizmeti verdiğini bildirmiştir.

ALMANYA

201500108

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

82



FİRMA ADI: VEDAT MUTLU

TEL: ++55 (63) 8149 2724
e-posta: vedatmutlu64@gmail.com
Yetkili Kişi: Vedat Mutlu

Yıllardır Brezilya’da yatırım
T.C. İslamabad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 15.09.2015 
tarihinde alınan bir yazıda; Pakistanlı bir işadamının, tanınmış bir 
markanın otobüs/kamyon şasisini ve diğer gövde bileşenlerini 
ithal ederek Pakistan’da montaj hattı kurmayı planladığı ve söz 
konusu projeyi gerçekleştirmek için sektörde deneyimli bir 
Türk firma ile ortaklık kurmak istediği bildirilmektedir. Yazıda, 
Firma sahibinin Pakistan’da hava ve demiryolu ağının zayıf 
olmasından dolayı karayoluyla ulaşım ve taşımacılığın yoğun 
olduğu belirtilerek otobüs ve kamyon talebinin ve uzun yıllar 
devam edebileceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

FİRMA ADI: Bond Invest d.o.o 

TEL: +387 (36) 334 318 
e-posta: info@bond-invest.ba 
Yetkili Kişi: -

Firma, danışmanlığını yaptığı bir Tunuslu firmanın, doğal odun 
talaşı üretimi yapmak üzere ortaklık yapmak istediğini bildiriyor. 
(YATIRIM TUTARI: 280 BİN DOLAR)

BREZİLYA

201400105

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

FİRMA ADI: Bond Invest d.o.o 

TEL: +387 (36) 334 318 
e-posta: info@bond-invest.ba 
Yetkili Kişi: -

Firma, danışmanlığını yaptığı bir Tunuslu firmanın, doğal odun 
talaşı üretimi yapmak üzere ortaklık yapmak istediğini bildiriyor. 
(YATIRIM TUTARI: 280 BİN DOLAR)

GÜRCİSTAN

201400235

BREZİLYA

201400105

FİRMA ADI: Kolyada Group Inc.

e-posta: Viktor.Lavrenyuk@kolyadagroup.com
Yetkili Kişi: Viktor Lavrenyuk / Director

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından dijital görselleştirme 
konularında uzman, Ukrayna ve Kanada şirketleri ortaklığı 
olan KOLYADA GROUP, INC. adlı şirketin; malzeme ve inşaat, 
mimari ve iç tasarım, peyzaj ve kentsel planlama alanlarında 
kullanılan yenilikçi dijital çözümler ürettiğini ve kamu/özel 
Türk kuruluşlarına da sunmak istediği bildirilmiştir

UKRAYNA

201600111

201600107
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Aramıza Yeni 
Katılanlar
13.10..2015 - 01.07.2016

5D Akademi̇ Eği̇ti̇m Danışmanlik Organi̇zasyon Ti̇caret 
Ltd. Şti.

Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri

A.L.K Orman Ürünleri̇ Dekorasyon İnşaat Turi̇zm 
Sanayi̇ ve Diş Ti̇caret Ltd. Şti.

Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve yongası, 
demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, 
ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.)

A.T.S  Zeyti̇n Zeyti̇nyağ Gıda Maddeleri̇ Tarimsal Aletler 
Ve Zi̇rai̇ Mücadele Ürünleri̇ Ti̇caret ve Sanayi̇ Ltd. Şti̇. 
Gemlik Şubesi

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda zeytin perakende ticareti

Abdullah Erkal Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Adi̇l Faruk Akyo İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Adi̇l Zeyti̇nci̇li̇k Organi̇k Tarim Gıda Ürünleri̇ Ve 
Danişmanlik Hi̇zmetleri̇ San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Afc Hafri̇yat Nakli̇ye İnşaat İthalat İhracat Ti̇caret Ltd. 
Şti.

Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin 
hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, 
dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç)

Ahmet Dalaklı Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti (tel-
efon, cep telefonu, faks vb.)

Ahmet Doğrul İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Ahören Gıda Pazarlama San. ve Ti̇c. Ltd. Şti Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

AKSC İnşaat Emlak Nakli̇ye Mi̇marlik Mühendi̇sli̇k 
Danişmanlik San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Akti̇f Pazarlama İthalat İhracat Ti̇caret ve Sanayi̇ A.Ş. 
Bursa Gemli̇k Şubesi

Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri

Altın-Güneş Marketçi̇li̇k Gıda Kozmeti̇k Züccaci̇ye 
Gi̇yi̇m Hirdavat Temi̇zli̇k Malzemesi̇ Nakli̇ye İnşaat 
Turi̇zm İthalat Ve İhracat Ti̇caret Ltd. Şti̇. 

