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GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYINIDIR. PARA İLE SATILMAZ.

www.ekogemlik.com

GTSO’dan  Bölge Üniversitesine 
Açık Destek Dr.Ziya KAYA
Gemlik Üniversitesi için herşey hazır. 
Yeni Bir Boğaziçi'de Gemlik’te neden olmasın?

Bu gün bu topraklarda yaşıyorsak canlarını 
bu yolda feda eden, bu yolda mücadele 

eden kişilerin fedakârlıkları sonucudur.
Dr. Ziya Kaya'da bunlardan birisidir.

10 Lira 70 Kuruş İçin  Banka 
Banka Dolaşmaya Son İhracatı Destekleyen Sistem
Yeni Harç Takip Sistemiyle, Ticaret Sicili 
Harçlarınızı artık odamıza yatırabileceksiniz.

Dahilde İşleme Rejimi hakkında herşey...

KOBİ’Lerimize Odamızdan 
Nefes Kredisi

Tarım, Gıda, Zeytincilik
Sektör Raporumuz Yayınlandı

Sadece yıllık, %9,90 faiz ile ! Bölgemizde bir ilk. Bu araşatıma çok ses getirecek.

Başarı Hikayeleri
Ayakkabı boyacılığından, patronluğa

Gemlik İstikrarlı Bir Şekilde 
Büyümeye Devam Ediyor.

10 Milyar dolara yakın ihracat 
hacmiyle, yine Türkiye 
üçüncüsüyüz.

Baş Yazı:
2016 Ekonomik Verileriyle 
GEMLİK

*BE65SEAL*

Barkodunu Gir

TIKLA İNDİR

www.gtso.org.tr/EBYS

GTSO’da
Elektronik 
Devrim
Elektronik Belge yönetim Sistemi (EBYS) artık odamızda. 
Dökümanlarınıza dilediğiniz yerden ulaşmak artık çok kolay!
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Gemlik İstikrarlı Bir 
Şekilde Büyümeye 
Devam Ediyor

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI

Dış Ticaret Birimimiz tarafından hazırlanan veriler ince-
lendiğinde 2016 yılında ithalat ve ihracat arasındaki den-
genin korunduğu ve dış ticaret açığı meydana gelmediği 
görülmektedir. İthalat ve ihracat oranları bir önceki yıla 
göre mukayese edildiğinde ithalatta %8 artış, ihracatta 
ise %6 oranında azalış olduğu görülmektedir. Bu duruma 
yol açan nedenin, 2016 yılı ikinci diliminde yaşadığımız 
vahim darbe girişiminin bölgemize yansımaları olduğu-
nu düşünüyorum. 

Odamız Dış Ticaret Belge onaylarında istikralı bir şekilde 
çalışmaya devam etmektedir. 2016 yılı içinde 21684 adet 
dolaşım belgesi onayı yaptığımız görülmektedir. Bu 
odamız açısından büyük bir başarıdır. 

Bursa Serbest Bölgesi Dış Ticaret Verileri incelendiğin-
de bir önceki yıla oranla pek bir değişiklik olmadığı ve 
dengenin korunduğu görülmektedir. 

Odamızın Ticaret Sicili Müdürlüğü verilerine baktığımız 
zaman 2016 yılı içinde 133 şirketin açıldığı ve 68 şirke-
tinde kapandığını görüyoruz. 2008 yılından 2016 yılına 
kadar olan dilimde en az şirket kapanışının 2016 yılında 

gerçekleştiğini görmekteyiz. Bir önceki yıla oranla şirket 
kuruluşlarında artış gözlemlenmiştir.  Bu noktada devle-
timizin sağladığı kredi imkânları, KOSGEB destekleri vb. 
unsurların etkili olduğunu düşünmekteyim.

Sonuç olarak Gemlik yine göğsümüzü kabarttı. Dış ticaret 
İşlem Hacmi ile Türkiye Gümrükler Sıralamasında üçüncü 
sıradaki konumunu korudu. 

Bizler devletimizin 2023 yılı hedeflerine giden yolda ü-
zerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. 
Yeter ki 2017 yılında sanayicimizin, yatırımcımızın, tüccarı-
mızın beklediği istikrar, güven ve huzur ortamı sağlansın. 

Bunların ötesinde birlik ve beraberlik çağrısı yapıyo-
rum. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi müdafaa edelim, 
birbirimize daha çok kenetlenelim. İşte o zaman önü-
müzde kimse duramaz. Ekonomik hedeflerimize daha 
çabuk ulaşır, daha modern, daha huzurlu güven dolu 
bir Türkiye’yi birlikte kalkındırırız.

2017 yılının tüm insanlığa barış, huzur , mutluluk ve bol 
kazançlar getirmesini ayrıca temenni ederim.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Paşa AĞDEMİR
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkanı / Turizmci

Ülkemiz 2016 yılında büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda 
kaldı. Yaşadığımız bütün bu olumsuzluklara rağmen yılmadık 
ve aksine daha çok çalıştık. Odamız çalışmalarına hız kesme-
den devam etti. Yine her zaman olduğu gibi vizyon ilkelerimiz 
doğrultusunda ilkleri başaran odalar arasında yerimizi aldık. 
Gemlik ekonomisi istikrarını korudu. Türkiye’deki gümrükler 
sıralamasında yine üçüncü sıraya yerleştik.

2016 Yılı odamızın faaliyetleri açısından verimli bir yıl oldu. Lobi 
çalışmalarımız, eğitim programlarımız, teknolojik yatırımlarımız 
hız kesmeden devam etti. 

KOSGEB eğitimleri ile 2016 yılında toplam 90 gencimize iş 
imkânı sağladık. 

Üyelerimizin iş hayatlarına katkı sağlamak için düzenledi-
ğimiz eğitimlere 200 den fazla firma iştirak etti ve tamamı 
sertifikalandırıldı. 

TOBB elektronik belge yönetim Sistemi’ne (EBYS) geçen 
Türkiye’deki ilk oda olduk. An itibariyle kurumumuzda aktif 
olarak kullanıyoruz.

Ticaret sicili harç tahsilatlarını artık odamızdan yapıyoruz.  
Alt yapımızı sisteme entegre ettik ve 2017 yılının ilk iş günü 
devreye aldık.

Odamızın internet alt yapısını fiber internete geçirmek için ça-
lışmalarımız tamamlandı. 

Gemlik’te daha önce hiçbir kurumun yapmadığı sektör rapor-
ları ile ilgili çalıma yaptık. Tarım, gıda ve zeytincilik sektör ra-
porumuz çok ses getirdi ve talep gördü. 

Bütün bu faaliyetlerin hayata geçmesine vesile olan başta 
yönetim kurulumuza, oda meclisimize, meslek komitelerimi-
ze ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. 

Ülkemizi yıpratmaya, bölmeye ve zarar vermeye çalışan tüm 
terör odaklarına inat, her zamankinden daha çok çalışacağız!  
Özellikle biz iş adamlarına ve kanaat önderlerine bu noktada 
daha çok iş düşüyor. Birlik ve berberliğimiz en büyük silahımız-
dır, bunu en iyi şekilde kullanmalı, ülkemizin 2023 yılı vizyonu-
na yakışır bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz.

2017 yılının tüm ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini 
canı gönülden temenni ederim

2017 yılında, ülkemizi yıpratmaya, 
bölmeye ve zarar vermeye çalışan tüm 
terör odaklarına inat, her zamankinden 
daha çok çalışacağız

10 Lira 70 Kuruş İçin Banka 
Banka Dolaşmaya son !

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Ticaret sicil işlemlerine 

ilişkin Harçların odalar tarafından tahsil edilmesi yürürlüğe 

girmiştir.

Bu kapsamda 1 Ocak 2017 itibari ile Ticaret Sicili işlemlerine ilişkin 

harçlar artık odamızdan tahsil edilebilecektir. Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği tarafından geliştirilen Harç Takip Sistemi (HTS) 

yazılımı ile Ticaret Sicili Müdürlüğümüz harç tahakkuklarını sistem 

üzerinden yaparak Oda birimimize iletecektir. Gerçek zamanlı 

oda sistemimize düşen tahakkuk, ilgili birimimiz tarafından tahsil 

edilecek ve üyelerimiz banka ve vergi dairelerine gitmek zorunda 

kalmadan kurum içinde tüm süreçlerini yürütebileceklerdir.

Yeni uygulama ile, 10 lira 70 kuruş harç için bankalara gitmek 

zorunda kalan müteşebbislerimiz artık süreçlerini çok daha hızlı 

ve sorunsuz gerçekleştirebileceklerdir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Başvuruları 30 Mayıs–1 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
elektronik ortamda yapılacak olan KOBİ-GEL KOBİ Gelişim 
Programı kapsamında  üç adet çağrıya çıkılmıştır. Bu kap-
samda üyelerimizin yoğun katılımı ve KOSGEB 'in ilgili 
KOBİ Uzmanlarının sunumu ile odamızda bir bilgilendirme 
toplantısı düzenledik.

300,000 TL geri ödemesiz, 300.000 TL geri ödemeli olmak 
üzere işletme başına toplam 600.000 TL bütçeye sahip 
“Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme”, 100.000 
TL geri ödemesiz, 150.000 TL geri ödemeli olmak üzere 
işletme başına toplam 250.000 TL bütçeye sahip “Bilişim 
Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi” ve 100.000 TL geri 
ödemesiz, 150.000 TL geri ödemeli olmak üzere işletme 
başına toplam 250.000 TL bütçeye sahip “KOSGEB Destekli 
Girişimlere İvme” adları ile çağrılar yayınlanmıştır.

Çağrı ilanlarında yer alan uygun proje konularından bir ya 
da birden fazlasını içerecek şekilde hazırlanan projeler 
desteklenecektir.

Proje Süresi
Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Proje Başvurusu
Başvurular 30 Mayıs–1 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
elektronik ortamda yapılacak olup başvuru şartları ve 
diğer hususlar http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/
detay/5752/kobilere-kobigel-ile-300-milyon-tllik-destek-
daha adresinde bulunan teklif çağrılarda yer almaktadır. 

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan 
edilen proje teklif çağrısına yönelik proje hazırlayan KOBİ’ ler, 
Kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı 
verilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacaktır.

Proje Destek Oranı
Proje destek oranı %60 ‘dır.

Proje Süreç-Zaman Planı
Ön Değerlendirme Süreci : 02 Temmuz - 01 Ağustos 2016
Ön Değerlendirme :  02 - 18 Temmuz 2016
Düzeltme (İşletme) :  19-24 Temmuz 2016
Kontrol ve Onay : 25 Temmuz -01 Ağustos 2016
Kurul Değerlendirmesi : 01 Ağustos - 31 Ağustos 2016
Bildirimler : 01 Eylül - 06 Eylül 2016
Projenin Başlatılması : 07 Eylül 2016’dan itibaren

Program kapsamında kabul edilen projelerin personel, 
makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı ile çağrıda detayı 
verilen diğer gider kalemleri desteklenecektir.

Bu bağlamda 03 Haziran 2016 Cuma Günü Saat:14:30 da 
odamız eğitim salonunda  proje teklif çağrılarına proje 
sunmak isteyen işletmelerimize projelerin kapsamına ve 
proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin 
bilgilerin aktarılacağı bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitime baş-
vuru yapmak için Online Başvuru Formumuzu doldurabilir 
veya 513 10 23 (Dh 105 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Oda yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT , BUSEB Bursa 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Bursa Valimiz Sayın Münir 
KARALOĞLU' nu ziyaret etti. 

Ziyarete BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri , Celal SÖNMEZ , Mahmut 
YILMAZ , Tahir YILMAZ ve Genel Müdür Tamer ÇETİN 
katıldı. Oda Başkanımız Kemal AKIT , Bursa’dan Antalya’ya 
tayini çıkan Sayın Valimiz Münir KARALOĞLU' na  hitaben 
yaptığı konuşmasında;

"Göreve geldiğiniz andan itibaren karşılıklı diyaloglarımız hep 
verimli geçti. Odamızı ziyaret ettiniz, sorunlarımızı dinlediniz, 
bizleri makamınızda kabul ettiniz. Sorunlarımıza hep çözüm 
üretmeye çalıştınız. Bunun için tüm üyelerimiz adına size 
teşekkür ederim. Bundan sonraki görevlerinizde de bu ba-
şarılarınızın devamını canı gönülden temenni ederim. " dedi. 

Ziyarette konuşan Sayın Valimiz KARALOĞLU ise;
 "Gönlümüzün bir yanı hep Bursa ile beraber olacak. Bursa’da 

çalıştığımız süre içerisinde güzel günlerimiz oldu. Bursa’da 
gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşları gibi 
beraber çalıştığımız her kurumla güzel bir sinerji oluşturduk. 
Bu 3 yılda hem benim hem de ailem için unutulmayacak 
anılarımız oldu. Görevim süresince yanımda olan herkese 
teşekkür  ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan valiler kararname-
sine göre 22 vali merkeze alınırken, 24 ile yeni vali tayinde. 
26 ilin valisi de kendi aralarında yer değiştirdi. Bursa Valimiz 
Münir KARALOĞLU Antalya Valiliği’ne getirilirken, Bursa’nın 
yeni Valisi İzzettin KÜÇÜK oldu. Vali KARALOĞLU, 3. Yüksek 
Mahkemeler Zirvesi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 
"Yaklaşık 3 yıldır güzel şehrimiz, ulu şehrimiz Bursa’mızda 
vali olarak hizmet ediyorduk. Halkımıza hizmet etmeye ça-
lışıyorduk. Dün çıkan kararname ile ülkemizin önemli turizm 
merkezlerinden olan Antalya’ya vali olarak atandım. İnşallah 
Antalya’ya ve Antalyalılara da güzel hizmetler yapmak nasip 
olur" dedi.

ODAMIZDAN HABERLER

KOBİGEL Destek Programları Eğitimi 
Bilgilendirme Topantımız Tamamlandı

31
May

2016

ODAMIZDAN HABERLER

Yönetim Kurulu Başkanımızdan Bursa Valisine Ziyaret10
Haz

2016

Sayı : 11    2017Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER ODAMIZDAN HABERLER

Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanununda yapılan değişiklikle, ( ilgili kanunda yapılan de-
ğişiklik öncesi belirlenen 40 Meslekte alınan tüm mesleki 
eğitim sertifikaları geçersiz sayılmaktadır.) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok 
tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin 
mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayım-
lanan 2015/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 48 meslekte, 
(Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Meslekler)  mesleki 
yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiştir. Tehlikeli ve çok 
tehlikeli mesleklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmayan 
kişilerin çalıştırılması halinde Mayıs 2016’dan sonra idari 

para cezası uygulanmaya başlanmıştır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde belirtilen 
48 meslekte, sınav ücretleri “İşsizlik Sigortası Fonundan” 
sağlanacaktır.

TOBB tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından yetkilendirilen MEYBEM A.Ş tarafından “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” sınavları, Odamız işbirliği ile gerçekleş-
tirilecek. Bu kapsamda odamızda üyelerimize yönelik bir 
toplantı düzenledik. Toplantının moderatörlüğünü ABİGEM 
Uzmanlarından ve aynı zamanda Odamızın Eğitim ve Proje 
Danışmanı Mehtap Dündar DEMİR, Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlumuz Pınar AKIN, Sanayi Sicil Birim Sorumlumuz 
Ayhan YILDIZ yürüttü.

Bilindiği üzre odamız 2008 yılı itibariyle,  odalarda sunulan 
hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileş-
tirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine 
uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemine 
dahil olmuştur.

Bu sistem,  EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği 
işbirliği ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uy-
gulamaları da dikkate alınarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon 
Modeli olarak Birliğimiz tarafından geliştirilmiştir.

 
2005 yılına kadar İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile des-
teklenen Oda Akreditasyon Sistemi 2008 yılında 
Borsalarımızın da sisteme dahil edilmesiyle genişleyerek 
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi haline dönüşmüştür. Oda/
Borsalarımızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için 
fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/Borsalarımızın 
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda mar-
kalaşmasında öncü rol üstlenmektedir. 
 

Bu kapsamda hizmet kalitemizin arttırılması, akreditasyonun 
getirdiği süreçlerin gözden geçirilmesi, sürdürülebilirliğinin 
ölçülmesi amacı ile Türk Loydu Baş Denetmenlerinden 
Sayın Şehnaz NALBANT odamızı ziyaret etti. Ziyaret açılış 
toplantısı ile start aldı. Açılış toplantısına Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kemal AKIT , Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz 
Mehmet YILDIRIM, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz , A.Ergin 
ERENOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Mehmet ANAR , 
Fikret METE katıldı.
 
Toplantı sırasında konuşan oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Kemal AKIT “Bizler kurum olarak kalite yolculuğumuza 
2006 yılında start verdik. Bursa’nın ilk Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi alan kamu kurumu olduk. Ardından 2008 yılında 
Akreditasyon Sitemine dahil olan ilk 50 odasında yerimizi 
aldık. Sizlerin bu ziyaretleri bizim göremediğimiz eksik ve 
aksak yanlarımızı daha objektif olarak ortaya koymamıza 
yardımcı olmaktadır. Bundan sonraki süreçlerde de eminim 
ki daha iyi yerlere geleceğiz.” dedi.
 
Konuşmasının ardından yönetim Kurulu Üyelerimiz Gemlik’in 
ekonomik durumu hakkında bilgiler aktardılar.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 
Bilgilendirme Toplantımıza Yoğun İlgi Akreditasyon Geliştirme Ziyaretimiz Tamamlandı14

Tem

2016
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Değerli basın mensupları; 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak karşınızdayız.

Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 İl’de , bu ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz.

15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlenmiştir. Halkımız sandığa 
ve demokrasiye sahip çıkmıştır.

Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, Birliğimiz ve Oda-Borsa  camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk.

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, karalı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle 
mümkün olmuştur.

Ülkemizin bütün kurumlarının , siyasi partilerimizin, sivil toplumun  basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş olmasından 
herkes  büyük mutluluk duymalıdır.

Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik 
ve karalı duruş , en büyük takdiri hak etmektedir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız , Meclis Başkanımız , Başbakanımız  ve Meclisteki  tüm siyasi partilerimiz, cunta heveslileri 
karşısında dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz

Gözü dönmüş darbecilerin  saldırılarına büyük bir sebatla direnen , böylece Gazi ünvanını bir kez daha   hatırlatan  Meclisle  
gurur duyuyoruz.

Bu darbe  girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese  başta kahraman emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli 
mensuplarına , gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız.

Ama en çok, darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç duyuyoruz.

Bizler gücünü sandıktan, yetkiyi milleten almayan bir irade istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de 
görmüyoruz.

Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen  ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize. Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar,  yaralılara acil  şifalar diliyoruz.

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Değerli basın mensupları,

Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımlarıyla bu belayı bu fitneyi durdurduk.

Bu  şerden, hem demokrasimizi, hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık.

Hepimiz demokrasi  konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.

Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.

Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur.

Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz.

İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da  TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak demokrasiden, milletimizden devletimizden yana 
olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikeleceğiz .

Özel sektör  olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan 
çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

 Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, 
birbirimize inanıp, güvenelim.

Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe  girişimlerini  
kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz.

Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.

Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmazsın.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

DEMOKRASİ, VAZGEÇİLMEZİMİZ 
MİLLİ İRADE, GÜCÜMÜZ
KARDEŞLİĞİMİZ, GELECEĞİMİZDİR..!

Darbe Girişimine Karşı, Ortak Basın Bildirisi19
Tem

2016

Sayı : 11    2017

13



15 Temmuz gecesi vatanımıza, demokrasimize, 
bağımsızlığımıza, vatandaşlarımıza , polisimize, askerimize  
karşı yapılan hain terör saldırısına karşı Gemlik İskele 
Meydanında halkımızla birlikte demokrasi nöbetindeydik.

Nöbete Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz, Kurum  
Çalışanlarımız ve Üyelerimiz katıldı. Nöbet sırasında Oda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT vatandaşlarımıza 
seslendi.
Konuşmasında; "Değerli Gemlik halkı, beyefendiler, 
hanımefendiler. 15 Temmuz gecesi Vatanımıza, 
Demokrasimize, Bağımsızlığımıza karşı haince bir saldırı 
düzenlendi. Bu hain saldırıyı düzenleyen FETÖ terör örgütü 
bir şeyi hesaba katmayı unutmuştu. "Türk Ulusunu". O gece 
Yeni bir ÇANAKKALE DESTANI yazıldı. Bu zafer bir tek 
FETÖ değil, bütün terör ve şer odaklarına karşı bir mesajı 
da içinde barındırıyor. Bu vatanı bölmeye , parçalamaya 
kimsenin gücü yetmez. Sayın Cumhurbaşkanımız az önce 
yaptığı konuşmasında , kişi başı milli gelirin 25 Bin dolara 
çıkarılacağından bahsetti. Ben canı gönülden buna inanıyor 
ve destekliyorum. Biz sanayiciler olarak , gerekli istikrar ve 
güven ortamını gördükten sonra, 25 Bin dolarında üstüne 
çıkarız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu gün 120 yıllık 
geçmişi olan ve sayısız darbe girişimine şahit olan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclisi, Çalışan 
Personeli ve Üyeleri ile buradayız. Sizlerle birlikte bu kutsal 
görevin başındayız. Biz bu süreçte her daim üzerimize ne 
düşüyorsa yapmaya hazırız. Bu kutsal mücadelede yaşamını 
yitiren ve şehitlik mertebesine erişen vatandaşlarımıza, 
polisimize, askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diler, yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi. 

Konuşmanın ardından Yönetim Kurulu ve Meclisimiz 
vatandaşlarımıza yemek ikramında bulundu.

6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun" un yürürlüğe girmesiyle birlikte odamız ev 
sahipliğinde, Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, 
Grup Müdürü Mehmet Tarık Törer , Grup Müdürü Nazmi 
Saraçoğlu , Yönetim Kurulu Üyemiz A.Ergin ERENOĞLU , 
Meclis Üyemiz Hamza Aygün, muhasebeciler ve üyelerimizin 
katılımı ile odamızda bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
 
Vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler 
halinde ödenmesine imkân verilmesi ,vergi ihtilaflarının sulh 
yoluyla sonlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen 
vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi, matrah ve 
vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi 
yapılmaması, stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin 

işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale 
getirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli 
ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni kanun hakkında 
bilgiler verildi.
  
Bu kapsamda Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl özel idarelerine, 
Belediyelere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman Genel Müdürlüğüne, 
TOBB, TESK, TÜRMOB ve Türkiye Barolar Birliği’ne olan 
borçlar Kanun kapsamında yapılandırılacak.Kanun kapsamı 
30 Haziran 2016 tarihi esas alınarak düzenlenmiştir. Vergiler 
için bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kapsama 
girmektedir.

ODAMIZDAN HABERLER

Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz, Üyelerimiz ve 
Çalışanlarımızla Demokrasi Nöbetindeydik             

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Toplantısı Odamızda Gerçekleşti

01
Ağu

2016

28
Eyl

2016
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT , Odamızı 
ve tüm üyelerimizi temsilen , 15 Temmuz günü vatanı-
mıza, demokrasimize, milletimize karşı yapılan hain terör 
saldırısını kınamak için  , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile dü-
zenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantının ardından 
Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM'ın Çankaya'da düzen-
lediği yemeğe iştirak etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oda ve Borsa Başkanları ile 
İstişare Toplantısında bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu olağan 
üstü durum karşısındaki soğukkanlı tavrının ve bu zor süreçte 
bile ekonomiyi ön planda tutmasının iş dünyasının moralini 
ve çalışma şevkini artırdığını söyledi. “Bizler, ülkemizin tüccar 
ve sanayicileri olarak, daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir 
kesintiye uğramadan yola devam etmek azmindeyiz. Bu 
çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız” diyen 
Hisarcıklıoğlu, ülke ve millet olarak büyük bir badire atla-
tıldığını ifade etti.
 Karşılaşılan tehlikenin sıradan bir darbe girişimi olmadığını 
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu aynı zamanda yeniden yükse-
lişe geçen Türkiye’nin önünü kesme ve emin adımlarla 

ilerlediğimiz Büyük Türkiye hayalimizi sonsuza kadar yok 
etme planıydı. Allah’ıma hamd ediyorum. O gece bu milletin 
yardımına yetişti. 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün 
gerçekleştirdiği hain saldırı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
başlatılan milli direnişle ve milletimizin ferasetiyle akamete 
uğradı. Bizleri böyle bir milletin ferdi yaptığı için Allah’a şü-
kürler olsun” diye konuştu.
 
-TOBB camiası demokrasi mücadelesinin yanında
 
TOBB camiasının, oda ve borsaların il ve ilçelerinde, cunta 
karşıtı mücadelenin şerefli birer neferi olduğuna işaret eden 
Hisarcıklıoğlu bu süreçte camianın bir de şehit verdiğinden 
söz etti. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencimiz Ömercan 
Açıkgöz’ün darbecilere karşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
mevkiinde mücadele verirken şehit düştüğü bilgisini verdi.
 
FETÖ kaynaklı bu darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, 
ilk tepkiyi gösteren meslek örgütü olduklarının altını çizen 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
 
“Korsan darbe bildirisi okunur okunmaz, demokrasiden ve 
milli iradeden yana olan tavrımızı, internet üzerinden ve 

ODAMIZDAN HABERLER ODAMIZDAN HABERLER

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın 
Düzenlediği İstişare toplantısına Katıldı

04
Ağu

2016

TV’lerden tüm ülkeye hemen duyurduk. Demokrasiye sahip 
çıkılması için, 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalarımızın meclis 
üyesi, meslek komitesi üyeleri dahil 85 bin kişiye SMS mesajı 
attık. Ertesi gün 16 Temmuz’da gazi Meclisimize gittik. Meclis 
Başkanımıza, siyasi partilere taziye ziyaretinde bulunduk.
 
Meclisteki tarihi oturuma katılarak, Türk iş dünyası olarak 
demokrasiden yana olduğumuzu gösterdik. 19 Temmuz’da 
365 Oda ve Borsamızla birlikte darbeye karşı tepkimizi, 81 
il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak gösterdik. ‘Demokrasi 
Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz 
Geleceğimizdir’ dedik. 20 Temmuz’da da 538 STK temsilcisi 
ile TBMM’yi bir kez daha ziyaret ettik. ‘Demokrasiye Bağlılık’ 
bildirimizi deklare ettik. Yurt dışındaki tüm muhataplarımızla 
temasa geçtik. Demokrasimizin ve ekonomimizin sapa-
sağlam ayakta olduğunu, Türkiye’ye yönelik hiçbir endişe 
duymamaları gerektiğini bildirdik.
 
Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcılarla bir araya 
geldik. Hem yaşadığımız süreci, hem Türkiye ekonomisinin 
temellerinin nasıl güçlü olduğunu anlattık. Yine tüm bu sü-
reçte, Oda ve Borsalarımız, il ve ilçelerinde, ilk andan itibaren 
cunta karşıtı bu mücadelenin şerefli birer neferi oldular.

 
Her bir şehirde halkımızın demokrasi nöbetlerine katıldılar, 
lojistik ve gıda gibi destekler verdiler.
Demokrasiye ve sandığa sahip çıkan Oda ve Borsa camiamla, 
buradaki tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum.
Bu mücadelede ağır bedeller de ödedik. Şehit düşen kar-
deşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için 
devletimiz terör örgütü ile en etkin şekilde mücadele ediyor, 
suçluların cezalandırılması için çalışıyor.
 
Bizlerin yapması gereken de şehitlerimizin verdiği mücade-
leye yakışır şekilde, her zamankinden daha fazla çalışmak 
ve üretmektir. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye’yi 
ekonomik olarak çok daha güçlü hale getirmek zorundayız.”

-OHAL’a destek
 
Öte yandan Oda-Borsa camiası olarak, kamu düzeninin ko-
runması ve hizmetlerin etkin bir şekilde işlemesi için alınan 
OHAL kararını desteklediklerini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
bu zor dönemde herkesin devlete yardım etmesinin millet ol-
manın gereği olduğunu anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
devletin başlattığı şehit ve gazilere yönelik dayanışma kam-
panyasına da, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak önemli bir 
katkı sağlayacaklarını bildirdi.
 
“Özetle bu camia, demokrasiye ve sandığa sahip çıkmıştır. 
Bundan sonra da, Devletimizin yanında, milletimizin emrinde 
olacağız” diyen TOBB Başkanı şöyle konuştu: “Bu ülkeyi, bu 
milleti daha zengin yapmak için çalışacağız. Şimdi eskisinden 
daha büyük işler yapmak zorundayız. Daha fazla yatırım, 
istihdam, ihracat sağlamak zorundayız.
 
Sizin desteğinizle inşallah, tüm bu tuzakları aşacağız, ülkemizi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. TOBB 
ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da, 
demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya 
devam edeceğiz.
 
Kısa sürede hep beraber daha güvenli bir ülke ve daha güçlü 
bir ekonomiye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte bize 
düşen görev, millete ve devlete bağlılıktır. Ülkemizin birli-
ğine, kardeşliğimize ve demokrasimize düşman olanların 
da karşısına dikileceğiz.”
 
-Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan mesajlar
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada yaptığı 
konuşmada, "Hiç şüpheniz olmasın, 15 Temmuz bu milleti 
bayraksız, vatansız, devletsiz, bırakma girişimidir çünkü 
bu girişimde bulunan ihanet şebekesinin ne millet diye ne 
bayrak diye ne vatan diye ne devlet diye bir derdi yoktur" 
ifadesini kullandı.
 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Oda 
ve Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısı'nda konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milleti himmet 
diyerek soydular soğana çevirdiler. Şimdi her şey meydana 
çıkıyor. Daha çok şeyler çıkacak. Daha noktayı koymuş de-
ğiliz, bu bir virgüldür. Daha devam ediyoruz. Rehavet yok, 
gevşemek yok, kararlı bir şekilde bu süreci devam ettirmek 
durumundayız." dedi.
 
Milletin 15 Temmuz'da, "Bizim bu ülkeden başka vatanımız 
yoktur ve bu ülkemizi de bu sapıklara bırakmayacağız." 
dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin o gece 
köken, meşrep, parti farkı gözetmeksizin sokaklara dökülerek 
"Bizim birlik, beraberlik ve kardeşlikten başka güvenecek 
dalımız yoktur." dediğini de anımsattı.
 
Bunun asla bir içe kapanma refleksi olmadığını vurgulayan 
Erdoğan, dün gece TOBB'un hastanesinde 19 gündür yaralı 
olan ancak şehit düşen Oğuzhan Yaşar'ın ailesini ziyaret 
ettiğini söyledi.
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Oda Meclis Başkanımız Paşa Ağdemir IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda katıldı. IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında, 
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanlarının katılımıyla TOBB 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Şurada, 81 ilden 365 oda/borsa başkanı özel sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini, Başbakan Yıldırım ve bakanlara iletti. 
Odamız tarafından tespit edilen ve ilçemizin ekonomisini ve önemli ölçüde etkileyen 5 büyük sorun da  tespit edilerek şurada 
görüşülmek üzere ilgili birimlere aktarıldı. Bu sorunlar özetle ;

• Gemlik'e bir OSB kurulması ,
• Gemlik Zeytinine  uygulanan fiyat oranlarının diğer bölgelerden farklı olması ,
• Gemlik'e bir yat limanı kazandırılması ,
• Enerji piyasası kanununda serbest bölgeler organize san bölgeleri sayılmadığı için tahsil edilen kayıp kaçak bedellerinin 

düzenlenmesi ,
• Gemlik limanları ve sanayi bölgesinin demir yolu ağları ile entegre olması ve sanayi yolunun biran önce yapılması

Gemlik Belediyesi’nin Gemlik Kent Konseyi ve Sivil Toplum 
Örgütleriyle birlikte organize ettiği ve bu yıl ikincisi yapılan 
Uluslararası Gemlik Zeytini Festivaline katılan Kalp ve İç 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytini Altın, 
Zeytinyağını da Altın Suyu olarak nitelendirdi. 
 
Gemlik Belediyesi’nin Gemlik Kent Konseyi ve Sivil Toplum 
Örgütleri ve Odamızın katkılarıyla  birlikte organize ettiği ve 
bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivaline 
katılan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 
Zeytini Altın, Zeytinyağını da Altın Suyu olarak nitelendirdi. 
Karatay; Oda konferans salonumuzda yoğun bir katılımla 
gerçekleşen  Zeytin ve Zeytinyağının konu edildiği bir 
konferans düzenledi. Konferansa Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kemal AKIT , Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR 
, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Nurettin HOCAOĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet ANAR katıldı.

Dünyanın en sağlıklı meyvesinin zeytin olduğunu vurgulayan 
Canan Karatay, zeytinyağının da en sağlıklı meyve suyu 
olduğunu söyledi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 
Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim ve Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte Zeytin Hasat dönemini de 
başlatan ünlü Diyetisyen ve Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Canan Karatay, dalından kopardığı zeytini ezerek 
yağını çıkardı. Zeytinin dalından koparıldıktan sonra çıkarılan 
yağının bile dünyanın en sağlıklı cilt kremi ve ağrı kesicisi 
olduğunu savunan Karatay, Türkiye’ye Gemlik Tipi Zeytin 
yemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Zeytin Ağacı Kesmek Kul Hakkıdır" 
“Zeytinin Başkenti Gemlik” temalı Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivalinin ilkine olduğu gibi ikincisine de katılan 
Prof. Dr. Canan Karatay, Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz ile birlikte Harmankaya Mevkiinde zeytin topladı. 
Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim, Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet Avcı, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’te hasat 
mevsimine katılarak, ağaçtan zeytin topladılar. Gemliklilerin 
yoğun ilgi gösterdiği ünlü Kalp Uzmanı ve Diyetisyen Canan 
Karatay, iki bin yıl yaşayan Zeytin Ağacının Türkiye için en 
büyük nimetlerden biri olduğunu da ifade ederek, “Zeytin 
ağaçlarını koruyalım, sayısını artıralım. Zeytin ağacı kesmek 
kul hakkıdır” dedi.

Geleneksel, Sucuk ekmek ve helva dağıtımı da yapılan 
Hasat Şenliklerinde, en iri zeytin yarışması da yapıldı. Gemlik 

ve çevresinden 25 üretici yarışmaya katıldı. Kiloda 100 
dane ile en iri zeytin yarışmasını Kumla Mahallesinden 
Ömer Bal kazandı. Bal’a hediyesini Canan Karatay takdim 
etti. Yarışmaya katılan üreticilere de Kent Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim hediyelerini verdi.

"200 Bin Ton Zeytinyağı Üretiliyor" 
Prof. Dr. Canan Karatay, Gemlik Belediyesi’nin Gemlik Kent 
Konseyi ile birlikte organize ettiği, “Zeytin Panelinde” de 
konuştu. Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılan 
panelde, Marmarabirlik AR-GE Sorumlusu Mustafa Fındık 
ve U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu da konuştu. TGRT Haber 
Program Yapımcısı ve Sunucusu Belma Belen’in sunduğu 
panelde, Doç. Dr. Sertaç dokuzlu, Zeytincilik Sektöründe 
Destek Programları ve Kümeleme Destekleri konusunda 
bilgiler verdi. Marmarabirlik AR-GE Sorumlusu Mustafa 
Fındık’ta, 1941 yılında Gemlik’te kurulan Marmarabirlik’in 
1950’li yılların sonunda 8 kooperatifin bir araya gelmesi ile 
nasıl üst bir oluşum haline geldiğini anlattı. 30 bin üretici 
ortağı bulunan Marmarabirlik konusunda bilgiler veren 
Fındık, Türkiye’de yılda 400-450 bin ton zeytin, 175 bin 200 
bin ton arasında da zeytinyağı üretildiğini kaydetti. Mustafa 
Fındık, etikette hile, karışım ürün gibi sahte ürünlere karşı 
da uyarılarda bulunarak, ambalajlı ürün ve güven duyulan 
marka tercihlerinin önemine vurgu yaptı.

Burada bir yandan Marmarabirlik Gemlik Tipi Zeytin yiyen, 
bir yandan da Zeytin ve Zeytinyağının önemi konusunda 
çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, 
konuşmasına esprili bir konuşma yaparak başladı. Medya da 
yer alan polemiklerle ilgili konuşan Karatay, “Ne cevizliğim 
var ne de zeytinliğim, bir kere bunu iyi bilin” dedi. Zeytini 
altın, zeytinyağını da altın suyu olarak nitelendiren Karatay, 
“Doğanın bize sunduğu en önemli ana sütüdür. Güçlü 
anti-oksidandır. A ve E vitamini deposudur. Zeytinyağı 
kilo aldırmaz, karaciğerdeki yağları bile eritir. Kan Şekerini 
yükseltmez, şeker hastalığını kesin önler. Binlerce yıldır en 
doğal ağrı kesici ve yara kapatıcı olarak da kullanılmıştır. 
En sağlıklı meyve zeytindir, meyve suyu da zeytinyağıdır” 
diye konuştu. Karatay’a panel sonrasında Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir Erol ve Kent Konseyi Başkanı Mukaddes 
Serim tarafından zeytin, zeytinyağı hediye edildi. Halit Paşa 
Mahallesi Muhtarı Sevim Koçdemir’de Karatay’a zeytin fidanı 
hediye etti.

ODAMIZDAN HABERLER

Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR IX. Sanayi Şurasına Katıldı Prof.Dr. Canan KARATAY Odamızda Konferans Verdi06
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GTSO AKADEMİ eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ABİGEM eğitmenlerinden Sayın; Seçkin SAYGILI'nın 
anlatımı ile İş Geliştirme Eğitimimiz başarı ile tamamlandı. Eğitime çeşitli sektörlerden üyelerimiz katılarak yoğun ilgi gösterdi. 
Eğitim süresince ;

İş Geliştirme kavramı, işletmenin strateji ve hedefleri doğrultusunda yeni iş fırsatlarını belirlemek, uygun hazırlıkları gerçekleş-
tirerek katma değer yaratıcı yeni girişim ve projeleri planlamak gibi konulara yer verildi. Ayrıca;

Ürün ve hizmet satışında görev alan her düzeydeki satıcının en temel endişelerinden biri olan yeni müşteri bulma, yeni iş yaratma 
konusundaki sorulara etkin cevaplar bulma ve bu konuda yapılması gerekenleri aktararak performansı sürekli satış hedefleriyle 
paralel ya da üstünde tutabilme becerisini aktarmak için gerekli yöntem ve kavramlar anlatıldı.

Eğitim sonunda katılımcılar iş geliştirme ile ilgili en gerekli bilgileri edinerek eğitimimizi tamamladılar. Katılımcıların sertifikaları 
eğitim sonunda adreslerine gönderilecektir.

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.

ODAMIZDAN HABERLER

İş Geliştirme Eğitimimiz Başarı İle Tamamlandı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin geleneksel hale getirdiği giyim yardımı bu sene de yapıldı. TOBB tarafından gönderilen 30 
Bin TL yardıma Odamızda 24 Bin TL katkı sağlayarak toplamda 54 Bin TL'lik yardımda bulundu. Yardıma muhtaç öğrencilerin 
tespiti  Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tarafından yapıldı. Yapılan tespitin ardından ilçemizde okuyan ve yardıma 
muhtaç 900 çocuğumuza giyim yardımı yapıldı.

GTSO Akademi eğitimlerine devam ediyor. ABİGEM ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz eğitimlere bir yenisini daha ekledik . Üyelerimizin 
yoğun katılımı ile gerçekleşen eğitimi ABİGEM eğitmenlerinden Ayşe 
DEMİRBAŞ verdi. 

Yaşamda kimi zaman, bir topluluk karşısına, belli bir konuyu ya 
da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyor ve onları bilgilendirmek 
durumunda kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen heyecanımız ve 
güvensizliğimizi sesimize yansıttığımızdan dolayı, bazen doğru kelimeleri 
bulamadığımız için ya da beden dilimizle verdiğimiz olumsuz mesajlar 
v.b. nedenlerle istediğimiz sonuca ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz.  
Eğitimde , heyecanımızı, sesimizi, kelimeleri ve beden dilimizi doğru 
ve etkileyici biçimde yöneterek topluluğa yönelik konuşmalarımızın 
daha etkili bir hale dönüştürülmesini sağlamak üzere yöntemler 
katılımcılara etkili bir anlatım ve oyunlarla anlatılmıştır Ayrıca aşağıdaki 
konular işlenmiştir.

Başarı İle İletişimin ve Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?
Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”
Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım
İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri
Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?: Olumlu ve Olumsuz Beden Dili Örnekleri
Güven Vermenin ve Doğallığın Sırları
Alanın Doğru Kullanılması
Beden Dilini Okumak ve Dinleyicinin Tepkisini Ölçmek
Bir Tatlı Gülümseme…

Odamız Yine Çocuklarımızın Yanında

Etkili Konuşma ve Topluluğa Hitabet Eğitimimiz Başarı İle Tamamlandı

06
Eki

2016

03
Kas

2016

Sanayimizin Duayenlerinden M.Tevfik SOLAKSUBAŞI'yı kaybettik. 1960 senesinin 2. Ayında, 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO)’nda yönetim kurulu başkanı olarak seçilen M.Tevfik 

SOLAKSUBAŞI'nın başkanlığı 16.11.1987’ye kadar   devam etti. 1987’den 1992’ye kadar da  Oda 

Meclis Başkanı olarak görev yaptı. 1980’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'na 

seçildi . Bu seçimle Gemlik o tarihe kadar TOBB’a giden tek ilçe olmuştur.  20 sene TOBB 

Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra,  Dış Ekonomik İlişkiler Yönetim Kurulu (DEİK) Üyeliği de 

yapan SOLAKSUBAŞI Gemik'teki sanayinin gelişmesinde aktif rol almıştır.

Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Oda Yönetim Kurulu  Başkanımız Kemal Akıt, son dönemlerde 
gündeme gelen Gemlik, İznik ve Orhangazi’nin içinde 
bulunacağı Bölge Üniversitesine destek olacaklarını belirtti. 
Üniversitenin iş dünyası adına da önemli olduğuna değinen 
Akıt; ‘’Gemlikli iş adamları da, Üniversiteye destek verecektir’’ 
dedi.

Akıt sözlerinin devamında; ‘’Gemlik’te Hukuk Fakültesinin 
açılmasında önemli desteğimiz olmuştu. Uludağ Üniversitesi 
ile protokole kadar giden süreçte, önemli adımlar atmış, 
sonunda Hukuk Fakültesinin Gemlik’te kurulmasını 
sağlamıştık" dedi.

‘’Fiziki olarak Gemlik hazırdır’’

Bu çalışmalarımız sonrasında Gemlik Sunğipek yerleşkesini, 
Borusan Holding ve Asım Kocabıyık’ın gayretleri ile hayata 
geçirdik. Asım Kocabıyık Vakfı ve Uludağ Üniversitesi ile 
imzalanan  şartlı protokolle inşa etmeye başladık.

2000’li yılların başında Üniversite adına somut adımlar 
atıldı. 2004 yılında MYO kuruldu. Gemlik olarak bugünden 
itibaren okulumuzun her zaman yanında olduk. Olmaya 
da devam edeceğiz. Üniversite’nin girdiği iller ve ilçeler 
gelişim anlamında önemli adımlar atmıştır. Gemlik’in 
öncülüğünde Bölge Üniversitesi de, üç ilçe adına da önemli 
olacaktır. Sunğipek’in bulunduğu bölgede, Asım Kocabıyık’ın 
öncülüğünde yapılan tesisler, Kültür Merkezi ve hazır kurulu 
olan iki Fakültesi ile Gemlik Bölge Üniversitesi adına önemli 
adımları yıllar öncesinde atmıştır.

‘’Boğaziçi Üniversitesi gibi olur’’

Gemlik Merkezli kurulacak Bölge Üniversitesi, Coğrafi 
konumu, fiziki yapısı, hem deniz, hem kara, hem de deniz 
uçağı ile hava ulaşımı hesaba katıldığında, ulaşım olarak 
da önemli konumdadır. Orhangazi ve İznik’in binalarını 
tamamlamasına, altyapısını hazırlamasına kadar geçecek 
zamanda da, tek başına Üniversiteyi kaldıracak kapasitededir. 
Üç İlçenin ortak hareket etmesini düşünüyoruz. Bu nedenle, 
Gemlik’in en değerli yerinde bulunan Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık Yerleşkesinin, Bölge Üniversitesinin Merkezi 
olmasını öneriyoruz. Bu adımı atarsak, coğrafi konumu ve 
şartları ile ikinci Boğaziçi Üniversitesini oluşturmuş oluruz’’ 
dedi.

Akıt sözlerinin sonunda Bölge Üniversitesine hem oda 
bazında, hem de üye bazında önemli katkı yapacaklarını 
da vurguladı.

Korukçu; ‘’Gemlik öncülük etmeli’’

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt vasıtası ile 
görüşünü aldığımız Sunğipek Yerleşkesinin kurucu müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu da, Bölge Üniversitesinin 
Gemlik öncülüğünde kurulmasının, Bölge Üniversitesi 
adına önemli adım olacağını vurguladı. Korukçu, mevcut 
yerleşkenin, tek başına Üniversite için bile yeterli olacağının 
altını çizerek, Bölge bazında düşünülmesinin ve üç ilçeye 
yayılmasının daha doğru olacağını sözlerine ekledi.

Maddeler Halinde Gemlik’in Üniversiteye neden öncülük 
etmesi gerektiğini vurgulayan Korukçu’nun tespitleri şu 
şekilde sıraladı;    

1- Gelişmiş olan Sunğipek yerleşkesi, konumu zenginliği ve 
altyapısı ile hazır kurulu bir yapıdadır.

2- Mevcutta Hukuk ve Denizciklik olmak üzere iki fakültesi 
var. İki fakültenin de kurulması ile doğrudan Üniversite 
olabilme şansı var. Hukuk ve Denizcilik Fakültesinin yanı 
sıra 1 erkek 2 kız yurdunu ve kültür merkezini de içerisinde 
barındırıyor. Ayrıca İktisat ve Mühendislik Fakülteleri için de 
fiziki olarak alan mevcut.

3- Saygınlık ve eğitim bakımından Hukuk Fakültesi, 
Türkiye’de önemli sıralarda.

4- MYO içerisinde 8 – 9 tane önemli programı barındırıyor. 
Açılacak programlar da bunu destekleyecek önemli 
unsurdur.

5- Mevcutta 2 bin öğrencisi var. Kampüsün ulaşımı, fiziksel 
büyüklüğü, çevre düzenlemesi, donatı alanları ile yeni 
Üniversitenin merkezi olmak için tüm imkânları sağlıyor.

6- En önemlisi de kamuoyu desteği. 2000’li yılların başından 
itibaren Gemlik’te Üniversite adına önemli bir kamuoyu 
desteği var. Bölge Üniversitesinde de aynı destek verilecektir.

Eski Meclis Başkanımız ve aynı zamanda yeni hizmet 
binamızın mimarı Hasan SÖZÜNERİ ve Oda Başkanımızın 
torunu Kemal Efe AKIT odamızı ziyaret etti. Oda başkanımız 
Kemal AKIT ; Uzun yıllar odamıza ve bölgemize sayısız 
hizmetler yapan SÖZÜNERİ ve Kemal Efe AKIT'ın ziyaretinden 
ötürü memnuniyetini dile getirdi. Konuşmasında " Uzun yıllar 
birlikte çalıştık. Oda meclisimizde Gemlik için, üyelerimiz için 
güzel kararlar aldık. Bu gün hizmetlerimizi yürüttüğümüz 
bu binada Hasan SÖZÜNERİ' nin imzası var.  Kendisi ayrıca 
Bursa'mızda göz dolduran bir çok büyük projeye imza attı. 
Bunlardan biride hiç şüphesiz ki Avrupa Gayrimenkul Ödülleri 
(International Property Awards) 'dan ödül alan Timsah 
Arena'dır.  SÖZÜNERİ hayata geçirdiği projelerle hepimizin 
göğsünü kabartmıştır. Ben inanıyorum ki bundan sonra 

da göz dolduran projelere imza atmaya devam edecektir. 
Ayrıca torunumun dedesine yaptığı ziyarette beni ziyadesiyle 
mutlu etmiştir. " dedi

Hasan SÖZÜNERİ'de konuşmasında ziyaretinden dolayı 
memnuniyetini dile getirdi. "Yeni hizmet binası Gemlik'e 
çok yakışıyor. Bir çok kurum ve kuruluşa da örnek teşkil 
ediyor. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 120 yıllık köklü bir 
kurum. Bende uzun yıllar bu kurumun bir parçası olarak 
hizmet verdim. Bununla gurur duyuyorum. Birlikte hizmet 
verdiğim arkadaşlarımı ziyaret etmek ve hizmetler hakkında 
bilgi almaktan çok mutlu oldum.  Ben inanıyorum ki  GTSO 
mevcut hizmet binası ile yaptığı güzel hizmetlere yenilerini 
ekleyerek yoluna devam edecektir. " dedi.