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hediyelik eşyaların, elişi ürünlerin ve imitasyon takıların 
perakende ticareti (sanat eserleri hariç)

Ali̇ Gali̇p Arı İnşaat Taahhüt Mühendi̇sli̇k Mi̇marlik 
Ti̇caret Ltd. Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Ali̇ Ti̇tiz İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

AODV Enerji̇ Maki̇ne Ti̇caret ve Sanayi̇ Ltd. Şti. Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, 
zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç)

Ars Dental Ağiz Ve Di̇ş Sağliği Hi̇zmetleri̇ Ti̇caret Ltd. 
Şti.

Özel muayenehanelerde sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile 
diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)

Atakso Gıda Hayvancılık Ambalaj Tarım Orman 
Ürünleri̇ San. Ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı

Aydın Eres Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti

Aysefa Eği̇ti̇m Hi̇zmetleri̇ San. Ve Ti̇c. Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen 
eğitim hariç)

ARAMIZA YENİ KATILANLARARAMIZA YENİ KATILANLAR
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Ayşe Güney Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)

Bayrak Mi̇marlik Mühendi̇sli̇k İnşaat San. Ve Ti̇c. Ltd. Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri

Bayram Öner İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Bağci Antrepo Depo Loji̇sti̇k İşletmeleri̇ Ti̇caret Ltd.Şti̇. 
Gemli̇k Şubesi

Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı 
ve gaz depolama faaliyetleri hariç)

Beceri̇kli̇ Teknoloji̇ San. ve Ti̇c A.Ş.. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

Behi̇ç Öner Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Beki̇r Yeti̇şen Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim ve diğer tekstil yer döşemeleri perakende 
ticareti (keçeden olanlar dahil)

Bulutoğlu Dayanıklı Tüketi̇m Malları Nakli̇ye İnşaat ve 
Gıda Sanayi̇ Ti̇caret Ltd. Şti.

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aleti perakende ticareti 
(buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.) 
(radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç)

Bi̇rand Tunalı Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının toptan ticareti (oto alarm sistemleri dahil, motosiklet parça 
ve aksesuarları hariç)

Catoni̇ Deni̇z İşleri̇ A.Ş. Gemli̇k Şubesi Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

Cemi̇l Oturak Aycem Temi̇zlik
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, 
çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet 
ve görevlerin birden fazlasının sağlanması)

Cevat Yazıcı İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

CLK Uludağ Elektri̇k Perakende Satış A.Ş. Gemli̇k Şube Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç)

Cüneyt Tanem İnşaat Ti̇caret Ltd. Şti. İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Demtaş Mermer İnşaat İhracat San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su mermer-
inden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, 
mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç)

Dky Eği̇ti̇m Hi̇zmetleri̇ San. ve Ti̇c. Ltd. Şti. Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç)

Doruki̇m İnşaat San. Ve Ti̇c. Ltd. Şti. Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Doğdu Nakli̇yat Servi̇s Taşımacılığı Tarım ve Tarım 
Ürünleri̇ San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (Gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

Di̇lek Yavuz İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Di̇zayn Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Elektri̇k San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanım amaçlı elektrik tesisat malzemesi per-
akende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, elektrik akümülatörü, koaksiyel kablo, 
elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fiş, priz, vb.)

Ebm İnşaat Nakli̇yat Turi̇zm Ti̇caret Ltd. Şti. İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Efe Akçay Alçı Dekorasyon İnşaat Mobi̇lya Boya 
Turi̇zm Nakli̇ye San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.)

Ehm Mağazacılık San. ve Ti̇c. A.Ş. Gemli̇k Şubesi
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımları ve çeşitli tekstil malzem-
esinden ev eşyaları perakende ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, bat-
taniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.)