GTSO’dan Bölge Üniversitesine Açık Destek GTSO Eski Meclis Başkanımız Hasan SÖZÜNERİ ve 
Başkanımızın Torunu Kemal Efe AKIT Odamızı Ziyaret Etti

06
Ara

2016

16
Ara

2016

30.11.2016 tarihinde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası TS EN 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 1.Gözetim Tetkiki 
gerçekleştirildi. TSE Baş Tetkik Görevlisi Hasan Hüseyin 
YAŞAR, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal AKIT, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nurettin 
HOCAOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Ergin ERENOĞLU, 
Mehmet ANAR, Şefik YILMAZ, Fikret METE, Genel Sekreter 
AGAH ARDA ve Kalite Sorumlusu Pınar AKIN’ın  katılımıyla 
gerçekleşen açılış toplantısının ardından, gözetim tetkiki 
incelemelerine devam edildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Türk Standartları Enstitüsü 
Baş Tetkik Görevlisi Hasan Hüseyin YAŞAR tarafından 
yapılan tüm birimlerin evrak ve dosyalarının incelendiği 
tetkik neticesinde; GTSO’da  verilen hizmetlerin etkin, kaliteli, 
hızlı, verimli ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmaya 
yönelik olarak yapıldığından hata tespit edilmediği ve 
GTSO’nun TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi’nin 
geçerliliğinin devamlılığına karar verildiği ifade edildi.

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
1.Gözetim Tetkikimiz Başarı İle Tamamlandı

01
Ara

2016
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2010’da kurulan Mavitec insan tüketimine elverişli olmayan 
hayvan atıklarını değerli protein ve minerallere çeviren ma-
kineler üzerine uzmanlaştı. Zamanla geliştirdiği sistemler ile 
sektörün farklı alanlarında da hizmet veren yansıtan şirket ino-
vatif kimliğini ile dünyada ses getirdi.

   Mavitec Makine San. Tic. A.Ş. 2010 yılında Rendering (hay-
vansal protein) tesislerinin makine ve takım ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacıyla kuruldu. Şirket başlangıçta insanların tüketimi 
için uygun olamayan kümes hayvanı yan ürünleri (kesimha-
ne atıkları) değerli proteinler, mineraller ve yağlara dönüştü-
rülmesi için kullanılan çevreci geri dönüşüm makineleri imal 
etti. Zamanla sadece kanatlı hayvan kesimhaneleri için değil 
tüm hayvansal atıkların işlenmesi amacıyla makine ve ekip-
manlar üretmeye başlayan firma aynı zamanda farklı rende-
ring sistemleri geliştirdi ve komple tesisler kurmayı da başardı. 
Müşteri istekleri doğrultusunda karmaşık proseslere basit ve 
verimli çözümler üreten firma kısa süre içinde basit bir yedek 
parçadan anahtar teslimi komple tesislerin kurulmasına kadar 
üretim, kurulum ve devreye alma hizmetlerini yapacak dene-
yime ulaştı. Şirketin alanında bu kadar uzmanlaşmasının arka-
sında dünyanın önde giden firmaları ile çalışmasının yanı sıra 
yüksek Ar-Ge ve inovatif karakteri büyük rol oynadı. Handmade 
bölümünde ham madde kaynağı kümes hayvanları (Beyaz 
Et), kırmızı et veya balık olduğunda kullanılan makineleri mo-
difiye ederek detay seviyesinde farklılıklar gösteren sistem-
ler kuran şirket bu bölümde et, kemik, sakatatlar, kan ya da 

tüy gibi depolanacak ve işlenecek malzemenin özelliklerini 
dikkate alarak bir tasarım gerçekleştirdi. Şirket özellikle hayvan 
tüyleri için geliştirdiği hidrolize makine ve kan için tasarladığı 
pıhtılaştırma makineleri ile sektörde ses getirdi. 

   Ham maddelerden çıkarılan yağın partiküllerini yağdan ay-
rıştırılarak değeri daha yüksek yağ elde edilen çöktürme yön-
temini de geliştiren firma bu sayede bu sürecin daha ekono-
mik olmasını sağladı. Ham maddeleri et kemik unu, tüy ve 
kan unu (karışık), tüy unu ve kan unu (ayrı ayrı) olarak işleyen 
şirket pişirme işlemleri sırasında hammaddeden buharlaştırılan 
suyu hava soğutmalı kondansatörlerle işleyerek çürük buhar 
işleme sürecini de daha verimli hale getirdi. Yoğun koku içeren 
bu işlemler için özel çözümler de geliştirmeyi ihmal etmeyen 
firma atmosfere salınmadan dışarı çektiği yoğunlaştırılamamış 
gazların içindeki partikülleri kimyasallarla yıkayarak kokuları 
yok eden deoderize sistemi ile de dünyada ses getirdi. Şirket 
ayrıca kokuları içeren gazların molekül yapısını biyolojik filtre 
içerisindeki mikro organizmalar ile kırarak kokuyu yok eden 
yöntemi ve bu gazların Avrupa Yerel Çevre Düzenlemeleri 
doğrultusunda atmosfere salınmasını sağlayan termik oksit-
leme sistemi ile sektöre damga vurdu. 

Geri dönüşüm tesisleri dışında kesimhane tesisleri de 
kurmaktadır. 

Hayvansal atıkta kesin çözüm

BAŞARI ÖYKÜLERİBAŞARI ÖYKÜLERİ

Banvit, Şenpiliç, Abalıoğlu, CP, Akpiliç, As tavuk, Aytaç, Bolca 
hindi, Ege Tav , Yumta yurt içi müşterilerimize örnek olarak 
gösterilebilir.

The Dupps Company ‘in Yetkili temsilcisidir. Hollanda, Meksika, 
Avusturya, İspanya, Belçika, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, 
Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Kolombiya  ihracat yaptığı ülkeler 
arasındadır.

Üretilen makinaların CE direktiflerine uygunluğuna sürekli 
dikkat edilmekte ve ayrıca satılan makinanın kullanılacağı ülke 
dikkate alınarak müşterinin talebi doğrultusunda GOST, GOST-
TECNATZOR, PED sertifikalı makine ve ekipmanlar üretmek-
tedir. TÜV’den onaylı AD2000 – MERKBLATT HP0 / TRD 201 
/ EN 12952 / DIN EN ISO 3834-3 standardına uygun imalatçı 
belgesine ve yine TÜV’den onaylı DASK akreditasyonlu ISO 
9001 belgesine sahiptir.

2013 yılında Türk Patent Enstitüsünden Marka Tescil Belgesi 
almıştır.

Türkiye çapında düzenlenen KOSGEB 2013 yılı Kobi ve 
Girişimcilik Ödülleri yarışmasında Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri 
kategorisinde; 2013 yılı “  Küresel Doğan Girişimci “ Ödülünü 
almaya hak kazanmıştır. 

Ödülü; dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri 
Işık 30 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir törenle 
şirket yetkilisi Cüneyt Kalkan’a takdim etmiştir. 

2014’te Hollanda’da gerçekleşen “ VIV EUROPE “ ve 2011, 2013 

ve 2015’te “ VIV TÜRKİYE “   fuarına katılan firmamız, 2017’de 

yeniden İstanbul’da yapılacak  “ VIV TÜRKİYE “   fuarına katıl-

mayı planlamaktadır. 

   Şirket yetkilisi Cüneyt Kalkan Mavitec'in gelecek hedefleri-

ni şu sözlerle anlattı: Firmamız, dünyada yem üretiminde 18. 

sırada yer alan Türkiye’nin, yem imalatında kullanılan rende-

ring ürünlerinin (kan unu, et, kemik unu ve tüy unu) en büyük 

makine üreticisi ve satıcısıdır. Kanatlı atıkları için tasarlanan ü-

rünlere ağırlık vererek başladığımız sektörde zamanla kırmızı 

et hayvanları ve deniz ürünleri konusunda da uzmanlaşarak 

önemli işlere imza attık. Uzun bir işlem süreci içinde farklı pro-

seslerde farklı yöntemler uygulayarak hem ekonomik hem 

verimlilik açısından öne çıktık. Ayrıca mühendislik çalışmaları 

ve makine parkı ile sektörde oluşabilecek herhangi bir krize 

karşın, başka sektörlerde makine üretme potansiyelini devreye 

sokabilecek altyapıyı oluşturduk. Siparişlerin çeşitliliğinin kat-

kısıyla ürün yelpazesi sürekli genişlettik. Satışların yüzde 85’ini 

de ihracata dönüştürmeyi başardık. Bundan sonra sektörün ve 

müşterilerin gereksinimlerini takip ederek yenilikleri ile dünya 

çapında fark oluşturan bir marka olmayı hedefliyoruz.”
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01.07.1980 Ağrı/Hamur doğumluyum adım Mehdi ADIYAMAN. 
Yil 1992 kadar Ağrı/Kaçmaz da yaşıyordum.12 kişilik ailemle 
bir göz odada yaşardık. Okula gitmek için can atardım, ama 
yoksulluk ve bulunduğumuz yerin şartlarından dolayı zordu 
okula gitmek. 150 hanelik bir köyümüz vardı. Öğretmen 3 ayda 
birkaç defa köye gelirdi. 

Şehir merkezine 35 km uzak olduğumuzdan dolayı kar şartla-
rından dolayı köy yolları 6 ay kapanır öğretmenler gelemezdi. 
3 sene okul okuyabildim, toplamda 11 kez öğretmenimi gö-
rebildim. Çalışma imkânları çok kısıtlı olduğu için yapabilece-
ğim tek meslek çobanlıktı. 1 sene çobanlık yaptım, sonrasında 
meradan köye indiğimde köyün her tarafını silahlı insanların 
sardığını gördüm ve bu insanların asker olmadığı aşikardı. Köy 
camisinde bütün köylünün oraya toplandığını gördüm. Köylüye 
koruyucu olmayacaklarını tehditkâr bir şekilde anlatıyorlardı 
ve köylüye bunun cezası olarak belirli bir miktar para öde-
melerini istediler. Bu kişilerin ihbar edebilmek için bile telefon 
yoktu, elimiz kolumuz bağlıydı. O gün benim dönüm noktam 
oldu ve babama o gün Bursa’ya gitmek istediğimi söyledim ve 
babamda bunu kabul etti. Gerekçesi ise 10 yaşında ve yukarı-
sında olan bütün çocuklar örgütleri için istediler ve babamda 
gitmeme razı oldu.2 gün sonra babam beni ve 2 kardeşimi 
Bursa’ya gönderdi ve babam bizi yollamadan bir nasihati oldu; 
gidin orda soytarı olum tinerci olun ama burada kalıp vatan 
haini terörist olmayın dedi ! 

Gözümü açtığımda Bursa Gemlik’teydim. Tek çabam vardı 
çalışmak ve biriktirdiğim parayı geride kalan 9 nüfuslu ailemi 
geçindirmek için yollamaktı. İlk iş olarak Gemlik parkında ayak-
kabı boyacılığıyla başladım ve uzun bir süre boyacılık yaptım. 
Bir gün yanıma güzel giyimli kravatlı Yüksel isimli birisi geldi 
parkta ve bana restoranda çalışır mısın diye sordu. Ben adamın 
suratına baka kaldım çünkü restoranda ne olduğunu bilmiyor-
dum. İlk aklıma gelen acaba bu adamda mı terörist diye dü-
şündüm. Ardından adam benim söylediği kelimeyi bilmediği-
mi anlayıp bana lokantada çalışır mısın diye cümlesini düzeltti. 
Evet çalışırım dedim. Bu restoranda 10 lira yevmiye ile komi 
olarak 7 ila 8 sene arasında çalıştım.  Daha sonrasında garson 
olarak çalışmaya devam ettim. Bu şekilde 15 sene çalışarak 
çok az miktar para kendime ayırarak geri kalan bütün paramı 
aileme gönderdim.

2008 yılında 4000 TL civarında bir birikimimle Gemlik Küçük 
Kumla’da market açmaya karar verdim. Elimdeki para kira ve 
rafları yaptırmama ancak yetti ve kendi kendime sabır dedim. 
Sonunda yaz sezonu geldi ama dükkânda müşterinin istek-
lerine karşılık verebilecek malzeme stoğum yoktu. 4 sene 
boyunca günde 21 saat çalışıp kalan 3 saati de eski bir arabanın 
içinde dükkânın önünde yatarak geçirdim. Bu 4 sene sonunda 
dükkânın içindeki stoğumun 150.000 tl civarında olduğunu 
gördüm ve bu işi daha ilerletmem gerektiğini düşünüp 4 sene 
sonra 2. şubemi açtım.

Orayı da başarılı bir şekilde işlettim. Bu ilerlemeden sonra 
aradan çok zaman geçmeden 3. şubeyi açtım. Belli bir süre 
sonra çalıştırmak üzere eleman bulmaya zorlandım. Bundan 
sonra yatırımlarımı gayrimenkule yatırmaya başladım. Artık 
hızımı almıştım ve 3 şubenin beni kesmediğini fark edip 4. 
şubemi açtım. Bu geçen zaman içerisinde 4000 TL sermaye 
ile başlayan serüvenin 1.000.000 TL civarına ulaştığını gördüm.

Şu an 12 kişi çalıştırıyorum. Çalışanlarımın ailesi ve benim ailem 
dâhil yaklaşık 80 kişinin ekmek kapısı haline dönüştü iş yerim. 
2016 yılında Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasına kaydımı yap-
tırarak ,  MBM Market Gıda Turizm Nakliye Tarım Hayvancılık 
İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  adı ile şirketleştim. 
Şimdilerde işimi daha da geliştirmek, daha çok insana ekmek 
vermek için büyütmek istiyorum. Yeni projelerim ve düşün-
celerim var. Mesela Ağrı’ya 500 büyük baş hayvanlık bir tesis 
kurmak istiyorum. Bunun dışında Kumla’ya en az 500 m2’ lik 
bir yapı market kurmak istiyorum.

İçimdeki en büyük ukdem okuyamamak. Ben eğitim hayatının 
çok önemli olduğunu biliyorum.

Ama bütün bunlardan öte, bir insanın inancı ve azmi yoksa 
Oxford bitirse bile başarılı olamayacağını da biliyorum.

Muhittin Adıyaman

Benim Hikâyem…
“Ayakkabı boyacılığından, patronluğa”

Mehdi ADIYAMAN
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Kişi başı gelirimizi 10 binden 25 bine çıkarmak 
ve neredeyse 7 yıldır içinde bulunduğumuz 
orta gelir tuzağından kurtulmak için dünden 
farklı bir şeyler yapmamız gerektiği her geçen 
gün daha da belirginleşiyor.

Bunun çözümüyse faizi indirince ekonomi ve 
yatırımlar büyür şeklinde tek başına işe yara-
mayacağı görülen kolaycı ezberlerin dışında 
bir yerde duruyor. Özellikle de düne kadar 
köyden şehirlere doğru iç göç vasıtasıyla 
büyüyen ülkemizde artık sektörel verimlilik-
leri artırmak gerekiyor.

Dünyada da benzer durum söz konusu. 
Sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de 
büyüme sorunlu. Faizi indirip likiditeye artır-
dığınızda otomatikman yatırımlar artmıyor ve 
ekonomi büyümeye başlamıyor. Faiz sıfıra in-
dirilse ve hatta negatif yapılsa da ekonomiler 
büyüyemeyebiliyor.

Benzer şekilde likidite tavana vursa, şirketlerin 
kasalarından nakit para da fışkırsa da yatırım 
yapmayabiliyorlar. Belirsizlik karşısında nakitte 
kalmayı tercih ediyorlar. Kişiler de gelecek 
endişelerinden dolayı ellerindeki nakit parayı 
harcamayıp muhafaza etmek isteyebiliyorlar.

Dolayısıyla ekonomik büyüme ve yatırımlar 
için sadece tek bir değişkene bakmak değil 
tüm çevre şartlarını dikkate almak önem ka-
zanıyor. Yani ekosistemin bütününe bakmak 
gerekiyor. Bu durum özellikle Türkiye ekono-
misi için geçerli. Çünkü Türkiye ekonomisin-
de yatırımları devlet değil özel sektör yapıyor. 
Aynı durum tüketim harcamaları veya ihracat 
için de geçerli.

Tüm bu nedenlerle Türkiye ekonomisinin bü-
yümesi sadece faizle oynanarak değil bir bütün 
olarak uygun ortamın sağlanması ile mümkün 
olabiliyor. Bu durumu 2003 sonrasında yaşadık. 
O dönemde faiz oranları bugünkünden daha 
yüksek olmasına rağmen, AB üyelik sürecinin 
getirdiği olumlu hava ve reform gündeminin 
öncelikle ele alınması sayesinde hem iç yatı-
rımlar hem ülkeye gelen doğrudan yatırımlar 
arttı, ekonomi hızlı bir büyüme sürecine girdi.

Bugün geldiğimiz noktadaysa ekonominin 
bundan sonra daha hızlı büyümesi için her sek-
törde verimliliği artırmamız gerekiyor. Bunun 
için öncelikle daha seçici olmak, doğru yatı-
rımlara odaklanmak gerekiyor. Gerekli tekno-
lojilerin içeriye transferi için yabancı yatırımları 
çekmek gerekiyor.

Ancak açıktır ki yargı sistemi, kural hâkimiyeti 
ve hukukun üstünlüğü alanlarında sıkıntı-
lar yaşanırken istenen miktarda yabancı ya-
tırımcı gelmesi, gelenlerin de teknoloji ve 
ihracat potansiyeli getirmesi kolay olmuyor. 
Bu tür yabancı sermayenin çekilmesi giderek 

daha önemli geliyor. Zira küresel ekonomide 
söz sahibi olmanın yolu küresel değer zinciri 
içinde yer alan firmaların sayısının artmasın-
dan geçiyor.

Öte yandan Türkiye ekonomisi açısından ba-
kıldığında ABD faiz artırımlarının bizim için 
iyi olmayacağı açık. Buna ilave olarak son 
dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin bozul-
ması da iş dünyasının bakışını olumsuz etki-
liyor. Bu koşullar altında Türkiye ekonomisinin 
önümüzdeki yıllarda yüzde 4 ve üzerinde bir 
büyüme oranı tutturması için eskisinden daha 
fazla çaba göstermemiz gerektiği de açık.

Buna yönelik bir hazırlık var mı diye baktığı-
mızda reaktif açıklamalar ve makro ihtiyatı 
uygulamaları gevşeten dolayısıyla risk algısını 
daha da yükseltme tehlikesi bulunan adımlar 
dışında fazla bir şey göremiyoruz.

Geleceğe yönelik ışık tutması beklenen Orta 
Vadeli Program’da bile benzer bir durum söz-
konusu. OVP’deki varsayım, küresel belirsiz-
liğin azalacağı, küresel büyümenin tedricen 
artacağı, ticaret ortaklarımızın ılımlı büyüye-
ceği, finansal piyasalardaki dalgalanmaların 
ve jeopolitik risklerin azalacağı, FED’in faiz ar-
tırımlarının sınırlı olacağı, büyümenin finans-
manına yurtiçi tasarruflarla birlikte yabancı 
sermaye girişinin katkı sağlayacağı şeklinde.

Yani ekonomi politikalarımız oluşturulurken 
hemen her şeyin yolunda gideceği umulmuş, 
ona göre hazırlık yapılmış. Ancak önce Brexit, 
sonrasında Trump ve şimdilerde AB ile artan 
sorunlar geldi. ABD seçimi sonrası Meksika 
parası doğal olarak en çok değer kaybeden-
di. Ama seçimde bizimle doğrudan ilgili bir 
konu olmamasına rağmen Türk Lirası da en 
olumsuz etkilenenlerden biri oldu.

Bunun temel nedeni şu olabilir: 2002-2007 
döneminde Türkiye’nin ortalama büyüme 
oranı yüzde 6,8, cari işlemler açığı ise yüzde 
3,7 idi. 2008-2015 döneminde ortalama yıllık 
büyüme oranı yüzde 3,4’e geriledi, cari işlem-
ler açığı ise yüzde 5,8’e yükseldi. Hem dışarıya 
daha bağımlı hale geldik, hem büyüme tem-
pomuzu kaybettik. Yeni bir büyüme hikâyesi 
yazamayınca yatırımlar azaldı ama finanse 
etmemiz gereken dış açık yükseldi. Sonuçta 
Türkiye’nin kırılganlığı arttı.

Bu politika belirsizliğini bir an önce geride 
bırakıp, yeniden ekonomiye ve reformlara 
odaklanmalıyız. Ekonomideki belirsizlikleri 
azaltıp, normalleşmeye geçmeliyiz. Yerlerde 
sürünen yargıya itimadı yükselterek kurumlara 
ve kurallara güven duyulmasını sağlamalıyız.
Böylece risk algısı düşecek, herkes kendi işine 
odaklanabilecektir. Türkiye bugün bütün ku-
rumlarıyla büyük bir imtihandadır. Doğal kay-
naklara sahip olmayan Türkiye’nin demokrasi 
ve hukukun üstünlüğünden başka çıkışı yoktur.

Her Sektörde 
Verimliliği Artırmamız Gerekiyor...

TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB'DAN HABERLER
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu İŞKUR Hizmet Noktası Protokol Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, devletin istihdam konusunda çok önemli destekleri yürür-
lüğe soktuğunu vurgulayarak, bütün şirketleri bu fırsattan yararlanmaya çağırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, Odalarda ve borsalarda 
kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü Ankara’da imzalandı. İmza töreni-
ne, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve 81 ilin İŞKUR 
il müdürleri katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törenin açışında yaptığı konuşmaya geçmişten bu 
yana özel sektöre verdiği destektan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Mehmet Müezzinoğlu’na teşekkür ederek başladı. Ülke olarak olağanüstü günler-
den geçildiğine değinen Hisarcıklıoğlu, “Terör örgütleri ile mücadele ederken, 15 
Temmuz gecesi hain darbe girişimini bertaraf ettik. FETÖ kaynaklı darbe girişiminin 
sonrasında terör örgütleri ülkemize saldırmaya devam ettiler. Başaramadıklarını 
görünce daha da hırçınlaştılar, daha çok saldırdılar. Terör örgütlerini kullanarak 
saldıran odaklar şimdi de ülkemizi ekonomik kriz tuzağına düşürme telaşına gir-
diler. Geçmişten bu yana birçok stres testinden geçmiş Türkiye ekonomisini, zor 
duruma düşürmeye çalışıyorlar. Buradan çok açık söylüyorum. Ne yaparsanız 
yapın; başaramayacaksınız. Nasıl saldırırsanız saldırın, başarılı olamayacaksınız. 
Biz bir oldukça, el ele, omuz omuza verdikçe bizi yenemeyeceksiniz. Siz her sal-
dırdığınızda; Türk iş dünyası olarak, ülkemizin geleceği için daha çok çalışmaya 
söz veriyoruz. İşçi kardeşlerimizle el ele, omuz omuza daha çok çalışıyoruz, daha 
çok üretiyoruz, daha çok ticaret yapıyoruz” ifadesini kullandı.

 -Ekonomide somut adımlar zamanı

 Ekonomiyi normalleştirme ve somut adımlar atma zamanının geldiğini söyleyen 
TOBB Başkanı, “Özellikle de böyle bir dönemde olumlu işler yapmak ve Türkiye 
ekonomisinin sağlamlığını hem insanımıza göstermek, hem de dünyaya tanıtmak, 
çok daha önemli hale geldi” dedi.

 Bu kapsamda, ilk olarak faiz baskısı altında ezilen KOBİ’lere ucuz finansmanın 
önünü açtıklarını ve TOBB Nefes Kredisini başlattıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, 
TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, yıllık yüzde 9,90 faiz oranı ile KOBİ’lerin fi-
nansman ihtiyacına nefes olduklarının altını çizdi.

Yine 2016’yı bitirmeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve İŞKUR ile bir-
likte “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği” başlattıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, 
“Bu seferberlik, Türkiye’de kamu ile özel sektör arasında gerçekleşen en büyük 
ortak çalışma girişimidir. Bu zamana kadar sadece bir projede olan işbirliğimizi, 
işgücü piyasasının tamamını kapsama alacak şekilde genişlettik. 81 ildeki Oda-
Borsalarımız ve İŞKUR İl Müdürlüklerimiz hızla birlikte çalışmaya başladılar. Nitelikli 
eleman ihtiyacındaki şirketlerimizle iş arayan kardeşlerimizi bir araya getirdiler. Oda-
Borsalarımız İŞKUR il Müdürlüğü oldu, İŞKUR il müdürlükleri Oda-Borsalarımız 
oldu. İşgücü piyasası için el ele, omuz omuza çalışmaya başladı” dedi.

TOBB'DAN HABERLER

İş Dünyasına İŞKUR Destekli 
İstihdam Çağrısı
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KOBİ’ler olarak bilinen küçük ve orta boy işletmeler, ülkemiz 
ekonomisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz 
işletmelerinin %99 unu oluşturan KOBİ’lerin yarattığı kat-
ma değeri ve istihdamı göz önüne aldığımızda, KOSGEB’in 
KOBİ’lere vereceği destek ve hizmetlerin rolü büyüktür. Bu 
nedenle, KOSGEB gerek açtığı uygulamalı girişimcilik eği-
timleri, gerekse verdiği desteklerle ekonomimize büyük 
yarar sağlıyor. KOSGEB’ e kayıtlı üye sayısı her geçen gün 
artmakla beraber verilen destekler de artıyor. Bu demek 
oluyor ki ekonomimiz gün geçtikçe büyüyor. 

Biz de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne ka-
dar 450 girişimci adayına eğitim sağladık. Yaptığımız hiz-
meti, açılan yeni işletmeleri gördükçe verdiğimiz hizmetin 
ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. 2017 yılında da des-
teklerimiz tüm hızıyla devam edecektir. KOSGEB Temsilci-
liği olarak KOBİ’lerimizle devamlı işbirliği içerisindeyiz. Her 
konuda sorunlarına çözüm bulmaya devam edeceğiz. Biz 
inanıyoruz ki, KOBİ’ler büyürse Türkiye Büyür.

1- GENEL DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağ-
lanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini  yük-
seltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin 
teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını 
artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin ge-
liştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

2-GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Girişimciliğin desteklenmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması 
ve başarılı işletmelerin kurulması amaçlanmıştır. Program-
dan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar), 
Girişimciler  ve İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni 
yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik) yararlanabilir. Bu 
program,Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,Yeni Girişimci Des-
teği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ve İş Planı Ödü-
lünden oluşur.

A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kül-
türünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurul-
ması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma 
ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu 
süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve 
kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve 
deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.Uygulamalı Gi-
rişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık 
ve ücretsiz eğitimlerdir.

 B) Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamla-
yan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir. 
Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde 

aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet 
Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin 
bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi 
statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla 
ortaklığının olmaması gerekmektedir. 

C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, 
finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri 
mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak ama-
cıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine 
destek sağlanmaktadır. Desteğe Belediyeler,Yüksek Öğre-
tim Kurumları,Özel İdareler,Meslek Kuruluşları,İnkübatörler 
başvurabilir.

 

 D) İş Planı Ödülü 

Yüksek Öğretim Kurumları tarafından örgün eğitim 
kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler 
arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.  İş Planı 
Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e 
başvurur.

3- ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRI-
CI DESTEK PROGRAMI

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ül-
kemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası 
pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji 
yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik eko-
sistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka 
merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma program-
larına katılmasını desteklemektir.  Bu program, Uluslara-
rası Kuluçka Merkezi Kurma Programı,Uluslararası Hız-
landırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur. 
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı’ndan üni-
versiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve 
teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya 
da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde fayda-
lanabilir.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeler faydalanabilir.

4- AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 
DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolo-
jiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli 
işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni sü-
reç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen 
projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

5-KOBİGEL- KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve 
etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve 
sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırla-
yacakları projelerin desteklenmesidir.

 

6-TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama 
Destek Programı

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet 
güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin so-
nuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmala-
rına ihtiyaç duyulması, Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve 
Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, Teknolojik Ürün 
Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı sü-
resi 12 (on iki) ay ‘dır.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile des-
teklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda or-
taya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım 
hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler, 
Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/
prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü 
nezdinde devralmış işletmeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim 
Belgesine sahip işletmeler yararlanabilir.

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 
(yüz bin) TL, Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
için ise 50.000 (elli bin) TL destek sağlanır.

7-İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gele-
rek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak 
laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve ben-
zeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alan-
larında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-

güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurula-
cak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmele-
rin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak 
işletici kuruluşa dâhil olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir 
kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde 
birleşmesi gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, iş-
birliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya 
gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Tek-
noloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise 
en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

8-KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; kü-
çük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal 
destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artır-
maları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratma-
ları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması-
dır. 

9-KOSGEB LABORATUVAR HİZMETLERİ

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firma-
larla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üre-
tilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilen-
dirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvar KOSGEB 
Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir

10-GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK 
PROGRAMI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile ge-
lişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta öl-
çekli işletmelerin; Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler 
Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, sermaye piya-
salarından fon temin edilmesine imkan sağlanması amaç-
lanmaktadır.

DESTEK UNSURU  
ÜST LİMİTİ 

(TL)

DESTEK ORANI (%)

   (1. ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş 
Desteği

Geri Ödemesiz

2.000 -

Kuruluş Dönemi 
Makine, Teçhizat, 
Ofis Donanım ve 
Yazılım Desteği

18.000 60

Kadın Girişimci, Gazi, 
Birinci derecede 

şehit yakını veya En-
gelli 

Girişimciye  
%80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, 
Birinci derecede şehit 

yakını veya Engelli 
Girişimciye  

%90 uygulanır.

İşletme Giderleri 
Desteği

30.000

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000

Sabit Yatırım Des-
teği

Geri Ödemeli 100.000

Kendi işinin patronu

olabilirsin...

HİBELER / DESTEKLERHİBELER / DESTEKLER
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15 Aralık 2016
Borusan Lojistik’in ArGe Departmanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Lojistik Temalı ArGe Merkezi olarak 
onaylandı. İnovasyon ve dijitalleşme çalışmalarının yürütüleceği 
ArGe merkezi, Borusan Lojistik’in satışlarında en az ek yüzde 
5 artış sağlarken, müşterilerine ise yüzde 3‘e varan oranlarda 
maliyet avantajı sunacak.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun ile birlikte Borusan Lojistik’in ArGe departmanı, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “ArGe Merkezi” 
olarak onaylandı. 

Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen hedeflerinin 
Borusan Lojistik’in ortalama yüzde 20 olan büyüme hızını 
artırmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “2016 yılında 3 
temel yatırıma odaklandık. Bunlardan biri Liman kapasitemizi 
artırma yatırımıydı. Projemizi Haziran ayı başında tamamladık. 
Bir diğer önemli yatırımımız Rüzgar Enerjisi Lojistiği alanında 
oldu. Proje taşımacılığında Türkiye ‘de ilk defa kullanılan yeni 
ekipmanlar için yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bir yatırımı hayata 
geçirdik. En önemli yatırım alanımız ise; 2020 yılına kadar 
inovasyon ve ArGe alanlarındaki yol haritamızı çıkarmak ve 
planlamak oldu. Bu yatırımımızın ilk adımı ise ArGe Merkezi 
belgesini almak oldu .”

“Borusan Lojistik için 2017 ArGe’de Atak Yılı Olacak”

Borusan Lojistik olarak inovasyon ve dijital dönüşüm temelli 
ArGe çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Borusan 
Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, fark yaratan ve fayda 
sağlayan şirket yaklaşımı ile hareket ettiklerini; dijitalleşme ve 
ArGe merkezi çözümleriyle tüm iş yapış şekillerini ve bakış 
açılarını dönüştürerek hizmet sunduklarını kaydetti. 

“2011 yılı sonunda şu an %100 Borusan Lojistik şirketi olan 
Elektronik Taşımacılık Ağı (eTA) nın temellerini Tekno Park’ta 
kurduğumuz ArGe Merkezi’mizde attık. Bu aynı zamanda 
Türk lojistik sektöründe de bir ilk oldu. İnovasyon ve ArGe 
faaliyetlerimiz 2016 yılında aldığımız ArGe Merkezi belgemiz 
ile hız kesmeden devam etti.” Dölen, inovatif yaklaşım ve ArGe 
çalışmalarıyla başarılı sonuçlar aldıklarını, KOBİ’lerle kamyoncu 
esnafını dijital platformda buluşturan eTA ve e – ticarette 
teslimatı kolaylaştırarak bütün tarafların kazandığı bir model 
yaratan Bukoli gibi iki önemli markayı tüketicinin hizmetine 
sunduklarını hatırlattı.

İbrahim Dölen günümüzde teknolojinin, kârlı ve sürdürülebilir 
büyümenin ana motorlardan biri olduğunun altını çizdi:

“Bundan sonra kamu teşviklerinin sağladığı kaynakları da 
devreye alarak çok daha güçlü ve hızlı adımlar atacağız. Bu 
sayede tüm iç süreçlerimizi dijitalleştirmeyi,ve eş zamanlı 
olarak müşterilerimize yaşattığımız deneyimleri geliştirme ve 
mobilleştirme olanaklarını hızla geliştireceğiz. 

Simülasyon, büyük veri &optimizasyon, robotik çözümler, 
mobilleşme gibi başlıklar altında gerçekleştireceğimiz 
dijital projelerimiz ile müşterilerimize fayda sağlamaya ve 
sektörümüzde fark yaratarak öncü olmaya devam edeceğiz.

ArGe ve inovasyon alanındaki yatırımlarımız bugüne kadar 100 
milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu alandaki yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz. 2017 yılında ArGe kadromuzda 
yüzde 25 artışa gidiyoruz. Borusan Teknoloji Geliştirme ve 
ArGe şirketimizin de desteği ile sürdüreceğimiz bu çalışmaların 
geleceğin Borusan Lojistik’ini yaratmada en büyük gücümüz 
olacağını biliyorum.” 

“Kamunun desteği güç veriyor”

Borusan Teknoloji Geliştirme ve ArGe Genel Müdürü Dr. A. 
Murat Yıldırım ise Borusan’ın ArGe alanında, özellikle inovatif 
ürün ve hizmet geliştirme ile dijital dönüşüm konularında 
önüne çok ciddi ve iddialı hedefler koyduğunu belirterek 
bu noktada başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak 
üzere kamu yönetiminin destek ve teşviklerinin çok önemli 
olduğunun altını çizdi.

Borusan ArGe olarak 2015 yılının başında kurulduklarını 
belirten Yıldırım, o zamandan bugüne hızla önemli mesafeler 
kat ettiklerini ifade etti: 

“2015 yılında birçok ilki gerçekleştirdik. İlk adım olarak 
şirketlerimizin Teknoloji Yetenek ve Yetkinlik Analizlerini 
tamamlayarak Teknolojik Yol Haritalarımızı oluşturduk. Böylelikle, 
kısa, orta ve uzun vadeli stratejik teknoloji planlaması ile Borusan 
ArGe’nin çalışması gereken teknolojik çalışma alanlarını tespit 
ettik ve ArGe projelerimizi başlattık. Bu süre içinde aynı zamanda 
tüm Grup şirketlerinde ArGe altyapısının oluşturulması ve 
ArGe faaliyetlerinin yürütülmesine öncülük etme hedefiyle, 
grubumuzda 3 yeni ArGe Merkezi’nin kuruluşu için düğmeye 
bastık. Bunlardan birincisi Lojistik ArGe Merkezi’ydi. İleri Malzeme 
Geliştirme ArGe Merkezi ile Tasarım ve Mühendislik ArGe 
Merkezi için de çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz 
noktada Borusan Lojistik ArGe Merkezi’mizin Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olmasından mutluluk 
duyuyorum.”

ArGe Merkezi’nde 49 araştırmacı çalışıyor

Bugüne kadar birçok inovatif projeye imza atan Borusan 
Lojistik’in ArGe Merkezi’nde, şu anda çoğunluğu bilgisayar 
teknolojileri konusunda eğitim almış 49 araştırmacı çalışıyor. 

Borusan Lojistik ArGe Merkezi üniversiteler ve TUBİTAK gibi 
bilim kuruluşları yanı sıra kendi sektörlerinin önde gelen liderleri 
olan müşterileri ile ortak çalışmalar yürütüyor.

Borusan Lojistik ayrıca Avrupa Birliği dahilinde ArGe sahibi lojistik 
firmalarının oluşturduğu ALICE (Alliance for Logistics Innovation 
Through Collaboration in Europe) teknoloji platformunun tek 
Türk üyesi.

Bu platformun amacı, Avrupa lojistik ve tedarik zinciri yönetimi 
süreçleri için ArGe ve inovasyon stratejisinin geliştirilmesidir. 
Borusan Lojistik, üyeliğini gerçekleştirdiği bu platforma katılım 
sayesinde Avrupa’nın önde gelen kuruluşları ile teknolojik 
işbirlikleri oluşturarak gelecek teknolojilerin geliştirilmesinde 
söz sahibi olmayı hedefliyor.

İnovasyon ve Dijitalleşme için 
100 Milyon Lira Yatırımı Tamamladı 
Türkiye lojistik sektörünün öncü firmalarından Borusan Lojistik, 
inovasyon ve dijital dönüşüm alanında ArGe çalışmaları ile vites büyütüyor. 

ÜYEMİZDEN HABERLER ÜYEMİZDEN HABERLER
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Türk otomotiv sektörünün önde gelen tedarikçilerinden 
Borusan Mannesmann, müşterilerine daha hızlı ve etkin hizmet 
verebilmek amacı ile Bursa’da kurduğu 10.000 m2 kapalı alanı 
bulunan yeni tesisini hizmete açtı. Borusan Mannesmann’ın 
ürettiği özel borular motorlu araçların amortisör, koltuk, 
direksiyon, şaft, aks, egzoz, torpido traversi, tampon ve çeşitli 
motor parçalarında kullanılıyor.

İstanbul. Türkiye’nin üretim ve ihracat rekortmeni otomotiv 
ve otomotiv yan sanayinin önde gelen tedarikçisi Borusan 
Mannesmann hizmetlerini sektörün kalbinin attığı Bursa’ya 
taşıdı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 10.000 m2 kapalı 
alana kurulan tesiste, Halkalı fabrikasında üretilen özel borular 
işlenerek müşterilere tam zamanında sevkiyat yapılacak.

Borusan Mannesmann otomotiv sektörünün tam bir çözüm 
ortağı

Bursa’da açılan bu yeni tesis dolayısıyla bir değerlendirmede 
bulunan Borusan Mannesmann Genel Müdürü Semih Özmen 
şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl, 10’uncu kez 21 milyar dolar satış ile ihracat 
şampiyonu olan otomotiv sektörüne hizmet vermekten gurur 
duyuyoruz. Yüksek kalite standartları ile çalışan bu sektörün 
yan sanayii kuruluşlarına yıllardır özel boru tedarik ediyoruz. 
Müşterilerimizin ve dolayısıyla ana sanayinin üretim hatlarının 
durmaması için 7/24 sevkiyat yapmamız, değişen üretim 
programına uygun üretim yapmak için esnek olmamız ve kritik 
ürünlerde hem mamul hem de hammadde stoku tutmamız 
gerekiyor.

Bursa’da hizmete açtığımız yeni tesisimizle otomotiv sektörüne 
daha yakın olacağız ve hizmet kalitemizi daha da yükselteceğiz. 
Borusan Mannesmann olarak otomotiv sektörünün tam bir 
çözüm ortağı olarak ürün ve hizmet sunmaya devam edeceğiz.”

Borusan Mannesmann özel boruları Türkiye’de üretilen motorlu 
araçların her yerinde

Borusan Mannesmann otomotiv yan sanayii üzerinden 
Türkiye'de üretilen neredeyse tüm motorlu araçlara özel 
boru ürünleri tedarik ediyor. Türkiye’de üretim yapan Ford 
Otosan, Tofaş, Oyak Renault, Hyundai, Toyota gibi önde gelen 
otomobil üreticileri ile Mercedes, MAN, Karsan, Otokar gibi 
büyük araç üreticileri, araçlarının birçok aksamında Borusan 
Mannesmann’ın ürettiği üstün kaliteli özel boruları kullanıyorlar. 
Bu borular araçların amortisör, koltuk, direksiyon, şaft, aks, 
egzoz, torpido traversi , tampon ve çeşitli motor parçalarında 
yer alıyorlar. Borusan Mannesmann ayrıca yurt dışında BMW, 
Mercedes, Audi ve Volkswagen gibi büyük markaların yan 
sanayilerine de hizmet veriyor

Borusan Mannesmann uzun yıllardır koruduğu yüksek kalite 
seviyesi ve yan sanayii müşterilerine sunduğu 7/24 sevkiyat 
hizmeti ile Türk otomotiv sektörünün vazgeçilmez tedarikçisi 
konumunda bulunuyor. Türkiye Otomotiv üretimi 2009’dan 
bu yana yılda ortalama % 7 oranında büyürken Borusan 
Mannesmann’ın toplam satışları ortalama % 13 arttı. Şirket, 
sahip olduğu deneyim, bilgi ve teknoloji ile sektördeki birçok 
projenin Ar-Ge ve tasarım aşamasında da yer alıyor.

İnşası New York, Staten Adası’nda başlayacak olan, New York 
Dönme Dolabı projesinin, çelik elemanları üretimi, ön-montajı, 
deneme-montajı, bir ENKA Grup firması olan odamız üyesi 
ÇİMTAŞ Çelik tarafından gerçekleştirilecektir.

New York Wheel Co firması tarafından geliştirilen projenin 
tasarım ve inşaat işleri Mammoet- Starneth- LLC tarafından 
yapılacaktır. 183 m çapa sahip olacak New York Dönme Dolabı, 
dünya üzerindeki en prestijli projeler arasında yer almaktadır.

Borusan Mannesmann 
10.000 m2 Kapalı Alanı 
Bulunan Yeni Tesisini 
Hizmete Açtı

ÇİMTAŞ’ tan 
Dev Dönme Dolap

ÜYEMİZDEN HABERLER

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Yeni Girişimci Desteği

“Kendi işinin patronu olabilirsin!”  

50.000 TL Geri Ödemesiz, 100.000 TL Geri Ödemeli olmak üzere
Girişimcilere toplam 150.000 TL destek!

Müge DEMİRTEMEL
KOBİ Uzmanı
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Dünya ekonomisinin Sanayi Devrimi sonrasındaki hızlı 
gelişme sürecinde tarım sektörünün, dünya ekonomisi 
içindeki payı sürekli olarak azalış göstermiştir. İstihdam ve 
katma değer göstergeleri başta olmak üzere, tarımın dünya 
ekonomisindeki yeri açısından gerileme birçok gösterge 
ışığında açıkça gözlenmektedir. Ancak,  tarım sektörünün dünya 
ekonomisi içerisinde giderek ağırlığını yitirmesi yönündeki 
bu eğilim, 2008-2009 küresel krizi sonrasında neredeyse 
tersine dönmüştür. Dünyada ve ülkemizde tarım sektörü reel 
olarak diğer sektörlerin büyümediği dönemlerde bile büyüme 
devam etmekte ve toplam ekonomideki payını yavaş da olsa 
artırmaktadır.

Sadece toplumdaki bireylerin ve toplumun sağlıklı ve güçlü bir 
hayat sürmeleri açısından değil, istihdam, sermaye birikimi, gelir 
dağılımı, ekonomi-toplum güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma 
açısından da tarım, tüm dünya için kritik bir sektördür. Bu açıdan, 
tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de sanayileşme ve yüksek 
katma değerli ürün imal ve ihraç etme giderek birincil öncelik 
haline gelmekle birlikte, dünyada ve ülkemizde tarım önemini 
ve yerini korumaya devam edecektir.

Son yıllarda giderek hemen tüm dünyada, tarımın önemi kadar 
kabul gören bir başka gerçek ise, zeytin ve zeytinyağının sağlıklı 
beslenmedeki rolüdür. Hemen tüm dünya takdir etmektedir 
ki, nitelikli ve doğal bir zeytinyağı neredeyse anne sütü kadar 
besleyicidir.

Özellikle, az ama kaliteli beslenmenin uzun yaşama reçetesi 
haline gelmeye başladığı gelişmiş toplumlarda, zeytin ve 
zeytinyağı giderek daha fazla değer kazanan bir besin olmakta 
ve iyi olduğunu düşündükleri ürünler için tüketiciler bütçelerinin 
daha büyük bir bölümünü kullanmaktan kaçınmamaktadır. Bu 
eğilim, tüm dünyada marka algısını ve markalaşmanın önemini 
daha arttırmaktadır. İspanya ve İtalya ölçeğinde hasat alanı ve 
üretim değerlerine sahip birçok zeytin ve zeytinyağı üreticisinin, 
parasal ticaretten daha düşük pay almaları ve ihracat birim 
fiyat değerlerinin görece düşük kalması da aslında tam olarak 
marka algısıyla ilintilidir.

Katma değerin ve yüksek katma değerli ihracat yapma şansının 
çok daha yüksek olduğu, zeytinyağı sektöründe markanın 
önemi her geçen gün daha da artarken, zeytin ve zeytinyağı 
gibi “gurme” gıdaları diğer yüksek katma değerli (markalı) 
ürünlerle (şarap, votka, peynir, havyar v.b.) sunabilmek, Türkiye 
gibi yüksek üretim ve ihracat potansiyeline sahip bir ülkeye 
büyük yararlar sağlayacaktır.

Türkiye, zeytincilikte, hemen birçok tarım ürünü yönünden 
sahip olduğu potansiyelin çok daha fazlasına sahiptir. Bu 
potansiyelin en önemli unsurları zeytinlikler (toprak ve ağacıyla), 
iklim, su kaynakları ve zeytinciliğe gönül vermiş insangücüdür. 
Türkiye’nin zeytincilikte bir yandan markalaşırken diğer yandan 
vatanımızın bu zenginliklerini koruyup geliştirmesi, hem gelecek 
nesillerimize hem de insanlığa borcudur.

Bu rapor, zeytinciliğin öneminin her daim vurgulayan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, dünyada ve ülkemizde 
zeytincilik sektöründeki gelişmelere dikkat çekmek ve Gemlik 
Bölgesi’nin potansiyelini ve kamu sektöründen beklentilerini 
ortaya koymak için hazırlattırılmıştır.

Rapor, bir yandan güncel veriler ışığında dünyada ve Türkiye’de 
zeytincilik ile ilgili son gelişme ve eğilimleri sunmaya, diğer 
yandan da Gemlik Zeytini marka algısının ve markalaşma 
sürecinin neden önemli olduğunu resmetmeye çalışmaktadır.