ARAMIZA YENİ KATILANLARARAMIZA YENİ KATILANLAR

Sayı : 10    2016

85



Eker Dekorasyon İnşaat Mi̇marlik Mühendi̇sli̇k Yapı 
Malzemeleri̇ San. Ve Ti̇c. Ltd. Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Ekm Nakli̇ye San. ve Ti̇c. Ltd. Şti. Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri 
motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar ile internet, TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil)

Eki̇n Zeyti̇nci̇li̇k Gıda San. ve Ti̇c. Ltd. Şti̇. Gemli̇k 1 
Şubesi

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Emi̇n Antekin Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

Enver Şahi̇n İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Erhan Kaya Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli, vb. sınavlara yönelik yardımcı dersler veren der-
shanelerin faaliyetleri

Erkayan Turi̇zm Taşımacılık İnşaat Gıda Ti̇caret Ltd. 
Şti.

Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rez-
ervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya 
perakende satışı, vb.)

Ermatek Di̇zayn Tasarım Maki̇na Otomoti̇v Teksti̇l 
Sanayi̇ Kollekti̇f Şi̇rketi̇ Faruk Onan Cemile Onan

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

Ertrans İnşaat Nakli̇ye Hurda Alım Satımı Gıda Oto 
Ki̇ralama San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve 
yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)

Etem Demi̇rer Köşem Müteahhi̇tlik İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Farmo Gıda Ti̇caret ve Sanayi̇ Ltd. Şti. Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Fati̇h Erdem Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Fem Restoran Hayvancılık Gıda San. ve Ti̇c. Ltd. Şti Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Fevren Otomoti̇v Ti̇caret Ltd. Şti. Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak toptan 
ticareti

Gemzey Zeyti̇nci̇li̇k İmalat İthalat İhracat San. ve Ti̇c. 
Ltd. Şti̇. Gemli̇k 2 Depo 

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Gökhan Şen - Gökhan Şen İnşaat İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Göktekni̇k Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Isıtma Soğutma ve 
Doğalgaz Si̇stemleri̇ İnşaat Taahhüt San. ve Ti̇c Ltd. Şti. 

Elektrik enerjisi üretimi

Gül Toklu Tokbey Zeyti̇n Gıda Ti̇careti Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve mey-
velerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. dahil)

Gülnaz İnşaat San. ve Ti̇c. Ltd. Şti. İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Gürmeşe Gıda Hayvancılık Otomoti̇v İthalat İhracat 
San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği)

Güçlü Presti̇j Yapı İnşaat Ti̇caret A.Ş. İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Haki̇m Ortak Sağlık ve Güvenli̇k Bi̇ri̇mi̇ Çevre Ölçüm 
Eği̇ti̇m Danışmanlık Mühendi̇sli̇k San. ve Ti̇c. Ltd. Şti̇. 
Bursa Serbest Bölge Şubesi

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, 
güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık 
hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Hasan Ersoy İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Hasan Meri̇ç Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç)

Hasan Okumuş İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Hati̇ce Yi̇ğit İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
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Haykar Dayanıklı Tüketi̇m Malları Ti̇caret Ltd. Şti.
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aleti perakende ticareti 
(buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.) 
(radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç)

Hüseyi̇n Öztürk Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Hüseyi̇n Şahi̇n Şahi̇n Nakliyat Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (Gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

International Armored Group Otomoti̇v Yedek Parça 
Bakim ve Onarım Hi̇zmetleri̇ Ti̇caret Ltd. Şti.

Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı işletmede mekanik, elektrik sistemi, 
kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım ve onarımının yapılması)

Kafkas Kuyumculuk Ti̇caret ve Sanayi̇ Ltd. Şti̇. Gemli̇k 
2 Şubesi

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve müce-
vherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç)

Kanaltaş Elektri̇k İnşaat Taahhüt San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların 
imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, 
dalga bastırıcı vb.)

Kağan Özel Eği̇ti̇m ve Sağlık Hi̇zmetleri̇ Ltd.Şti. Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik ilköğretim faaliyeti

Kht Loji̇sti̇k San. ve Ti̇c. A.Ş. Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (Gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

Korkmaz Zeyti̇nci̇li̇k San. ve Ti̇c. Ltd. Şti. Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Kromeka Maki̇ne San. ve Ti̇c. A.Ş. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

Kubi̇lay Ak Zeyti̇n Park Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Kumuşoğlu İnşaat Turi̇zm San. ve Ti̇c. Ltd. Şti̇. Gemli̇k 
Şubesi

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Kurmay Otomoti̇v Emlak İnşaat Taahhüt San. ve Ti̇c. 
Ltd. Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Kurtsan Paslanmaz Çeli̇k Endüstri̇ Maki̇na Ve Tesi̇sleri̇ 
İthalat İhracat Ti̇caret Sanayi̇ Ltd. Şti̇. Bursa Serbest 
Bölge Şubesi

Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, 
bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması 
veya imalatı için sanayi makineleri)

Maksi̇m Demir
Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve yongası, 
demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, 
ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.)