Gemlik Ticaret Sanayi Odası için hazırlanan ‘Tarım, Gıda, 
Zeytincilik Sektör Raporu’ başlıklı bu çalışmada, zeytincilik 
sektörünün kapsamı, ekonomik faaliyet sınıflaması ve dış ticaret 
sınıflaması olarak iki ana eksende değerlendirilmiştir. Buna 
göre, ekonomik faaliyet sınıflaması için Avrupa Topluluğunda 
Ekonomik Faaliyetlerin Ekonomik Sınıflandırması (NACE Rev.2-
2016 Altılı Sınıflama), dış ticaret sınıflaması için ise,  Birleşmiş 
Milletler Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi (HS 2012) 
kullanılmıştır. Bu iki sınıflama sisteminin seçiminde, ulusal ve 
uluslararası karşılaştırılabilirlik ve alt detaylarda veri bulunabilirliği 
ölçütleri dikkate alınmıştır.

Güçlü Yönler

• Gemlik Zeytini’nin kendi başına bilinen bir zeytin 
türü olması

• Gemlik Zeytini’nin uluslararası bir marka haline ge-
lebilecek derecede ayırtediciliği yüksek değerli ö-
zelliklere sahip olması

• Gemlik Zeytini için 05.03.2003 tarihinde coğrafi 
işaret tescilinin yapılmasının gösterdiği markalaş-
ma ve ticaret bilinci

• Bölgede zeytincilik kültürü ve bilincinin gelişmiş 
olması

• Bölgede zeytincilik sektöründe işbirliği ve küme 
altyapısının ve kültürünün gelişmiş olması 

• Bölgenin imalat sanayi, lojistik ve dış ticaret ağla-
rıyla yakınlığı ve güçlü bağlantıları

• Artan işgücü verimliliği

Fırsatlar

• Artan dünya nüfusu
• Çin ve Hindistan gibi nüfusu büyük ve hızlı artış gös-

teren ekonomilerde hanehalkı gıda harcamalarının 
artıyor olması

• Sağlıklı beslenme yönünde küresel eğilimler
• Sağlıklı beslenmede zeytin ve zeytinyağının giderek 

artan önemi
• İspanya ve İtalya’nın sektördeki hakimiyetinin son 

yıllarda gerilemesi nedeniyle pazarda oluşan boşluk
Tehditler

• Bölgemizdeki jeopolitik riskler
• Uluslararası ticarette korumacılık eğilimleri
• Dünya ticaretinde son yıllarda görülen yavaşlama
• Petrol fiyatlarının artma ihtimali
• Küresel ısınma
• Ülkemizde iç talepte yavaşlama işaretleri
• Ülkemizde ve bölgede zeytinliklerin yeterince 

korunamaması

Zayıf Yönler

• Bölgede zeytinliklerin tarımsal teknolojilerin kullanıma 
dayalı üretime yeterince uygun olmaması

• Zeytinliklerin ölçek ekonomisi anlamında küçük ve 
dağınık olması

• Zeytin ağaçlarının yaşlanıyor olması
• Gemlik Zeytini için orijinal ve yerel fidan bulunmasının 

zorluğu
• Kalifiye işçi bulma ve çalıştırma zorluğu
• İşgücü maliyetleri
• Görece yüksek kayıtdışılık
• Son yıllarda azalmakla birlikte üretimde yüksek 

periyodisite
• Periyodisitenin yarattığı fiyat döngüleri
• Periyodisiteyle bağlantılı olarak işçi, işyeri, girişimci 

sürdürülebilirliği sorunları
• Periyodisitenin neden olduğu stok, nakit ve mali 

döngü sorunları
• Dünya ortalamasının altında kalan ve son yıllarda 

düşüş gösteren toprak ve ağaç verimliliği
• İşlenmiş zeytin ve zeytin ürünleri konusunda dünya 

ortalamasının altında kalan marka değeri ve katma 
değer

• Düşük ihracat birim değeri 

Tarım, Gıda , Zeytincilik 
Sektör Raporumuz Yayınlandı

1. BÖLGE VE GEMLİK ÖZELİNDE GZFT ANALİZİ 
 (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler)

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine 
katkılar sunmak için aktif olarak 
çalışan Odamız, bu çalışmalarına 
bir yenisini daha ekledi. 

Bu çerçevede bölgemizin ekono-
mik dinamiklerini mercek altına 
aldık. İlk etapta Tarım, Gıda ve 
Zeytincilik sektörlerini kapsayan bir 
Sektörel Araştırma yaptık. Alanında 

uzman akademisyenler tarafından hazırlanan bu rapor büyük 
bir bilgi açığını kapatmış oldu. Sektöre dair SWOT analizleri, 
fırsatlar ve tehditler  objektif bir bakış açısıyla bu raporda  siz-
lerle paylaşılmıştır.

Bütün bunların dışında, sektörün küresel rekabet ortamındaki 
yansımaları, dünya pazarlarındaki durumu , Türkiye geneli ve 
Gemlik özeli olmak üzere bir çok açıdan ekonomik veriler hazır-
lanmış , tamamı Odamıza özel tasarlanmış grafikler, göstergeler 
ve yüzlerce faydalı veri ile güçlendirilerek sizlere sunulmuştur.

Bundan sonraki süreçlerde; Sanayi , Liman, Lojistik , Serbest 
Bölge , Turizm gibi bir çok sektörle ilgili araştırma raporlarının 
hazırlanması için çalışmalarımıza hız verdik. Bu raporun ha-
zırlanmasında, sahada çalışan  görevlilere, akademisyenlere 
ve tüm çalışma arkadaşlarıma , Yönetim Kurulu Üyeleri adına 
ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Kemal AKIT

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı
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• Gemlik Ticaret Borsası tarafından Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçelerini kapsayan “Gemlik Zeytini Coğrafi 
işaret belgesinin alındığını coğrafi işarete alınan bu bölgede zeytin ve zeytinyağı ile her nevi gıda, toprak, yaprak 
ve su analizlerini yapmak amacıyla uluslararası ve AB normlarına uyan laboratuvarların kurulmasının gerektiği, 

• Gemlik zeytininin haksız rekabete maruz kaldığı, Gemlik tipi zeytin fidanlarının Gemlik dışına kontrolsüz ve 
bilinçsiz gönderildiği, 

• Sofralık zeytine prim verilmesinin üreticiyi teşvik edeceği, 

• DGD’nin zeytinde arazi cinsinden değil ürün bazında verilmesi gerektiği, 

• Köy kooperatiflerine salamurahane yapılması için destek sağlanması, 

• 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan 
28.02.1995 tarih ve 4086 sayılı Kanunun günümüz koşullarına göre güncellenmesi, 

•   Sofralık zeytinde kayıt dışının önlenmesi için sektör envanterinin çıkarılması, 

• • Sofralık siyah zeytinden ihracat iade priminin yetersiz olduğu % 1’den % 5’e çıkarılmasının uygun olacağı.

Gemliik Bölgesi’nde,  Devlet ve Hükümet yetkilileriyle yapılan farklı zamanlardaki toplantılarda, Bölge adına aşağıdaki hususlar 
yetkililerin dikkatine sunulmuştur:

TOBB Sanayi Veritabanı kayıtlarına göre, Bursa’da 2016 yılında 
sofralık zeytin üreten 29 firma bulunmaktadır. Bu firmaların, 
toplam üretim kapasitesi 136,6 bin ton olup, toplam 1284 kişi 
istihdam etmektedirler. Bursa’nın, toplam 400 bin tona varan, 
Türkiye sofralık zeytin üretimi içerisindeki payı %35 civarındadır. 
Bursa’daki 29 firmadan 6’sı Gemlik’te yer almaktadır. Ancak, 
istatistiki verilerde bu firmaların Bursa İli içindeki ekonomik 
katkıları izlenememektedir.

Veriler natürel/sızma zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal 
olarak değiştirilenler hariç) üreticileri için incelendiğinde, 
Bursa toplam 11 üretici firmanın kayıtlı bulunduğu ve 2016 
yılı üretim kapasitesinin 11 bin tonun üzerinde tahmin edildiği 
gözlenmektedir. Belirtilen bu 11 firmanın toplam çalışan sayısı 
ise 382 kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye’nin 2015 yılında 
toplam 143 bin tonu bulan zeytinyağı üretimi içinde oldukça 
küçük bir paya sahip olan Bursa’nın, ilçe bazında zeytinyağı 
üretim dağılımı bilinmemektedir. Kayıtlara göre, Gemlik İlçesi’nde 
sadece bir natürel/sızma zeytinyağı üretici bulunmakta ve 
toplam 3 çalışan istihdam etmektedir.

Ağaç sayısı itibarıyla bakıldığında ise, 2015 yılında Türkiye 
genelinde tespit edilen 145 milyona yakın meyve veren yaşta 
ağacın, 2 milyon 254 bini Gemlik’te bulunmaktadır. Sadece bu 
rakamdan hareketle, Gemlik İlçesi’nin meyve olarak yıllık zeytin 
üretiminin %1.5’inden fazlasını gerçekleştirdiği söylenebilir. 
Ancak, miktar olarak büyük ağırlık ifade etmese de, bir ihraç 
markası olarak Gemlik Zeytini büyük önem ifade etmektedir.

Gemlik Zeytini için 2003 yılında coğrafi işaret tescili yapılmış 
olması, bölgenin zeytincilikte dünya markası olma şansını 
artırmaktadır. 

Dünyada marka algısının hızla geliştiği bir eğilim mevcuttur. Bu 
algının etkileri, özellikle, İtalya ve İspanya’nın dünya zeytin ve 
zeytinyağı piyasasının gelişiminde kolaylıkla gözlemlenebilir. Bir 
başka marka etkisi, Fransa’nın önemli bir yetiştirici olmamakla 
beraber özellikle zeytinyağı piyasasında yer bulabilmesinde 
gözlenmektedir. Diğer yandan, İtalya ve İspanya sadece 
kendi ürettikleri zeytinleri yüksek katma değerli ihracata 
dönüştürmemekte, Tunus, Fas ve Portekiz gibi ülkelerden ithal 
ettikleri zeytinleri, marka değeri olan ürünlere dönüştürerek ihraç 
etmektedirler. Zeytin ve zeytinyağı piyasalarında giderek, kalite 
ve fiyat kadar, ambalaj, sunum, marka yönetimi ve perakende 
sektörüyle ilişkiler büyük önem kazanmaktadır. Özellikle, yüksek 
gelirli dış tüketiciler, zeytin ve zeytinyağını bir besin olduğu 
kadar ilaç, gastronomi unsuru ve hobi olarak görmektedir. Bu 
itibarla, tamamlayıcı ürünlerle birlikte (örneğin şarap, peynir, 
diğer gurme ürünler) geliştirilmiş güçlü ve uluslararası bir katma 
değer zinciri ihracat değerinin ve ihracattan elde edilen katma 
değerin hızla yükselmesini sağlayacaktır.

Büyüleyici özellikleriyle ülkemiz doğası ve iklimi, tarım 
ürünleri için de dünyada eşi bulunmaz özel toprakların en 
üst sıralarında yer almaktadır. Ülkemizin müthiş potansiyelini 
zeytincilikte açığa çıkarmak için işgücünün sürekliliğinin ve 
eğitiminin sağlanması, zeytin yetiştiriciliğinde tarımsal makine 
ve araç kullanımının güçlendirilmesi, zeytinliklerin korunması, 
geliştirilmesi ve ıslah edilmesi ve her şeyin ötesinde toprağımıza 
ve insanımıza özen gösterilmesi gerekmektedir. Ülkemizin 
zeytin yetiştiriciliğinde,  “Gemlik Zeytini” markasıyla özel bir yere 
sahip olan Gemlik İlçemiz, üreticileri, firmaları, toprağı, iklimi, 
fidanları ve ekonomisiyle bu özeni fazlasıyla hak etmektedir.

2. SEKTÖRE DAİR HÜKÜMET POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sektör Raporumuzun tamamına ulaşmak için ; 
http://www.gtso.org.tr/sektorel-arastirmalar 
linkimizi kullanablirsiniz
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Gemlik  Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edilen 
'Nefes Kredisi Kampanyasına destek vererek üyeleri için 1 milyon TL'lik kaynak oluşturdu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT ; "İçinde bulunulan ekonomik süreçte, KOBİ’lere nefes aldırmak 
amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası ve Denizbank arasında imzalanan, oda 
üyelerine düşük faizli kredi kullandırmaya yönelik protokole biz de katkı sağladık. Bu proje nakit sıkıntısı 
çeken KOBİ'lerimize nefes olacak ve ülke ekonomimiz canlanacaktır.

Oda üyelerimiz, üst limit 100 bin TL olmak üzere, 12 ay vadeli, yıllık yüzde 9,90 faiz oranlı kredi kullanabilecekler. 
Üyelerimizin Ziraat Bankası ve Denizbank’tan kullanabilecekleri Nefes Kredisine başvurabilmek için Odamızdan 
’TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli faaliyet belgesi almaları gerekmektedir.

GTSO üyeleri düşük faizli Nefes Kredisinden yararlanmak için 12 Aralık 2016 Pazartesi gününden itibaren 
Ziraat Bankası ve Denizbank Gemlik şubelerine başvurabilirler.

Bilgi için : 513 10 23 / Dahili: 104



Dr. ZİYA KAYA  1891-1953

Şiir yazmaya idadide (Lise) başladı. Yurtseverlik ve milliyetçilik 
duygularını bu şiirlerle ifade etti. Şiirleri Türk Yurdu,İçtihat ve 
Varlık dergilerinde yayınlandı. İdadide iken yazdığı “Mehtap 
ve Sen” şiirinden.

                  

                    İşte ay doğdu, muhteşem  mağrur.

                    Keşiş’in zirve-i beyzasından

                    Süzülen dalgalarla huzme-i nur                  

                    Saçıyor arza  ihtizasından   

                                                             18 Ağustos 1906 

       Tıbbiyede iken yazdığı “ Mefkürenin Kanunları” şiirinden

                    Yurdu sev, ulusun hayatı için
                    Attığın her adım geniş ve derin 
                    Bir yol açsın bu günkü tarihin,
                    Kanlı Bayrağından.
                                                          3 Ocak 1911

     1919 yılında Bekirağa Bölüğünde tutuklu iken yazdığı 
“Hemşireme”
adlı şiirinden:

                    Sakladım zevkimi Cehennemlere,
                    Mefkure gücenir darılır diye
                    Bilerek katlandım şu matemlere
                    Azm ile halâsa varılır diye.

                    Bilirsin çektiğim meşakkatleri,
                    Fert için değildi cemiyet için
                    Zihnime yatmayan hakikatleri
                    Çiğnedim sevgili bir millet için
                                                              Temmuz 1919  Bekirağa

  1921 yılında Millî Mücadele’de Silifke’de işgâl altında bulunan 
Gemlik’teki annesine yazdığı şiir.

                   Geceleri gözüme girmiyor uyku
                   Bilmem ki orada hayatta mısın
                   Sıkıyor kalbimi bir acı duygu
                   Evladım diyerek feryatta mısın.

                  Keşke sen bu kadar hülyası derin
                  Bir evlat annesi bulunmasaydın
                  Her gece rüyama girip nerdesin
                  Evladım diyerek yolunmasaydın.

Yine Silfke’de yazdığı  “Perişan” adlı şiirinden
      
                   Yıkılmış vatanda şirin yuvalar
                   Kül, kömür yığını zümrüt ovalar
                   Doğuya göçmüşte kalan obalar
                  Yıkılmış mabetler, kuran perişan

      Dr Ziya Kaya’nın şiirleri “Yollar ve İzler”, “Dhamma”isimli 
kitaplarında yayınlanmıştır. Keloğlan adını verdiği bir Anadolu 
efsanesini kitap halinde yayınlamış ve bu eser Sadi Tek 
tarafından sahnelenmiştir

         Yollar ve İzler isimli kitabının önsözünde ise şu dörtlük 
vardır.

                  Vatanda garip olduk

                  Çöllerde hatip olduk

                  El bizi hasta etti

                  Biz el’e tabip olduk.

       Dr. Ziya Kaya 1953 yılının 1 Aralık günü beyin kanama-
sından gözlerini hayata yumdu.

Çok kalabalık bir halk tarafından eller üstünde doğduğu 
köy olan  Umurbey’de köyün kurucusu “Umur Bey’in” de 
mezarının bulunduğu “ Beyler Mezarlığı”na gömüldü. 
Zamanın Bursa Valisi Cahit Ortaç mezarı başında yaptığı 
konuşmada  “Bir vatanperveri toprağa verdik. Sen bu güzel 
memleketin saadeti ve selameti için  her şeyi yaptın. Kendini feda et-
mekten kaçınmadın ruhun huzur içinde olsun. Çünkü,senin hayatını harcadığın 
vatanperverlik yolunda milyonlar yürüyor. Huzur içinde yat” demiştir.

1- “”Kurtuluş Savaşında Bursa” Yılmaz Akkılıç  C.1, s/41

2- Emin Bora              Gemlik Gazetesi

" Sevgili milletim... Günahsız, saf 
hemşerilerim, öksüz, yetim kardeşlerim. 
Melun Yunanlılara  esir mi olacaksınız..? 
Ey Ulu Tanrı !.. Türkün, bilirim kabahati 
çoktur, fakat şu arsız ve namussuz millete 
çiğnetme vatanımı. Ah ne olaydı, vatan 
aşkı, millet sevgisi nedir bilmeseydim…”

             Aradan yüz sene bile geçmedi Kurtuluş Savaşının 
üzerinden. Ne doğru dürüst kendimiz öğrenebildik, ne de 
çocuklarımıza öğretebildik. Bu gün bu topraklarda yaşıyorsak 
canlarını bu yolda feda eden, bu yolda mücadele eden kişilerin 
fedakârlıkları sonucudur. İşte Dr. Ziya Kaya da bunlardan birisidir.

            Doktor Ziya Kaya Bursa’nın Gemlik Kazasının Umurbey  
köyünde 1891 de doğdu.Tam adı Ziya Ahmet’tir.Annesinin 
adı olan “KAYA”yı soyadı yasası çıkmadan önce de ikinci adı 
olarak kullanmıştır.

            İlköğrenimi ve Rüştiyeyi Umurbey’de okuduktan sonra 
“Bursa Sultani”sinde ( Bursa Erkek Lisesi) okudu. Haydarpaşa 
Sultanisi”ni bitirdi. Tıbbiye’ye girdi. 1912 yılında doktor olarak 
mezun oldu. Öğrencilik yıllarında “Türk Ocağı”nın Tıbbiye 
şubesinin kurucuları arasında yet aldı. Pazarköy’e         (Orhangazi) 
hükümet tabibi olarak atandı.

           Balkan Savaşı çıkınca askere alındı. Balkan bozgununu 
yaşadı. Daha sonra 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde 
“tabip yüzbaşı rütbesiyle görev yaptı.Bu arada “İttihat ve Terakki” 
ye katıldı.Partinin Bursa ve Gemlik’te örgütlenmesinde görev 
aldı.Mondros’tan sonra  dönemin ünlü itilafçılarından gazeteci Ali 
Kemâl’i  “ Gayri vatani yazılar yazmakla” suçlayan yazılar yazdı. 
Kendisini Bozburun’da ( Armutlu) düelloya davet etti.4 Mart 1919 
‘ da Damat Ferit Paşa Hükümeti kurulup ta Ali Kemâl ‘ Dahiliye 
Nazırı’ olunca Ziya Kaya’yı “memleket dahilinde fesat çıkarmak” 
suçlamasıyla 7-8 Mayıs 1919  gece yarısı tutuklattı. İstanbul’da 
“Bekirağa Bölüğü”ne kapatıldı. Zamanın Harbiye Nazırı Gemlik 
Adliye köyünden Şakir Paşadır. Gemlik’ten Ziya Kaya’nın  serbest 
bırakılması için bir heyet gitti.. Şakir Paşa kendisine gelenlere 
“Kendisine söyleyin bu yazıları sarhoş iken yazdım, pişmanım 
desin” der. Dr. Ziya Kaya bu teklifi şiddetle reddeder ve Divan-ı 
Harpte yargılanır. Hapse mahkûm olur. Dr. Ziya Kaya’nın 21 
Mayıs 1919 da defterine yazdığı şu satırlar o dönem aydının 
karamsarlığına çarpıcı bir örnektir. (1) “ 21 Mayıs Çarşamba/ 

Karacabey ve Mudanya’ya Yunan askerleri geldiği şayi oluyor. 
Ah…benim kahraman köyüm, Umurbeyciğim sen ne haldesin 
? Marmara’nın mukaddes yeşil suları, Bozburun, Gemlik. Ah, 
yazamayacağım, gözlerim yaşarıyor: ruhum pek elim bir hicran 
içinde .Sevgili milletim .. Günahsız ,saf hemşerilerim,öksüz,yetim 
kardeşlerim. Melun Yunanlılara  esir mi olacaksınız?.. Ey Ulu Tanrı 
!.. Türkün , bilirim kabahati çoktur,fakat şu arsız ve namussuz 
millete çiğnetme vatanımı. Ah ne olaydı, vatan aşkı, millet 
sevgisi nedir bilmeseydim…”

       Siyasal iktidar değişimi sırasında Bekirağa Bölüğü’nden 
serbest kalınca Gemlik’e döndü. Bursa ve Gemlik’te “Müdafa-
i Hukuk Cemiyeti”nin örgütlenmesine katıldı. 25 Haziran 1920 
‘de İngilizlerin Gemlik’e asker çıkartması girişimini engelleyen 
“ Kuvva-yı Milliye”ciler arasında bulundu. 6 Temmuz’da Gemlik 
işgâl edilince arkadaşları ile beraber Anadolu’da bulunan Millî 
Cephe’ye katılmak için memleketinden ayrıldı. Antalya’da ve 
Silifke’de hekim olarak çalıştı.

         Savaş bittikten sonra Tekirdağ Sağlık Müdürlüğüne 
atandı. Hemşehrilerinin ısrarı üzerine bu görevden istifa ederek 
memleketinde kaldı  ve Belediye Başkanı seçildi. Bu görevi 1933 
yılına kadar sürdü.Daha sonra serbest hekim olarak çalıştı.O 
tarihlerde Gemlik’te tek hekim ve tek Eczane vardı. O da Eczacı 
Hikmet Sevinç’ti. Aralarında gizli bir antlaşma vardı. Köyden 
gelen fakirleri muayene edip ilaç yazdığı zaman köşesine küçük 
bir işaret koyar. Bu işaretin olduğu reçetelerden eczacı para 
almazdı. Daha sonra doktor bu ilaç paralarını cebinden öderdi. 
1945 yılında demokrat Parti kurulunca bu partiye katıldı.1946 da 
bu partinin Bursa örgütü kurulmadan önce Gemlik örgütünü 
kurdu.1950’de bu kez DP adayı olarak katıldığı yerel seçimlerde 
tekrar Gemlik Belediye Başkanı seçildi. Aralık 1953 ‘de ölümüne 
kadar bu görevde kaldı.

        Ziya Kaya aynı zamanda şairdir.(2)Arı bir dille hem aruz 
hem de hece ile şiirler yazdı..

Sayı : 11    2017

47





Kadınların işgücüne katılımı hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağlayan, 
yoksulluğun azaltılmasında, toplumsal birlikteliğin sağlanmasında rol oynayan en önemli 
etkenlerden biridir. Ülkemizde çalışma hayatında yaşanan sorunların başında kadınların işgücü 
piyasasında yeteri kadar yer bulamaması ve etkin konumlarda yer alamaması gelmektedir. 
Kadınların işgücü piyasasında katılımlarının düşük seviyelerde olmasının birçok nedeni vardır, 

bunlar arasında eğitim seviyesi, toplumsal cinsiyet anlayışı ve cinsiyet ayrımcılığı, kültürel yapı, yer yer bazı işyerlerinde yaşanan 
kadınlara yönelik mobbing vb. ayrımcı yaklaşımlar sayılabilir. Tüm bu nedenlerin dışında kadınların işgücü piyasasından ayrı 
kalmasının bir nedeni de doğumun ardından doğan çocuğun bakımını üstlenmesidir. Bu doğal görevden dolayı kadınlar işgücü 
piyasasından ayrılmak zorunda kalmaktadırlar.

 Kadınların doğum ve evlat edinme sonrası işgücü piyasasından ayrılması, gelir kaybının yanında çalışma alışkanlık ve 
disiplini ile mesleki becerilerini kaybetmelerine sebep olmakta ve dolayısıyla uzun süreli işsiz kalmalarına sebep olmaktadır. Bu 
sebeple bireylerin gelir kaybının kısmen de olsa karşılanarak, işsizliğin oluşturduğu olumsuzlukları azaltmak için ülkeler pasif 
istihdam politikaları uygulamaktadırlar.

 Kadının istihdamda kalmasını sağlamak amacıyla, bir pasif istihdam politikası aracı olarak hayata geçen Doğum ve Evlat 
Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği için, 4857 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış ve bu düzenleme 10 
Şubat 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek çalışma hayatımızda yerini almıştır. 

İş Kanununda Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği

 Yapılan düzenleme ile öncelikle, 4857 sayılı İş Kanununun analık halinde çalışma ve süt iznini düzenleyen 74. Maddesine 
yeni hükümler getirilmiştir.

 Düzenlemeye göre; doğumdan önce ve sonra sekizer hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için kullanılan 
doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması 
koşuluyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde;

 Birinci doğumda 60 gün,

 İkinci doğumda 120 gün,

 Sonraki doğumlarda ise 180 gün,

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir 
Çoğul doğum olması halinde belirtilen sürelere ek olarak otuz 
gün daha eklenecek, çocuğun engelli doğması halinde ise 
yarım çalışılan süre üç yüz altmış gün olarak uygulanacaktır.

 4857 sayılı İş Kanunu ile yarım çalışma hakkının kullanımı 
için ve yarım çalışma yapacak bireyin ücret kaybına uğramaması 
için 6663 sayılı kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 
Ek 5 inci madde eklenmiştir. 

Hak Kazanma Koşulları 

Bir kişinin yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

• Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,

• 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
belirlenen sürelerle yarım çalışmaya başlamış olması,

• 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık 
çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması,

• İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki 
son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş 
olması,

• Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği 
tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimine doğum ve 
evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda 
bulunması

gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, analık izninin bittiği 
tarihten itibaren yarım çalışmaya başlayan işçi 30 gün içinde 
de İŞKUR’a başvurmak zorundadır. Başvuru da gecikilen süre 
doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya 
hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. 

Ödeneğin Miktarı ve Süresi

 İş Kanununda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak 
belirlenmiştir. Yapılan düzenleme ile çalışılan bu sürenin 
yarısını çalışan hak sahibi, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi 
gayesiyle çalışmadığı süreler için yarım çalışma ödeneğinden 
yararlanabilecektir. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait 
aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki 
ikinci ay içinde İşsizlik Sigortası Fonundan aylık olarak ödenir.

 Örnek vermek gerekirse, Eylül/2016 ayında yarım 
çalışma yapan bir işçi için işveren çalıştırdığı gün kadar ücretini 
işçiye öder, primlerini Ekim/2016 da SGK’ ya aktarır. İŞKUR 
Kasım/2016 ayı içinde yarım çalışma ödeneğini öder. Sigorta 
primlerini ise Aralık/2016 ‘ da yatırır. İşçi hak kazanma koşullarını 
taşımıyorsa herhangi bir ödeme yapılmaz.

 Yarım çalışma ödeneği günlük miktarı; günlük asgari 
ücretin brüt tutarı kadardır. Bu ödemeler damga vergisi hariç 
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. İşçinin haftalık 
çalışma süresinin yarısı kadar çalıştığı varsayıldığında 1 ay için 
en fazla 15 gün ödeme yapılacaktır.

 2016 yılında brüt asgari ücretin 1.647 TL olarak 
belirlendiği göz önünde bulundurulursa hak sahibi, bir aylık 
yarım çalışma yaptığı dönemde ücretsiz izinli olduğu 15 günlük 
süre için maksimum 817,25 TL ödeme alacaktır.

 Yarım çalışma ödeneği sigorta primleri; yarım çalışma 
ödeneği ödenen gün kadar sigorta primleri prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden % 32,5 olarak ödenecektir. Malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının 
% 20’sidir. Genel sağlık sigortası primi %12,5’idir.

Ödenek olarak ilgiliye ödenebilecek en fazla süre;

• Birinci doğum da 60 gün yarım çalışmaya karşılık 30 gün,

• İkinci doğum da 120 gün yarım çalışmaya karşılık 60 gün,

• Üçüncü ve üstü doğum da 180 gün yarım çalışmaya 
karşılık 90 gün,

• Engelli doğumda 360 gün yarım çalışmaya karşılık 180 
gün, süreyle yarım çalışma ödeneği ödenir.

 

Ödeme Yapılmayacak Haller

• Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu 
durumlarının devamı süresince yarım çalışma ödeneği 
ödenmez.

• Yarım çalışma ödeneği, çocuğun hayatını kaybetmesi ve/
veya evlatlık halinin ortadan kalkması gibi durumlarda, 
olayın vuku bulduğu tarihi izleyen tarih itibariyle durdurulur.

• 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izin verilen işçi, bu süre zarfında başka bir işte çalışması 
halinde, çalıştığı süre için ödenekten yararlanamaz.

• Yarım çalışma ödeneği alırken, çalıştığı işyerinden ayrılan 
işçinin ödeneği işten ayrıldığı tarihten itibaren durdurulur. 
Yeni bir işe girmesi ve yarım çalışma yapması halinde, 
başlangıçta belirlenen ödeme döneminin bittiği tarihi 
geçememek üzere kalan hak sahipliğinden yararlanabilir.

Ödemeler, işverenin yarım çalışma süresi ile ilgili olarak Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na yapmış olduğu bildirimler dikkate alınarak 
belirlenir. Bu sebeple işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi 
nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte 
işverenden tahsil edilir. İşçinin hatalı bilgi ve belge vermesi 
nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte 
işçiden tahsil edilir.

Çalışma hayatımızda istihdam politikaları bağlamında yeni 
bir uygulama olarak yerini alan yarım çalışma ödeneği, 
kadınların işgücüne katılım oranı gelişmiş ülkelere kıyasla 
daha düşük olan ülkemizde, kadın istihdamının korunmasında 
ve yükseltilmesinde olumlu katkı sunacaktır.

KAYNAKLAR

 4857 sayılı İş Kanunu

 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

 SEVEN, Ayşe, “Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği”,  

İstihdam 3İ Dergisi, 2016, S.20, (ss.69-72).

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası 

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

İŞKUR YAZI
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Bu rejimi “sistemi” basitçe şu şekilde tanımlayabiliriz; 
Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın “ithalatı gerçekleş-
memiş vergileri ödenmemiş yurtdışı menşeili eşya” vergileri 
teminata bağlanmak suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşı-
ma giren ya da eşdeğer eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde 
bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin 
elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, elde 
edilen ürünlerin ihraç edilmesinin esas olduğu, ihracatın ger-
çekleşmesi halinde teminatın veya alınan vergilerin geri ve-
rildiği bir rejimdir. 

Bu rejime tabi tutulan ürünlerin ithalat işlemleri Ticaret politika-
sı önlemlerine tabi tutulmadan gerçekleştirilmektedir. Ticaret 
Politikası önlemlerine örnek verecek olur isek TSE denetimine 
tabi bir eşya bu rejim kapsamında ithal edilmek isteniyorsa TSE 
denetiminden muaf olarak ithalat işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Dahilde işleme rejiminden yararlanabilmek için Türkiye 
Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Ekonomi 
Bakanlığından Dahilde İşleme izin belgesi veya bazı işlemleri için 
gümrük idarelerinden Dahilde İşleme izni alması gerekmektedir. 

Dahilde işleme izin belgesi alınabilmesi için Ekonomi 
Bakanlığının web sitesi üzerinden elektronik olarak müracaat 
edilerek gerekli bilgi ve belgelerin bu sistem üzerinden ak-
tarılması suretiyle izin belgesi alınabilmektedir. Alınacak bu 
izin belgesi için detaylı üretim ve işçilik işlemleri için alınacak 
belge türüdür deyimini kullanmak daha açıklayıcı olacaktır. 

Dahilde İşleme İzni ise, Basit işlem ve işçilik işlemleri için 
Ekonomik Etkili Rejim İzni Başvuru Formu ile ithalat işlemleri-
nin yapılacağı gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. 
Başlıca, Dahilde İşleme izni verilecek haller şunlardır:

Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat gibi temel tekstil ham-
maddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan 
yardımcı maddelerin (tela, etiket, fermuar, çıtçıt, askı, şerit, 
kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip ihraç ürünlerin elde e-
dilmesinde kullanılması,
Kıymetli maden ve taşların ithalatını müteakip, işlendikten 
sonra ihraç edilmesi, 
Eşyanın korunması, görünüş veya satış kalitesinin iyileştirilmesi, 

Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi gibi 
işçiliğe tabi tutulması, 
Eşyanın yenilenmesi dahil tamir edilmesi veya boyanması, 
Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, etiketlenmesi, ambalaj-
lanması, elenmesi, fiziki boyutunun değiştirilmesi, kavrulması 
ve kabuğundan ayrılması, 
İhracı yapılacak tel ve çivi üretimi için filmaşin ithali, 
İhracı yapılacak çiçek için fide ithali, 
İhracı yapılacak kesilmiş sac için rulo sac ithali.

Belge / İzin kapsamındaki eşyanın ithalatı doğrudan ithalatçı 
tarafından yapılabileceği gibi, Borçlar Kanunu’na göre tayin 
edilmiş olmak kaydıyla temsilci aracılığı ile de olabilir. Bunun 
için belge düzenlenmeden önce veya belge süresi içerisinde 
izin alınması gerekir. 

Yine Belge / İzin sahibi firmaların ihracını taahhüt ettikleri işlem 
görmüş ürünlerin tamamını veya bir kısmını aracı ihracatçı kul-
lanarak yapabilirler. Elektronik ortamda düzenlenen belgeler 
için aracı ihracatçı kanalıyla ihracat yapılacaksa önceden bağlı 
bulunan Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığından, Gümrük 
İdaresinin izni kapsamında ise önceden bu idareden izin alın-
ması gerekir. 

Bu rejimi kendi içerisinde iki sisteme ayırabiliriz;

Şartlı Muafiyet Sistemi 

Dahilde İşleme izin belgesi / Dahilde İşleme İzni kapsamında 
ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde 
kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yar-
dımcı madde, yarı mamul, mamul, ambalaj ve işletme mal-
zemelerinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca, 
ticaret politikası önlemlerine ve ithalat vergilerine tabi tutul-
maksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli veya 
bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşme-
sini müteakip iade edilmesidir. 

Ancak, belge / İzin kapsamında işletme malzemesi ithal edil-
mesi halinde KDV ve ÖTV tahsil edilir ayrıca ticaret politikası 
önlemleri uygulanır. 

İHRACATI DESTEKLEYEN SİSTEM 

DAHİLDE İŞLEME 
REJİMİ

Ayrıca şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin 
belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için 
ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8’li bazda 
gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özel-
likleri aynı kalite ve niteliği taşıyan serbest dolaşımdaki eşya 
da kullanılabilir. 

Geri Ödeme Sistemi

Dahilde İşleme İzin Belgesi / İzni kapsamında ithal edilen ham-
madde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul mallardan 
elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esna-
sında alınan verginin (İşletme malzemelerinde alınan KDV ve 
ÖTV hariç) geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya 
için ticaret politikası önlemleri, dış ticarette teknik düzenleme 
ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamam-
lanması ve ithalat vergilerinin ödenmesi gerekir.

Eşdeğer Eşya Kullanımı 

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde Dahilde işleme izin belgesi 
kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için, ithal 
eşyası yerine, asgari 8’li bazda aynı gümrük tarife istatistik po-
zisyonlu, aynı ticari kalite ve teknik özellikte bulunan serbest 
dolaşımdaki eşyanın kullanılmasıdır. 

İşlem görmüş ürünlerin üretimi için, ithal eşyasının yerine 
eşdeğer eşya kullanılabilir. Bu sistem çerçevesinde, Dahilde 
işleme izin belgesi kapsamında eşdeğer eşya elde edilen 
işlem görmüş ürünlerin, ithal eşyasının ithalinden önce ihraç 
edilmesine izin verilebileceği gibi ithal eşyası ile serbest do-
laşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. 

İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen 
işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithal eşyasının belge süresi 
sonuna kadar ithal edilmesi gerekir. 

Dahilde İşleme İzin Belgelerinde Süre ne kadardır? 

Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi 
sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.

Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) 
ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin 
ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi 
kadar tespit edilebilir.

Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde 
işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek süre, 
haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) 
bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Ek Süre Alabilir miyiz?

Dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge 
süresi sonundan itibaren 3  ay içerisinde elektronik ortamda 
Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığına, dahilde işleme iznine 
ek süre almak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirle-
nen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin beyanname 
aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan 
gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapa-
tılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair 
taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 
1 ay içerisinde ilgili gümrük idaresine, başvurulur.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı 
tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 ay uzatılır. 
Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de belge 
süresi azami 3 ay uzatılır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat 
değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az % 
25 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin dü-
zenlenen belgelerde üretimin % 25’inin tamamlandığının bel-
gelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal 
süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

İkincil İşlem Görmüş Ürün Nedir?

İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem 
görmüş ürün yani ihracat eşyasının üretimi sonucunda oluşan 
hurda, atık ve ikinci kalite ürünü ifade etmektedir. 

İkincil İşlem Görmüş Ürünler için ne gibi bir işlem yapılmalı?

İkincil işlem görmüş ürünler belgenin ihracat satırında kayıtlı 
olduğundan, ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat 
taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çer-
çevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk 
edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dola-
şıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün 
ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz.

Taahhüt kapama işlemleri

Dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesabını kapatmak için 
belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde bağlı bulu-
nulan Ekonomi Bakanlığı grup başkanlığına müracaat edil-
mesi gerekmektedir. 

Dahilde İşleme izni kapsamında yapılan ihracat taahhüdünün 
kapamasında ise, istenilen bilgi ve belgeler ile en geç izin süresi 
sonundan itibaren bir ay içerisinde izni veren gümrük idaresi-
ne müracaat edilmesi gerekir. 

Değerlendirme 

Dahilde işleme sistemi ihracatın desteklenmesi için dizayn 
edilmiş bir sistem olmakla beraber uygulamasında uzmanlık 
ve hassasiyet gerektiren bir sistemdir. Rejimin ihlal edilmesi 
halinde ise Gümrük Kanununun 238 inci maddesi çerçevesin-
de bu rejim kapsamında ithal edilen eşyaların gümrüklenmiş 
(eşyanın gümrüklenmiş değeri ifadesi, eşyanın değeri artı ver-
gilerin toplamı anlamına gelmektedir.) değerinin iki katı ora-
nında para cezaları ile muhatap olunabilir. 

Bu sistemin ihracatçıya sağladığı vergi avantajlarından yarar-
lanılırken rejim başlangıcı olan belge alımı aşamasında verilen 
taahhütlere bağlı kalmak, depolama, üretim ve gümrükleme 
aşamalarında belge taahhüdüne bağlı kalarak süreçleri yö-
netmek büyük önem arz etmektedir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ünde dediği 
üzere Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima 
daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemi-
ğidir.  Ülkemizin ekonomik kalkınması için dış ticarette tasar-
lanan bu ve buna benzer sistemlerin kullanılmasının faydalı 
olacağını düşünmekteyim.

Suat YÜCELEN
BOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZ.A.Ş.
Anadolu Bölge Müdürü
Gümrük Müşaviri
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BUSBİAD BUSBİAD

İlk adım;  2008-2009  krizinin tetiklemesi ve ardından Serbest 
Bölgeler kanununda yapılan değişiklikle Çalışanların gelir/
stopaj  muafiyetinin %85 ihracat şartına bağlanması   sonra-
sında , Ekonomi  Bakanlığı, Müsteşarlık ve  Serbest Bölgeler  
Genel Müdürlüğü nezdinde yürüttüğüm bireysel çalışmaları-
mı BUSEB hizmet binasında Koordinasyon toplantısı ile Bursa 
Serbest Bölge Sanayicilerimize aktarmamla temellerini attık.  

Ankara Ekonomi Bakanlığı ziyaretlerimde Bakanımızın;  
Kurumsallaşın bireysel gelmeyin önerisi ile 2009 Sonunda  
HSS Otomotiv Yön.Kurulu Başkanı  Sn. Necdet DEMİR’in 
desteği ile başladı Dernek kurma çalışmalarına ilk adımı attık.  
Bir yandan BUSBİAD’ın kuruluş tüzüğü hazırlığını yaparken 
diğer yandan da  logosunu kendi imkanlarımla oluşturdum. 
Derneğimizin Tüzüğünü hazırlayarak Bölgemizin lokomotifi 
olan 18 Sanayicisinin  katılımı ile  BUSBİAD ‘ı kurduk. (Bursa 
Serbest Bölge İş Adamları Derneği)  21 Ocak 2010 resmen 
kuruluşunun ve isim tescilini yaptırarak www.busbiad.org si-
temizi de kurduk. 

Busbiad olarak ilk Bakan ziyaretimizi Bölge yatırımcıların 
Sorunlarını En  yüksek mercilerde  dile getirmek ve çözüme 
ulaştırmak adına; TBMM çatısı altında Dönemin Ekonomi 
Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN  ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’ 
i Makamında ziyaret ederek serbest bölgede yaşadığımız so-
runları  aktardık.

Sonrasında sırası ile:

Ege Serbest Bölge, Antalya Serbest Bölge  ile Daha derne-
ğimizin resmen kurulmasından iki ay önce  bir araya gelerek 
Dernekler Federasyonunun kurulma çalışmalarını başlatmış  
2011 yılında da 9 Büyük serbest Bölgenin birleşmesi ile Türkiye 
Serbest Bölgeler Yatırımcı Dernekleri PLATFORM’unu kurduk. 
Yabancı ülkelerdeki Serbest Bölgelere üye olarak ortak çalışma 
ve toplantılara katıldık.

TİM’de; “Türkiye İhracatcılar Meclisinde” Serbest Böle Dernekler 
Platformu  grubu alt komisyonunu oluşurduk Temmuz 2012 ‘de  
Ankara’da TOBB  Meclis başkanı organizasyonunda  Bakanlık 
,bağlı teşkilatı ve  BKİ’ Yönetim kurulu başkanlarından oluşan  
TOBB Serbest Sektör meclisi  toplantısında ikili  görüşmelerle 
önemli noktalara getirerek bürokraside  üst düzey de  kendi-
mizi tanıtarak  Sinerji yarattık, Kabul gördük.     

Bir önceki dönem başkanımız Sn. Necdet DEMİR’in üstün gay-
retleri ile Türkiye Serbest Bölgeler PLATFORMU’ başkanlığına 
TOBB Birliği Serbest Bölgeler Sektör Meclisinde Temsilci bu-
lundurma hakkını aldık. Kurucu başkanlığımız sonrası Necdet 
beyden devraldığımız BUSBİAD Başkanlığı yanında 2012 yıkında 
Türkiye Serbest Bölge Sanayici Dernekleri Platform II Dönem 
Başkanlığını VE TOBB Serbest  Bölgeler Sektör Meclisi Temsilci 
üyelik aldık. Nisan 2016 ayı ibari ilede TOBB’da Bir Asil ve bir  
Yedek üyelik olmak üzere Sektör meclis üyeliğini aldık.

Serbest Bölgelere kattığımız değerler;

• Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük tarife artışını öngören 
2009 -125 nolu genelge ile müşavirlik ücretlerine yapılan 
%150 zamlı tarifeyi 22.1.2010’da iptal ettirerek eski tarife-
ye döndürdük.  

• Serbest Bölgelerden Yurt dışına konsinye satış izni aldık. 
Ve Konsinye satışları %85 ihracat şartına dahil ettirdik. 
Genelge ile 10 Ağustos 2010.

• Serbest Bölgelerden atıkların bedeli mukabili  çıkartıl-
masına ilişkin görüşmelerimiz başarı ile sonuçlandı. 2010

• Serbest Bölgedeki üretim atıklarının Bölge dışına bedeliz 
verilen iznini Bedeli mukabiline çevirerek değerinde sa-
tılmasını sağladık. 

• Serbest Bölgede tehlikeli diye adlandırılan atıkların 
Tubitakta analizlerini yaptırarak tehlikesiz olduklarına 
dair raporlar aldık. 

• Bölge içinde Atık Sorununu ortadan kaldımak amacı ile 
Atık Yönetimi Firması BURKASAN’ın ruhsat alması konu-
larında destek olduk. 2010-11

• Serbest Bölgeye Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür , 
Müsteşar, daire başkanları ile Gümrük Bakanlığı Müsteşar 
ve Bürokratarını davet ederek iki gün serbest bölge ve so-
runları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.  

• Gemlik Ticaret ve Sanayi odasının Serbest Bölge İçerisinde 
ofis açarak Gemliğe gitmeden işlemlerin burada yapıla-
bilmesini gerçekleştirdik.

• 500 $ altı işlem formu ile alınan ihtiyaç maddelerinin alımını 
5000 $’a çıkarttık; ancak Maliye bakanlığında KDV kondu. 
Serbest Bölgeler mevzuatına aykırı olduğunu bildirerek 
KDV’sini kaldırttık. 

• Ekonomi bakanı ile görüşmem sonrasında; Hafta sonu, 
Resmi ve dini bayramlarda Serbest Bölgeye mal ithalat 
ve ihracatı iznini Genelge yayınlatarak aldık.  Serbest 
Bölgelerde 657 sayılı kanuna tabi Gümrük ve Ekonomi 
Bakanlığı Serbest Bölgeler Müdürlüğününe Hafta sonları 
işlem yapabiliyoruz Kasım  2012

• Serbest bölge yolunun önce islah edilmesi ve düzen-
lenmesi için girişimlerde bulunduk gerekli düzenleme-
leri yaptık. 

• Serbest Bölge Yolunun Bölünmüş yol haline getirilerek 
Limanlara giden yolla ayrılması konusunda çalışmaları-
mız halen devam etmektedir.

• Serbest Bölgelerde OSB’lerden %44 daha pahalı enerji 
kullanımının sanayicimize haksız rekabete neden olduğu 
gerekçesi ile BUSEB’le ve Elektrik dağıtım şirketleri ile 
temasa geçerek teklifler aldık. İlk etapta Eelektrik fiyatla-
rında %10’ civarında indirim sağladık. Halen çalışmalarımız 
TOBB Sektör meclisi ve BUSBİAD olarak devam ediyoruz. 
TBMM’inekanun teklifinde bulunduk. 

• %85 ihracat şartlı stopaj kesntisinin %50’lere çekilmesi 
yönünde TBMM Kanun tasarısı sunduk

• Serbest Bölgeler kanunun yeniden hazırlanması için 
Çalıştaylara katıldık. 

• Bölgeye girişlerin düzenlenmesi ve rahatlaması için BUSEB 
ve Serbest Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürüttük. 

• Bölgede İçme ve kullanma suyu sorunlarını BUSEB’le 

görüşerek yeni yatırımlarla su yumuşatma ve yeterli mik-
tarda suyun sanayiciye sunulmasını sağladık. 

• Serbest bölgedeki evsel atıkların Belediye tarafından 
toplatılması hususnda BUSEB’le ortak çalışmalar yaptık ; 
Haftada üç gün yapılmaktadır.

• Bölge içi yolların ıslahını ve çevre düzenlemesinin yapıl-
ması için BUSEB’le görüşmeler yaptık. 

• Üniversite ve Siğer sivil toplum kuruluşları ile ortak iyileş-
tirme ve eğitim çalışmaları yaptık. 

• Her üç ayda bir  başka bir serbest bölgenin ev sahip-
liğinde Serbest Bölge Dernekler Platformu ile serbest 
bölgelerin sorunları ve çözüm önerileri için  toplantılar 
düzenlemekteYİZ.

• Yine iki ayda bir TOBB Serbest Bölgeler Sektör Meclisi 
olarak Ekonomi , Gümrük ve Maliye Bakanlıkları ile bir 
araya gelerek sorunlarımızı isteklerimizi yapılması gere-
kenleri aktarmaktayız.