Marmara Ağır Vasıta Bakim Nakli̇ye İnşaat Gıda San. 
ve Ti̇c. Ltd. Şti̇. Gemli̇k Şubesi

Motor ve türbinlerin bakım ve onarımı (hidrolik, rüzgar, gaz, su, buhar türbinleri) (gemi ve tekne 
motorları dahil, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç)

Mehdi̇ Adıyaman Mertcan Tekel Bayi̇ Market Bys. belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda Gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret 
(tanzim satış ve Gıda tüketim kooperatifleri dahil)

Mehmet Kırca Kırca İnşaat İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Mehmet Tevfi̇k Solaksubaşı Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (Gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

Meti̇n Aslan İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Muras Loji̇sti̇k İç Ve Diş Ti̇caret Ltd. Şti. Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve 
nakliyat, vb. hariç)

Mi̇gros Ti̇caret A.Ş. Gemli̇k Büyükkumla Şubesi Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalarda Gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)

Mi̇gros Ti̇caret A.Ş. Gemli̇k Kurşunlu Şubesi Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalarda Gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)

Mi̇gros Ti̇caret A.Ş. Gemli̇k Manastır Şubesi Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalarda Gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)

Mi̇gros Ti̇caret A.Ş. Gemli̇k Çarşı Şubesi Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalarda Gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)

Mi̇gros Ti̇caret A.Ş. Kurşunlu Merkez Şubesi Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalarda Gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)

Mi̇ner Kağıt Ambalaj San. Ve Ti̇c. Ltd. Şti. İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
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Nazi̇k Kaya Rüyam Düğün Salonları ve Cafe Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç)

Nedaş Gıda Orman Ürünleri̇ Tarım İnşaat Turi̇zm San. 
ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer Gıda ürünlerinin toptan ticareti (doğal bal, malt, hazır yemek, 
sirke vb.)

Netpa Gıda Pazarlama ve Dış Ti̇caret A.Ş. Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Nevzat Çeli̇k Msn Maki̇na
Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, 
rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin 
lazerle kesilmesi hariç)

Ni̇m Çeli̇k San. ve Ti̇c. Ltd. Şti. Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha 
ileri işlem görmemiş)

Orgem Eği̇ti̇m Kurumları A.Ş. Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim ver-
ilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)

Oyton Organi̇zasyon Turi̇zm İnşaat Taahhüt San. ve 
Ti̇c. Ltd. Şti.

Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Ozan Zağralı Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz plastik olanlar ile ateşe 
dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç)

Park Bahar Hazır Gi̇yi̇m İnşaat Gıda Tarım 
Danışmanlik Sanayi̇ Ti̇caret Ltd. Şti̇. Gemli̇k Şubesi

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti (bebek 
iç giyim eşyaları dahil)

Peyami̇ Yavuz İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Pırıltı Organi̇zasyon Tarım Gıda İnşaat Taahhüt 
Dayanıklı Tüketi̇m Malları Ti̇caret Ltd. Şti.

Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Plancı Mi̇marlık Mühendi̇sli̇k İnşaat San. ve Ti̇c. Ltd. Şti. Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri

Pi̇mecco Mühendi̇sli̇k Proje Taahhüt San. ve Ti̇c. Ltd. 
Şti.

Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, fariner-
iler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)

Rei̇si̇m Teksti̇l Madenci̇li̇k Hayvancılık Nakli̇ye Oto 
Ki̇ralama San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç)

Rı̇fat Sönmez Köylü Zeyti̇nleri Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Safi̇ray İnşaat Taahhüt Servi̇s Taşımacılığı Nakli̇ye 
Turi̇zm Hayvancılık ve Ti̇caret Ltd. Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Sağlamer İnşaat Nakli̇yeci̇li̇k Hafri̇yat Sıhhi Tesi̇sat 
Emlak Oto Alım Satım Teksti̇l Mobi̇lyacilik Gıda 
Marketçi̇li̇k Alümi̇nyum Doğrama Dayanıklı Tüketi̇m 
Malları Konfeksi̇yon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin 
hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, 
dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç)