• Elektrik fiyatlarından alınan; TRT Payı, dağıtım bedeli fon 
ve kayıp kaçaklar için Mahkemeye iade davası açtırdık.

• Yurt dışına yapılan ve yurt dışından serbest bölgelere 
yapılan mal taşımalarında KDV istisnası genelgesi çıkarttık.

• Serbest Bölgeden tamir amaçlı İş makinası, makine, alet 
ve edevatın yurt içine çıkartılmasınana ilişkin Gümrük ba-
kanlığından genelge çıkarttık.

• Hurda Makinaların HURDA olarak yurt içine Ticaret Odaları 
ekspertizi ile çıkartılmasını kolaylaştırdık.

• Serbest Bölge Kurucu İşletici firmalara enerji lisansı veril-
mesine ilişkin kanun tasarısı hazırlayarak Meclise sunduk. 
Bu ve bunun benzeri sanayicilerimizin yararına güzel şeyler 
yaptığımıza inanıyoruz.

• Bundan sonrası için En önemli konuların başında;

• Sanayicimize Ucuz Elektrik enerjisi sağlanması yönüde 
( çalışmalarımız BUSEB’inde desteği ile devam ediyor)

• Serbest Bölgemiz yolunun yapılması

• Stopaj muafiyetine ilişkin %85 ihracat şartının bakanlar 
kurulu yetkisi ile %50’lere çekilmesi çalışmaları 

• BUSB’in kriz Dövizin %30’a yakın arttığı dönemde USD 
dolar bazıda yaptığı %8’lik kira zammının geri çekilmesi 

• Serbest Bölge giriş belgelerinin her yıl değiştirilerek 10$ 
bedelin ödenmesi yerine ; Pasaport gibi VİZE/  bandrolle  
birden fazla yıl kullanılacak hale getirilmesi 

Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, Kamu yönetimi Yerel yönetim-
ler, Odalar Borsalar, sivil toplum kuruluşları ve  Üniversitelerle 
işbirliği çalışmalarımız devam ediyor.  

            Halen Başkan vekili olarak görev aldığım BUSBİAD’da  
yoğun çalışmalarımız sonucu   Serbest Bölgelerdeki Sanayicilere 
sıkıntıların çözülmesinde çok şeyler kattığımızı söylemek istiyo-
rum.  BUSBİAD’ın Gerek kuruluş aşamasında Gerek Başkanlığım 
döneminde, Federasyon çalışmalarımızda, gerekse TOBB ‘la 
ortak hareket etme çalışmalarımızda  buralara kadar getirdik 
en büyük desteği  Profosyonel olarak çalıştığım  LEONİ’ de 
mesaimden feragat ederek çalışmalarıma keyifli bir yük ol-
masına rağmen severek hizmet etmekten onur duymakta-
yım. Aynı şekilde birlikte hareket ettiğimiz başkanlar, Genel 
Sekreterimiz ve yönetim kurulu  ile üyelerimize teşekkür edi-
yorum. Tabi burada

BUSBİAD’ın (Bursa Serbest Bölge İş Adamları Derneği) 

Temelleri Nasıl atıldı.

Türkiye Serbest Bölgeler Sanayici 
Dernekleri Platformundan,
TOBB Serbest Bölgeler Sektör 
Meclisine Yolculuk.  
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CoBioTech, Avrupa ülkeleri Biyoteknoloji alanında güçlü 
araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı 
kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına 
en az 3 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar 
katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal 
bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. 
Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

CoBioTech 2016 Proje Çağrısı 01 Aralık 2016 tarihi itibari ile 
açılmıştır. Uluslararası proje ön başvurularının www.cobiotech.
eu adresi üzerinden 02 Mart 2017 Brüksel saati ile 12.00’a kadar 
yapılması gerekmektedir. Türkiye’den katılan firmaların ise 
proje ön kayıt başvusurusunu 06 Mart 2017 Türkiye saati ile 
17.30’a kadar Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi PRODİS 
eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden TÜBİTAK’a yapması 
gerekmektedir

Kimler başvurabilir:

• Programa başvuracak Türk or-
taklar sadece SERMAYE ŞİRKETİ 
STATÜSÜNDEKİ ÖZEL SEK TÖR 
FİRMALARI olabilmektedir.

• Üniversiteler ve araştırma kuruluşları prog-
rama projedeki giderlerini kendileri finanse 
etmek koşuluyla başvuruda bulunabilir-
ler; TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi 

Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na 

başvuruda bulunamazlar. Ancak, üniver-
siteler ve araştırma kuruluşları TÜBİTAK’ın 
1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı kapsamında des-
teklenen firmaların projelerinde, danış-
manlık/hizmet alımı yapılan kurum/
kuruluş olarak yer alabilirler.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, 
TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-
ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında 
güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi 
konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda 
araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması 
ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda 
sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla 
oluşturulmuştur.

SOLAR-ERA.NET Cofund kapsamında, güneş 
enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği 

uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de 
yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği 
çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi 
olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön 
başvurusu çağrısı 20 Şubat 2017 tarihinde ve 
proje önerisi çağrısı 14 Haziran 2017 tarihinde 
kapanacaktır.

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.solar-era.net/
joint-calls/ adresindedir.

CoBioTech 2016
Proje Çağrısı Açılmıştır

SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi 
2017 Yılı Çağrısı Yayınlandı

PROJE ÇAĞRILARI

Sağlıklı Yemek Tabağı

SÜT

YOĞURT

www.beslenme.gov.tr
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Öncelikle sebze ve meyvelerin toz, toprak ve ilaç kalıntıla-
rından temizlenmeleri için bol suda iyice yıkanması gerekir. 
Kabuklu sebzeler soyulurken dikkat edilmediğinde, sebzenin 
önemli bir kısmı kabukla beraber atılır. Yaprak sebzelerin dış 
kısımlarının büyük oranda atılması, uçlarının derin kesilme-
si veya tamamen kesilip atılması en çok uygulanmakta olan 
yanlış hazırlama yöntemleridir. Özellikle her aşamada temiz 
ve içilebilir nitelikte su kullanılmalıdır.

Kuru baklagillerin pişirilmesinde yapılan bazı ön işlemler vardır; 
bunlardan biri ıslatma aşaması olup, oda ısısındaki suda 8- 24 
saatte yapılmalıdır. Islatmada sıcak su kullanılırsa bu süre daha 
da kısalır. Islatılan taneler yumuşar ve gaz yapıcı öğeler ıslatma 
suyuna geçer. Kuru baklagillerin ön haşlama suyu atılmazsa 
besin ögesi kaybı çok azdır. Haşlama suyu atılırsa, B vitamin-
leri ve minerallerde kayıp olur. Bu nedenle haşlama suları ke-
sinlikle dökülmemelidir.

Hijyenik risk açısından et, süt ve yumurta gibi potansiyel tehli-
keli besinler hazırlık aşamasında buzdolabının dışında en fazla 
2 saat bekletilmelidir.

Çapraz Bulaşma Nedir?

Çapraz bulaşma; temiz bir yiyeceğe besin olmayan ve bakteri 
içeren etmenlerden bakteri bulaşmasına denir. Çapraz bulaş-
maya neden olan besin dışı etmenler;

 

Eller Araç-gereçler,

Doğrama tahtaları, Mutfak tezgahları

Mutfakta kullanılan bez 
ve süngerler,

Öksürme, hapşırmadan 
kaynaklanan damlacıklar

Çapraz bulaşmayı önlemek için;

• Çiğ ve pişmiş besinler ayrı yerlerde ve araç gereçler ile 
hazırlanmalı ve bu besinler birbirinde uzak tutulmalı,

• Çiğ besinlere (özellikle et, et ürünler, yumurta vb.) dokun-
duktan sonra eller yıkanmalı,

• Dondurulmuş besinler, buzdolabı sıcaklığında, orijinal 
ambalajı içinde veya mikrodalga fırınlarda çözdürülmeli,

• Bir kez çözdürülmüş besinler tekrar dondurulmamalıdır.

Besinlerin Sağlıklı Pişirilmesi

Etkin bir pişirme işlemi, besin zehirlenmelerine sebep olan bak-
terileri etkisiz hale getirir. Bu nedenle besinlerin yeterli şekilde 
pişirilmesine dikkat etmek son derece önemlidir.

Pişirme sırasında uygun yöntemin seçilmesi tüketim kalitesini 
geliştirmek ve ekonomik açıdan önemlidir. Besinleri pişirmek 
için iç kısımlarına yeterli ısı transferi gereklidir. Besinlerin pişi-
rilmesinin başlıca nedenleri sindirimi ve tüketimi kolaylaştır-
mak, lezzeti arttırmak, tat, doku ve renk açısından daha cazip 

hale getirmek ve mikroorganizmaların etkisini engellemektir. 
Bir besinin güvenilirliği, besinin iç sıcaklığının yeterli yüksek-
liğe çıkması ile sağlanır ve bu şekilde besinde mevcut tehli-
keli patojen (hastalık yapan) bakterilerin yok edilmesi sağlanır. 
Uygun sıcaklıkta ve yeterli sürede yapılan pişirme ile besinle-
rin zararlı hale gelmesi önlenir

Besinlerin pişirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar 
şunlardır:

Etler: Etin çeşidine ve bağ dokusu içeriğine göre uygulanan 
pişirme yöntemi, etin lezzetini arttırır. Genelde bağ dokusu 
fazla olan etlerin sulu ısıda, az olanların ise kuru ısıda pişiril-
mesi gereklidir. Kuru ısıda pişen ette, ısı yükseldikçe su kaybı 
artar ve kurur. Kuruluğu önlemek ve pişirmeyi tam olarak sağ-
lamak için etler ortaya yakın ısıda etin iç kısmındaki ısı en az75 
°C ye ulaşana kadar iyice pişirilmelidir. Etler ızgara edilirken 
etle ateş arasındaki uzaklık (en az25 cm.) eti yakmayacak, kö-
mürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Aksi takdirde 
kanser yapıcı maddeler oluşur. Aynı nedenle etler çok yüksek 
sıcaklıkta uzun süre pişirilmemelidir.

Balık: Balıklar hafif ateşte kısa sürede pişirilmelidir. Genellikle 
yağlı balıklar ızgara veya kendi suyu içinde (buğulama) pişi-
rilir, yağı az balıklar ise yağda kızartılır. Kızartılırken dağılma-
yı önlemek için önce una bulanmalı sonra sıcak derin yağa 
konarak pişirilmelidir.

Yumurta: Yumurta kabuklarından kolayca mikroorganizma-
lar geçtiği için yıkandıktan sonra kullanılmalı, kabuklar uzak-
laştırıldıktan sonra eller uygun şekilde yıkanmalı ve pişirme 
işlemene geçilmelidir. Özellikle iyi pişirilerek tüketilmelidir 
Bu nedenle taze yumurta tüketilmeli ve haşlama süresi katı 
yumurta için su kaynamaya başladıktan sonra 8-12 dakika ile 
sınırlandırılmalıdır.

Kuru Baklagiller: Ön hazırlık aşaması tamamlanan kuru bakla-
gillerin sindiriminin kolaylaşması için uygun şekilde pişirilme-
si gereklidir. Kuru baklagiller iyice pişirilirse gaz yapıcı etkileri 
azalır. Bu nedenle pişirme, basınçlı tencerelerde yapılmalıdır.

Süt ve Türevleri: Süt genel olarak içme sütü şeklinde veya 
yoğurt, peynir, çökelek haline getirilerek kullanılır. Pastörize 
veya Uzun Ömürlü Süt (UHT)  ve Pastörize süt ürünleri tercih 
edilmelidir. Sütün çok kaynatılması, vitamin kaybına neden olur.

Özellikle Sütlü tatlı yapımında şekerin pişirme esnasında eklen-
mesi süt ve şekerin yüksek ısıda kimyasal tepkimeye girmesi 
ile protein kaybına neden olacağından, sütlü tatlı ocaktan alı-
nırken şeker eklenmelidir.

Sebze-Meyveler: Sebze ve meyvelerdeki pişirme kayıpla-
rını önlemek ve en aza indirmek için sebze ve meyvelerin 
tüketilmeden veya pişirilmeden hemen önce doğranması 
gerekmektedir. Sebzeler hemen sıcak ortamla temas ettiril-
meli, bekletilmeden pişirilerek C vitamini kaybı önlenmelidir. 
Sebzeye yeterince su konmalı veya susuz pişirilmelidir. Sebze 
ve meyveleri pişirirken tencerenin kapağı sık sık açılmamalı-
dır. Böylece buhar kaybı az olur ve pişme süresi kısalır. Ancak 
pırasa, lahana, karnabahar vb. sebzelerin pişirilmesi sırasın-
da tencerenin kapağının ara sıra açılması önerilir. Sebzelerin 
haşlama suyu kesinlikle dökülmemelidir, dökülürse suda 
eriyen vitaminlerin büyük bir kısmı (C, B2 vitaminleri, folik asit 
vb.) suya geçtiği için besin değeri kaybı olur. Sebzeler pişiri-
lirken asla soda, eklenmemelidir. Eklenen soda bazı vitamin-
lerde kayıplara neden olur.

Tahıllar: Tahılların pişirilmesi esnasında yapılan en yaygın yanlış 
uygulama kavurma yapmaktır. Unun ve pirincin kavrulması 
vitamin ve mineral kayıplarına neden olur.

Yağlar: Özellikle kızartma yapılırken uygun (dumanlanma 
noktası düşük) yağlar tercih edilmeli. Derin yağda kızartma, 
kırıntıların az olması, besinin her tarafının düzgün şekilde kı-
zarması ve besinin az yağ çekmesi nedeni ile daha uygundur. 
Potansiyel riskli besinlerin (köfte, balık vb.) kızartıldığı yağlar 
bir kereden fazla kullanılmamalı, patates gibi sebzelerin kızar-
tıldığı yağlar ise kullanıldıktan sonra iyice süzülerek kapalı bir 
cam kapta serin ve karanlık ortamda saklanmalı ve iki kereden 
fazla kullanılmamalıdır. 

Besinlerin Sağlıklı Saklanması

Pişmiş yiyecekler oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilme-
meli, hızlı bir şekilde tüketilmeli kalan yiyecekler kısa sürede 
uygun koşullarda muhafaza edilmelidir.

Kısa sürede saklanacak gıdalar buzdolabının soğutucu bölü-
münde +4°C’de, uzun süre bekletilmesi gereken gıdalar ise buz-
dolabının dondurucu bölümünde -18°C’de muhafaza edilmelidir.

• Gıdaları buzdolabında saklarken dikkat edilmesi gerekenler:

• Buzdolabının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

• Buzdolabında gıdaları gereğinden uzun süre tutmamak 
gerekir.

• Çiğ ve pişmiş gıdaların birbiriyle teması engellenmelidir.

• Gıdaları buzdolabı poşetinde veya saklama kapları içinde 
muhafaza etmek gerekmektedir.

• Sıcak gıdalar buzdolabına direkt konulmamalıdır.

• Buzdolabı temiz tutulmalıdır.

Dondurma işlemi

• Dondurma işlemi uygulanacak besinlerin taze ve temiz 
olmasına dikkat edilmeli, kolay çözünebilecek ve tüketi-
lecek miktarlarda dondurulmalı,

• Dondurulacak besinler uygun koşullarda ve üzerleri kapalı 
kaplarda muhafaza edilmeli ve dondurulmaya uygun am-
balajlar ve materyali kullanılmalı,

• Dondurulacak besinlerin etiketlerinde üretim ve son tüketim 
tarihi bilgileri ile birlikte muhafaza sıcaklığı da belirtilmelidir.

Besin / Besin Grupları Saklama / Depolama 
Sıcaklıkları (0C)

Süt ve süt ürünleri 4 - 6

Kırmızı et ve et ürünleri 0 - 4

Kıyma 0 - 2

Yumurta 5 -12

Kanatlı et ve ürünleri 0 - 4

Taze balık ürünleri (veya 
erimekte olan buz içinde) 0 - 4

Sakatat 0 - 3

Meyve ve sebzeler 0 - 12

Dondurulmuş  ürünler -18  ve daha düşük 
sıcaklıklarda

Besinler in 
S a ğ l ı k l ı 
Hazırlanması

KAYNAK: www.beslenme.gov.tr/yayınlar

Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER) 2015



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson memleketimize ziyarete 
geldi. Ziyaret sırasında dedesinin Osmanlı olduğunu belirterek 
sempati yarattı. Bu konu bana yüz yıl öncesinde meydana 
gelen olayları hatırlattı.

Boris Johnson’un büyük dedesi Ali Kemal aslen Çankırılıdır. 
İkinci meşrutiyet ve mütareke döneminde İttihat ve terakki 
karşıtı görüşleri ile tanınmış yazar, gazeteci ve siyaset adamıdır. 
Bilhassa Mustafa Kemal’e ve Milli mücadeleye karşı düşmanca 
bir tutum sergilemiş ve ağır hakaretlerde bulunmuştur. Büyük 
Taarruz’un kazanılmasından sonra “ Gayelerimiz bir idi ve birdir.” 
Başlıklı yazısı ile yanıldığını belirtir. 4 Mart 1919 da kurulan Damat 
Ferit Paşa hükümetinde Dahiliye Nazırlığı ( içişleri bakanlığı) 
yapmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Nurettin 
Paşa tarafından tutuklanarak İzmit’te mahkemeye çıkarılmış, 
mahkeme çıkışı sonrası linç edilerek öldürülmüştür. Falih Rıfkı 
Atay Atatürk’ün Ali Kemal’in öldürülüş biçiminden tiksinerek 
bahsettiğini söyler.

Ali Kemal’in ilk eşi İngiliz’dir. Bu eşinden olan oğlunun adı Stanley 
Johnson’dur. İngiltere Dışişleri Bakanı olan Boris Johnson bu 
adamın torunudur. Ali Kemal’in ikinci eşinden Olan oğlu Zeki 
Kuneralp’tir. Zeki Kuneralp Bern, Londra ve Madrid büyükelçiliği 
yapmış ve bu görevi sırasında eşi Asala tarafından suikastla 
öldürülmüştür.

Dr Ziya Kaya Umurbey’lidir. Gemlik’te muayenehanesi vardır. 
İttihat Terakki ve Kurtuluş Savaşı’nın ateşli taraftarıdır. Ali 
Kemal ile bu hususta karşılıklı söz düellosuna girişirler. Hatta 
Ziya Kaya daha ileri giderek Ali Kemal’i Armutluda bulunan 
Bozburun’da düelloya davet eder. Ali Kemal 4 Mart 1919 da 
kurulan Damat Ferit hükümetinde dahiliye nazırı olur. Bu olayı 
unutmayan Ali Kemal Ziya Kaya’nın İstanbul’a geldiğini haber 
alınca tutuklatarak hapse attırır. Bu haber 2 Haziran 1919 tarihli 
İstiklal Harbi gazetesinde şöyle yayınlanır.”Geçen Mart ayında, 
Sabah gazetesindeki yazılarının gayri vatani olduğunu ilan 
ederek Ali Kemal’i düelloya davet etmiş olan Gemlik Belediye 
doktoru Ziya Bey o zaman siyasetle iştigal ettiği ileri sürülerek 

vazifesine son verilmişti.

O günlerde Rumca gazetelerden Patris, Doktor Ziya aleyhine 
geniş yayın yapmış bunun bir ittihatçı olduğunu ileri sürerek 
tevkif edilmesi gerektiğini yazmıştır.

Üç ay önce gazeteci ve şimdi İçişleri Bakanı olan Ali Kemal’in 
bu olayı unutmadığı ve Doktor Ziya Bey’in önceki gün şehrimize 
gelmesinden faydalanarak tevkif ettirdiği Ziya Bey askeri 
hapishaneye konulmuştur.”

Ziya Kaya Temmuz 1919 tarihinde Bekir Ağa denilen askeri 
hapishanede iken “Hemşireme” adlı şu şiirini yazar.

            Sakladım zevkimi cehennemlere

            Mefkure gücenir darılır diye

            Bilerek katlandım şu matemlere

            Azim ile halâsa varılır diye

            Bilirsin çektim meşakkatleri,

            Fert için değildi cemiyet için

            Zihnime yatmayan hakikatleri

            Çiğnedim sevgili bir millet için

Aynı hükümetin Harbiye Bakanı ( Milli Savunma) Gemlik’in Adliye 
köyünden Şakir Paşa’dır. Umurbey’den bir heyet toplanarak 
kurtarılması için Şakir Paşa’ya çıkarlar. Şakir Paşa “ Kendisine 
söyleyin bunları söylerken sarhoştum desin.” der. Mahkeme 
günü gelir hâkim bunları yazıp söylerken sarhoş muydun?  diye 
sorunca Ziya Kaya “ Hayır sarhoş değildim, bilek söyledim.” Der 
ve bunun üzerine hapse mahkum olur. Fakat çok geçmeden 
hükümet düşünce salıverilir.

Ziya Kaya Gemlik’in işgalinden sonra Kurtuluş Savaşı’na katılır. 
Cumhuriyet kurulduktan sonra 1923 ten 1933 yılına kadar, 
daha sonra 1950 yılından 1953 yılına kadar Gemlik Belediye 
başkanlığı yapar. Bu görevi yaparken geçirdiği rahatsızlığı 
dolayısı ile vefat eder.

        Nereden nereye?...

BORİS JOHNSON 
ALİ KEMÂL VE 

DR. ZİYA KAYA

Boztepe Zeytincilik Yaya Mh. Atatürk 
Cd. No:165 10715 Gömeç/Balıkesir

Tel: +90(266)3571122
@boztepe_zeytin

/boztepezeytin

@boztepe.zeytin

www.boztepe.com.tr

Zeytincilik ek işimiz değil, 

Nesillerdir 
Tek İşimiz.
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BİLİŞİM GÜVENLİK DUYURULARI KAPAK KONUSUKAPAK KONUSUBİLİŞİM GÜVENLİK DUYURULARI

İnternet ve Bilgisayar Güvenliği için Temel Önlemler

Günümüzde, dünyada  400 milyon civarında İnternet'e bağlı 
bilgisayar, 1 milyarı aşkın İnternet kullanıcısı, 100 milyona yakın 
web sitesi olduğu tahmin ediliyor. Türkiye açısından bakıldığın-
da bu rakam 15 milyona ulaşmış durumda; buradan İnternetin, 
olmazsa  olmazlarımızın içine girmiş olduğunu çıkarabiliriz. 
İnternet'i kullanarak birçok işimizi halletmekteyiz; Örneğin 
e-posta yoluyla iletişim, bankacılık işlemleri, bir dosyayı kar-
şıdan yükleme, bir ürün hakkında bilgi edinme, iş başvuru-
su yapma gibi pek çok amaç için kullanmaktayız. Bu büyük 
platformda, uygulamaları kullanırken kendi kişisel bilgilerimi-
zi (kredi kartı numaramız, e-posta  şifre veya kullanıcı adımız, 
özlük  bilgilerimiz vs..) ortama sunmak durumunda kalıyoruz 
veya net üzerinden dosya,mail vb.. karşıdan yüklemelerimiz 
oluyor. Bu durumlarda güvenlik açısından önlemler almamız 
gerekir çünkü İnternet ortamında casus yazılımlar  veya kimlik 
bilgilerinizin çalınması, kullanılmaya çalışılması gibi durumlar-
la karşı karşıya kalma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu önlem-
leri geniş bir şemsiye altında parçalara bölerek inceleyelim:

Karşıdan Dosya Yükleme Durumu             

Bu duruma belki de İnternet'te en yaygın olarak kullandığımız 
veya ihtiyaç duyduğumuz teknoloji diyebiliriz. Dünya’nın öbür 
ucundan bir dosyayı ( müzik,film..) veya  gelen bir e-postayı  
(excel,powerpoint veya bir rar dosyası), sizin kendi bilgisaya-
rınıza, İnternet'i kullanarak indirebilmenizdir.Peki bu kadar sık-
lıkla kullandığımız bu durumu güvence altına nasıl alacağız? 
Çeşitli yöntemler

Antivirüs Programı nedir ve ne yapar?  