Sedat Düşmez Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Selma Olgun Olgun Zeyti̇nci̇lik Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Serhat İzolasyon Yapı Malzemeleri̇ İnşaat Nakli̇yat 
Gıda San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, harç, kireç, tuğla, kiremit, briket, taş, kum, 
çakıl vb. inşaat malzemeleri perakende ticareti

Süteks Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Ti̇c. Ltd. Şti̇. 
Gemli̇k 2 Şubesi

Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık) (taze, 
soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil)

Süteks Tarim Hayvancılık Gıda San. Ve Ti̇c. Ltd.şti̇. 
Gemli̇k Şubesi

Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Tesla İnşaat Taahhüt Elektri̇k Mühendi̇sli̇k San. ve Ti̇c. 
Ltd. Şti.

Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji 
yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve 
dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)

Tevfi̇k Bari Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda 
Gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)

Tomteks Teksti̇l Gıda San. ve Ti̇c. Ltd. Şti̇. Bursa Ser-
best Bölge Şubesi

Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç)

Tuncel Ünsal Yapı İnşaat Taahhüt Turi̇zm Gıda Nakli̇ye 
San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
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Turgay Güler İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Turgut Seyhan ve Kardeşleri̇ Market İşletmeci̇li̇ği̇ Gıda 
Unlu Mamuller Bi̇lgi̇sayar ve Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ İnşaat 
Tarım Hayvancılık Yemek İmalatı ve Lokantacılık 
Sanayi̇ Ti̇caret Ltd. Şti̇. Gemlik Bursa Şubesi

Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda 
Gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)

Ufuk Faraş Uçd İnşaat İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Ulusoy Uluslararası Nakli̇yat ve Ti̇caret A.Ş. Gemli̇k 
Şubesi

Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (Gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

Um Ef İnşaat Taahhüt Çeli̇k Yapı Hurdacılık ve 
Taşımacılık San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha 
ileri işlem görmemiş)

Umut Dekorasyon İnşaat Taahhüt Emlak Gıda San. ve 
Ti̇c. Ltd. Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Varol Satı İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Yağdıran Dayanıklı Tüketi̇m Malları İnşaat Taahhüt 
San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aleti perakende ticareti 
(buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.) 
(radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç)

Yaşar Dönmez Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

Yer Mermer Grani̇t Madenci̇li̇k San. ve Ti̇c. A.Ş. Gemli̇k 
Şubesi

Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli 
malların toptan satışı)

Yetaş Yıldırım Enerji̇ Tedari̇k A.Ş. Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim 
sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi)

Yıldırım Beykoz Kundura Turi̇zm İnşaat ve Yatırım A.Ş. Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma 
faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)

Yıldırım Bi̇lgi̇ Teknoloji̇leri̇ Yazılım ve İleti̇şi̇m Hi̇zmetleri 
A.Ş.

Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar donanımları, pos 
cihazları, ATM cihazları vb. dahil)

Yıldırım Çoşkun İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Yılfert Li̇man İşletmeleri̇ A.Ş.
Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, 
rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. 
işletilmesi hariç)

Zeyti̇n İş Güvenli̇ği̇ Sağlık Eği̇ti̇m Danışmanlık 
Hi̇zmetleri̇ Ti̇caret Ltd. Şti̇. Bursa Serbest Bölge Şubesi

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, 
güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık 
hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Çaka Otomoti̇v Motorlu Taşıtlar Petrol Ürünleri̇ Nakli̇ye 
Gıda İthalat İhracat Ltd. Şti̇. Gemli̇k Şubesi

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, 
dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti

Çay Mi̇marlik Mühendi̇sli̇k İnşaat Taahhüt San. ve Ti̇c. 
Ltd.Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Öncü Kanti̇nci̇li̇k ve Gıda İthalat İhracat San. ve Ti̇c. 
Ltd. Şti.

Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)

İbrahi̇m Akıt Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

İlker Sağlık Sigorta acentelerinin faaliyetleri

İni̇stanbul Turi̇zm ve Yatçılık Sanayi̇ Ti̇caret Ltd. Şti̇. 
Gemli̇k Şubesi

Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rez-
ervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya 
perakende satışı, vb.)

Şahi̇n Ekdi̇ İnşaat Hafri̇yat Nakli̇yat Madenci̇li̇k Turi̇zm 
San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
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