Malware (virusler,solucanlar,truva atları,casus yazılımlar..) gibi 
bilgisayara ve kullanıcıya (kullanıcı verileri,dosyaları..) ciddi 
zararlar verebilecek olan yazılımları saptama,silme ve bilgi-
sayarı koruma en temel görevleri olup, aynı zamanda sürekli 
aktif halde çalışabilen ve güncellenmesi gereken yazılımlardır. 

Antivirüs programları neden güncellenmelidir? 

İnternet'te çok ciddi sayıda casus yazılımlar, solucanlar, key-
loggerlar vs..  bulunmakta ve daha bilmediğimiz pek çok çeşit 
de ortaya çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Nasıl bil-
gisayarımız (işletim sistemimiz) sürekli güncellenmek duru-
mundaysa aynı şekilde antivirüs programımızı da güncellemek 
durumundayız. Bunun nedeni zararlı yazılımların da günden 
güne gelişmesi ve antivirüs programlarını rahatlıkla aşabilecek 
duruma gelmesidir. Bu açıdan antivirüs programımızın gün-
cellenme özelliği her zaman açık olmalı ve belirli aralıklarla, 
olaylara bağlı olarak bilgisayarımızı taratmalıyız. Son olarak ve 
en önemlisi de, antivirüs programmızı asla kapatmamalıyız. 

Antivirüs programı kullanarak özel güvenlik önlemleri (Default 
Kullanıcı için) 

Çok ciddi bir spesifikasyondan bahsetmek zor olur, çünkü tüm 
antivirüs yazılımları biz açık tuttuğumuz sürece kendi varsa-
yılan ayarlarına göre görevlerini yerine getirirler; Fakat, basit 
görünen ama önemli önlemler de bulunmakta. (Özel (custom) 
ayarları dışında). 

Tüm gelen dosyalar veya e-posta yoluyla gelmiş olan ekleri 
antivirüs programımızı kullanarak taramak. 

Bütün antivirüs programlarının bu özelliği vardır ve temel sa-
yılabilcek bir özelliktir. Bizim karşıdan yüklediğimiz veya yük-
leyeceğimiz öğeyi,dosyayı.. virus taramasından geçirmemiz-
de fayda vardır. 

Kişisel güvenlik duvarı kullanımı

Güvenlik duvarı nedir? 

İnternet güvenlik duvarı, İnternet üzerinden bilgisayarınıza eriş-
meye çalışan bilgisayar korsanlarını, virüsleri ve solucanları en-
gellemeye yardımcı olan yazılım kodu parçası veya donanımıdır. 

Güvenlik duvarı neden kullanılmalı? 

İnternete bağlandığımızda bilgisayarımızın güvenlik duvarı 
kapalıysa, bilgisayar korsanlarına bilgisayarımıza erişim hakkı 
ve bilgi almaları için bir davetiye çıkarmışız demektir. Bir başka 
açıdan bakalım, herhangi bir İnternet sitesine girdiğimizde say-
fanın nasıl uygulamalar çalıştırdığını bilemeyiz; Eğer güvenlik 

duvarımız aktif durumda değil ise bu durum bizi sıkıntıya so-
kabilir. İnternetinizi güvenlik duvarı olmadan kullanmak, evi-
nizden dışarı çıkarken evinizin kapısını açık bırakıp gitmeye 
benziyor; girip çıkabilirsiniz fakat saldırıya çok açık durumun-
dasınızdır. Bilgisayar korsanları özellikle güvenlik duvarı kullan-
mayan insanları hedefliyor ve bulabilmek için çeşitli yazılımlar 
geliştiriyorlar. (trojan,solucan,virüs..) Bu açıdan güvenlik duvarı 
kullanmanın önemi büyük. 

Güvenlik duvarı nasıl çalışır? 

Güvenlik duvarı aktif olduğu durumda ağ üzerindeki tüm bağ-
lantıları izler ve tüm trafiği kontrol eder. İstenmeyen bir bağ-
lantı olduğunda o bağlantıya ait trafiği keser, güvenliği sağlar. 
Güvenlik duvarları dinamik olarak da çalışırlar. Bazı durumlarda 
bağlantıyı dinamik olarak açar, erişmek istediğimiz web adre-
sine direk bizi ulaştırırlar. (Bağlantı noktası, bir ağ trafiği türünün 
bilgisayarınıza eriştiği noktayı tanımlayan, ağ konusuna yönelik 
bir terimdir. Açtığınız bağlantı noktaları göndermek ve almak 
istediğiniz trafik türüne bağlıdır.) 

İşletim sistemleri güncelleştirmeleri 

İşletim sistemi nedir? 

Özetle işletim sistemi, bilgisayarların çalışabilmesi için gereken 
temel yazılımdır. Bilgisayarlar, çeşitli donanım ürünlerinin belli bir 
tasarıma göre bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Bilgisayarda 
yaptığımız çalışmaları, internet kullanımını ve bunlar gibi birçok 
uygulamayı gerçekleştirdiğimiz sanal platform diyebiliriz. 

İşletim sisteminin güncellenmesi neden önemlidir? 

İşletim sistemleri, %100 kararlı yapılardır. Bugünlerde bilgisa-
yar teknolojisi sürekli değisen bir ivmeyle artar durumda ve 
işletim sistemleri bu mekanizmanın en temel yapı taşlarından 
biri. Güvenlik açısından baktığımızda önemi daha da artıyor 
çünkü güncellemelerin birçoğu da güvenlik bazlı oluyor. 
Güvenlik ve diğer güncellemeler, virüslere, solucanlara, truva 
atlarına vs.. karşı gelistirilen yapılar olup; bilgisayarımızı tekno-
lojinin hızına entegre edip aynı zamanda güvenliğimizi kontrol 
altında tutmayı amaçlıyor. 

İnternet ve Bilgisayar Güvenliği için 
Temel Önlemler

Ayhan YILDIZ
GTSO IT Sorumlusu 
ayhanyildiz@gtso.org.tr
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Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2016

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,64 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Aralık ayında bir önceki 
aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %7,78 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %7,33 ile alkollü içecekler ve 
tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında 
endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içecek-
lerde %3,29, ulaştırmada %1,97, eğlence ve kültürde 
%1,42 ve ev eşyasında %1,28 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,55 ile giyim 
ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında 
endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,14 ile 
haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %31,59 ile alkollü içecekler ve 
tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma 
%12,36, çeşitli mal ve hizmetler %11,08, sağlık %9,73, 
eğitim %9,47 ile artışın yüksek olduğu diğer ana 
harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %2,38 ile TRC2’de (Şanlıurfa, 
Diyarbakır) oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de 
bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış %10,09 ile TR82 (Kastamonu, 
Çankırı, Sinop) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara 
göre en yüksek artış %9,31 ile TR62 (Adana, Mersin) 
bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 
maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 
272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin 
ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2016

Sanayi üretimi bir önceki aya göre aynı kaldı
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin 

alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat 
sanayi sektörü endeksi %0,2 azalırken, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi %1,5 arttı.
 
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 
arttı
 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri 
(2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Kasım 
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre %1,8, imalat sanayi sektörü 
endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,8 arttı.

İşgücü İstatistikleri, Ekim 2016

İşsizlik oranı %11,8 seviyesinde gerçekleşti  

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2016 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dö-
nemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile  %11,8 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile %14,1 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık 
artış ile %21,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,3 
puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı %46,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ekim döneminde, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi artarak 
27 milyon 267 bin kişi, istihdam oranı ise değişim gös-
termeyerek %46,2 oldu.
 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin 
kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 579 
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,5’i tarım, %19,4’ü 
sanayi, %7,6’sı inşaat, %53,6’sı ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 
puan, sanayi sektörünün payı 0,6 puan azalırken, inşaat 
sektörünün payı değişim göstermedi, hizmet sektö-
rünün payı ise 1,6 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı %52,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2016 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 911 bin kişi artarak 30 milyon  914 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %52,4 
olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyas-
lamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 
puanlık artışla %72,1, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla 
%33,1 olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2016

İhracat birim değer endeksi %0,6 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre %0,6 azaldı. Endeks bir önceki 
yılın aynı ayına göre, ''gıda, içecek ve tütün''de %6,2 
ve ''imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi''nde %1,4 
azalırken, ''ham maddeler''de (yakıt hariç) %4,7 ve 
''yakıtlar''da %5,7 arttı.
 
İthalat birim değer endeksi %3,3 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre %3,3 azaldı. Endeks bir önceki 
yılın aynı ayına göre, ''gıda, içecek ve tütün''de %2,5, 
''ham maddeler''de (yakıt hariç) %1, ''yakıtlar''da %13,9 
ve ''imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde %1,4 
azaldı.

Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2016

Ekonomik güven endeksi 70,5 oldu

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel 
ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve 
eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, 
tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arın-
dırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt 
endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden 
oluşmaktadır. Alt endeksler her ayın ilk iki haftasında 
derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Konu 
ile ilgili ayrıntılı bilgiye metaveri sayfasından (http://
www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1102) ulaşılabilir.

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya 
göre %18,5 oranında azalarak 86,55 değerinden 70,52 
değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, 
tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü 
güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Aralık ayında tüketici güven endeksi 63,38 değerine, 
reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 103,6 de-
ğerine ve hizmet sektörü güven endeksi 93,35 de-
ğerine geriledi.

Aralık ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 
96,13 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 76,15 
değerine yükseldi.

Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, III. Çeyrek: 
Temmuz - Eylül, 2016

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), ESA 2010'a uygun 
olarak yayımlandı

Ulusal Hesaplar konusunda Avrupa Birliği 
Yönetmeliklerine (ESA 2010) uygun olarak yapılan 
revizyon çalışmaları tamamlandı. Dönemsel Gayrisafi 
Yurtiçi Hasıla, ESA 2010'a uygun olarak üretim, 
harcama ve gelir yöntemiyle hesaplandı.

Gayrisafi yurtiçi hasıla %1,8 azaldı

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının üçüncü çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8 azaldı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 
yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 
400 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler ince-
lendiğinde; tarım sektörünün toplam katma değeri, 
2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,7 
azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri, %1,4 
azaldı, inşaat sektörünün toplam katma değeri, %1,4 
arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri, 
%8,4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre %0,2 azaldı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim 
endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,7 azaldı. 

TÜRKİYE 
İSTATİSTİKLERİ

İSTATİSTİK İSTATİSTİK
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İSTATİSTİK İSTATİSTİK

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İTHALAT/ İHRACAT VERİLERİ (2016 YILI TOPLAM)

2016 yılı itibariyle Gemlik Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla toplamda 8.728.687.496 $ ithalat gerçekleştirilirken, aynı 
dönemde 9.738.702.552 $ da ihracat gerçekleşti. Bu anlamda ihracat ve ithalat arasındaki dengenin korunması 
geleneği yine sağlanmış oldu. Gemlik gümrük Müdürlüğü Türkiye sıralamasında işlem hacmi bakımından yine 
3’üncü oldu.

Geçen Yıla Oranla İthalatta %8 Oranında Artış Gözlemlendi
12 aylık dönem içinde en yüksek ithalat Haziran ayında 
808.859.904 $ olarak gerçekleşirken, en düşük ithalat 
ise 636.024.848 $ olarak Ocak ayında gerçekleşti. Toplam 
ithalat 9.738.702.552 $ ile geçen yıla göre % 8 oranında artış 
gösterdi. En fazla ithali yapılan eşyalar arasında başlıca;

Demir çelik ürünü
Plastik ve kauçuk hammaddesi
Kimyevi mamuller
Otomobil aksamı
İplik
Rulo saç vb. oldu. 

Geçen Yıla Oranla İhracatta %6 Oranında azalış gözlemlendi
İhracatta ise Ekim ayı 1.125.324.905 $ ihracat rakamıyla 12 
aylık dönemde öne çıkarken en düşük ihracat 685.996.543 
$ olarak Ocak ayında gerçekleşti. Ocak-Aralık arasındaki 
dönemde toplam ihracat hacmi 9.738.702.827 $ ile geçen 
yıla oranla % 6 azaldığı görüldü. İhracı yapılan eşyalar 
arasında ise;

Binek oto ve otomotiv aksamı
Makine ve aksamı
Demir çelik ürünü
Hayvansal ürünler
İplik
Seramik
Muhtelif gıda gibi ürünlerin ön sıralarda yer adı. 

BURSA SERBEST BÖLGESİ İSTATİSTİKLERİ (2016 TOPLAM)

Bursa Serbest Bölge, Türkiye’deki serbest bölgeler arasında ticaret hacmi bakımından 5. Sırada yer almaktadır. 
Aralık 2016 itibariyle üretim yapan firma sayısı 95 tir. Faaliyet ruhsatı sayısı ise 141’dir. 2016 yılı ticaret hacmi 
1.835.456.259 $ olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık olarak ithal girdi oranı % 48 olmuştur. 

2016 Yılı Verilerine Göre/Giren Çıkan Malların Miktarı;
Türkiye’den Bursa Serbest Bölgeye giren malların toplam değeri : 261.339.192 $ 
Bursa Serbest Bölgeden Türkiye’ye giren malların toplam değeri : 142.591.307 $ 
Yurt dışından Bursa Serbest Bölgeye giren malların toplam değeri : 483.204.207 $ 
Bursa Serbest Bölgeden yurt dışına çıkan malların toplam değeri  : 948.320.823 $ 

Bursa Serbest Bölge’de ihracatı en fazla yapılan sektörler 

Elektrik ve elektronik makine ve cihazları 
Dokumacılık ürünleri 
Makine sanayi mamulleri 
Taşıt araçları 
Gıda sanayi ürünleri 
Lastik, plastik sanayi ürünleri 

Gemlik Gümrük Müdürlüğü Aylara Göre 3 Yıllık Kıyaslamalı İthalat/İhracat Verileri 

YILLAR > 2014 2015 2016

AYLAR İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT

OCAK $645.140.845 $661.199.329 $600.933.337 $808.738.106 $636.024.849 $685.996.544

ŞUBAT $692.710.951 $755.903.797 $638.251.216 $796.211.192 $691.283.097 $848.157.901

MART $747.800.717 $945.125.143 $744.583.446 $877.829.340 $803.529.776 $912.323.728

NİSAN $681.008.412 $922.474.230 $678.934.024 $867.379.415 $776.309.621 $908.100.307

MAYIS $735.245.257 $807.292.712 $666.160.191 $735.034.238 $706.176.137 $968.409.953

HAZİRAN $709.320.855 $827.457.808 $734.746.346 $965.709.059 $808.860.015 959.821.081.13 

TEMMUZ $616.083.066 $789.533.978 $774.125.303 $812.143.294 $744.883.453 $863.469.860

AĞUSTOS $678.395.366 $616.604.598 $585.022.424 $706.532.056 $665.691.779 $848.039.493

EYLÜL $656.300.855 $769.799.423 $599.336.147 $862.181.827 $691.611.262 $754.103.500

EKİM $763.550.094 $625.636.197 $719.080.276 $995.521.641 $749.306.127 $1.125.324.906

KASIM $706.370.497 $764.369.130 $674.805.345 $941.240.711 $753.403.559 $823.938.680

ARALIK $824.980.595 $891.119.579 $666.386.998 $975.992.871 $701.607.822 $1.000.837.682

TOPLAM /USD $8.456.907.510 $9.376.515.924 $8.082.365.054 $10.344.513.750 $8.728.687.497 $9.738.702.552

DEĞİŞİM{bir önceki 

yıla göre % (+,-)] 
-3,50% -4,20% -4,50% 10% 8% -6%

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI İHRACAT VERİLERİ 
Gemlik Ticaret Ve Sanayi Odası olarak ihracatta yine söz sahibi olduk. 2016 Ocak-Aralık arası dönemde toplam 
ihracat hacmi 1.251.314.161 $ olarak gerçekleşti. İhracat bölümü olarak dolaşım belgelinin onaylanması, ihracatla 
alakalı yeni gelişmeler konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi, firmaların ihracatta daha yüksek vergi indi-
rimlerinden faydalanabilmeleri adına yönlendirilmesi vb. ihracat için çok önemli konularda üyelerimize destek 
sağlayarak önemli bir rol oynadık. 

14% 

8% 

26% 

52% 

Miktar

Türkiye’den	Bursa	Serbest	Bölgeye	giren	
malların	 toplam	değeri

Bursa	Serbest	Bölgeden	Türkiye’ye	giren	
malların	 toplam	değeri

Yurt	dışından	Bursa	Serbest	Bölgeye	giren	
malların	 toplam	değeri

Bursa	Serbest	Bölgeden	yurt	dışına	çıkan	
malların	 toplam	değeri	

47% 
53% 

İthalat

İhracat

" Gemlik İhracatta Yine Türkiye Üçüncüsü "

GEMLİK- İTHALAT İHRACAT VERİLERİ
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Odamız Aracılığı İle Onay İşlemi Yapılan Dolaşım Belge Verileri (2016 Toplam )

OCAK 58.523.016 $

ŞUBAT 83.020.564 $

MART 63.024.583 $

NİSAN 337.786.659 $

MAYIS 114.427.759 $

HAZİRAN 187.283.636 $

TEMMUZ 66.978.876 $

AĞUSTOS 93.026.445 $

EYLÜL 81.820.615 $

EKİM 82.384.217 $

KASIM 83.037.791 $

ARALIK 87.306.973 $

Odamız ihracat bölümü aracılığıyla 2016 yılı süresince toplamda 21684 adet dolaşım belgesi işlem gördü. 

Belge Tipine Göre Tarafımızdan Yapılan Onay İşlemleri

AT-R 11887

Menşe 5121

Eur-1 3214

Eur-Med 194

Form-A 268

Odamız ihracat bölümü tarafından onaylanan belgeler üzerinden baktığımızda en fazla ihracat yapılan ülkenin 
geçen yıllarda olduğu gibi yine Almanya olduğunu görmekteyiz. Almanya’yı sırasıyla; Fransa, İngiltere, İspanya, 
Amerika gibi ülkeler takip etti. En fazla ihracat yapılan sektörler sırasıyla; otomotiv, demir çelik, gıda, seramik, 
tekstil, kimyevi mamuller, mermer, elektrik elektronik vb olurken odamızın toplam ihracat hacmi 2016 yılı itiba-
riyle toplam 1.251.314.161 $ oldu. 

Açılan / Kapanan Şirket Verileri

Odamızın Ticaret Sicili Müdürlüğü verilerine baktığımız zaman 2016 yılı içinde 133 şirketin açıldığı ve 68 şirke-
tinde kapandığını görüyoruz. 2008 yılından 2016 yılına kadar olan dilimde en az şirket kapanışının 2016 yılında 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Bir önceki yıla oranla şirket kuruluşlarında artış gözlemlenmiştir.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AÇILAN 114 147 153 128 150 122 124 133

KAPANAN 117 334 74 239 197 92 81 68
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GEMLİK- İTHALAT İHRACAT VERİLERİ

Tüm iş yükünüzü taşıyabilen bir araç...

YERLİ
ÜRETİM

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N113 Sokak No: 3 
Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE
Tel:  +90.(224) 411 02 86-87 
Fax: +90.(224) 411 05 34 
email: info@pilotcar.com.tr

www.pilotcar.com.tr

PILOTCAR sayesinde fabrikalarda, büyük 
işletmelerde, seralarda, çiftliklerde, havaalanlarında 
ve tatil köylerinde hayat herkes için daha kolay 
olacak.

PC-W; yüksek hacimli taşıma kapasitesi, kullanım 
kolaylığı, sürüş kalitesi, dayanıklı ve çevre dostu 
tasarımı ile sizi ileriye taşıyacak...

%100
elektrikli

Elektrikli Araç
600 kg
Carrying capacity

600 kg
Taşıma Kapasitesi

Hill
holder

Yokuş 
Kalkış 

Desteği

max.
slope

25%
25% Max. 

Eğim

Low
decibel

Düşük 
Desibel

Ağır 
Hizmete
Uygun

Heavy
duty

Elektro-Manyetik Park 
Freni

Elektrikli Araçlar

w
w
w
.p
ro
fi.
co
m
.t
r

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

68



İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm 
bilgileri tekrar gözden geçirmemize sebep olan 
Dünya’nın İlk Tapınağı GÖBEKLİTEPE!

Şanlı Urfa’ya 15 km uzaklıkta olan bu arkeolojik site 
üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan sonuç 
çok şaşırtıcı, Göbeklitepe günümüzden tam 12.000 yıl 
önce inşa edilmiş.

Arkeolojik olarak Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A 
Dönemine (M.Ö 9.600 – 7.300) ait olan Göbeklitepe’de, 
bir tepe üzerine inşa edilmiş çok sayıda yuvarlak 
biçimli yapı bulundu. 1995 yılında arkeolog Prof. Klaus 
Schmidt tarafından Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün 
desteğiyle başlayan kazılar sonucu elde edilen verilere 
göre bu yapılar yerleşim amaçlı kullanılmamışlar. 
Göbeklitepe’de bulunan henüz sadece altı tanesi gün 
ışığına çıkarılmış, toplam 20 adet olduğu belirlenen 
bu üzeri açık yapıların dini amaçlı yapılmış olduğu 
biliniyor, yani bu yapılar dünyanın ilk tapınakları. Taş 
devrinden kalma bu tapınakların yapılış biçiminde 
ortak bir özellik göze çarpıyor, T biçiminde sütunlar ile 
çevrilmiş bu tapınakların merkezinde iki T biçiminde 
sütun karşılıklı olarak yer alıyorlar.

Göbekli Tepe UNESCO Yolunda

Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen, 
yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe’nin, 
tarihi dokusu, arkeolojik değeri ve özgünlüğünü 
koruması dolayısıyla UNESCO’nun geçici listesinden 
asıl listesine alınması için yürütülen başvuru 
çalışmalarında sona gelindi.

Dünyada en eski tapınak merkezi kabul edilen, yaklaşık 
12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe, Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
Dünya Kültür Mirası asıl listesine girmeye hazırlanıyor.
Şanlıurfa’ya 18 kilometre mesafede, Örencik Mahallesi 
yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963’te İstanbul ve 
Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yüzey 
çalışmaları sırasında fark edilen Göbekli Tepe’deki 
kazı çalışmaları, 53 yıldır sürüyor.

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa 
Müzesi tarafından 1995’ten beri ortaklaşa yürütülen 
çalışmalarla, neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, 
ağırlıkları da 40 ila 60 ton arasında değişen, yabani 
hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşlar, 8-30 metre 
çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en 
eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü, 
insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu 
belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli 
gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

İnsanlık Tarihi Göbeklitepe’de 
Yeniden Yazılıyor

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok 
kurum ve kuruluş, “Dünyanın en eski tapınak merkezi” 
olduğu belirtilen ve 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne alınan Göbekli Tepe’nin tanıtımı için 
çeşitli projeler yürütüyor.

Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 2. Yer
Geçen yıl İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilen 
Dünya Ekonomik Forumu’ndaki tanıtımda katılımcıların 
ilgisini çeken Göbekli Tepe, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yayın yapan internet sitesi Business 
Insider’ın bu yıl güncellediği “Ölmeden önce 
görülmesi gereken 30 mekan” arasında da ikinci sırada 
gösterilmişti.

Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın 
incelemelerde bulunduğu Göbekli Tepe’nin, tarihi 
dokusu, arkeolojik değeri ve özgünlüğünü koruması 
dolayısıyla gelecek yıl Şubat ayında geçici listeden 
asıl listeye girmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Göbekli Tepe’nin 
dünya arkeoloji tarihinin belli başlı parametrelerini 
ciddi manada değiştiren bir kazı alanı olduğunu 
söyledi. Bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini 
anımsatan Tuna, çalışmalarının ardından söz 
konusu yerle ilgili daha önemli sonuçlara ulaşmayı 
öngördüklerini belirtti. Göbekli Tepe’ye ilişkin 
uluslararası çok sayıda yayının yapıldığını anlatan Tuna, 
şunları kaydetti: “Tahminimiz 2018’e kadar Göbekli 
Tepe, UNESCO’nun dünya mirası listesine alınacak. 
İnşallah önümüzdeki dönemde netleşecek. Bunun 
önemi çok büyük. Şu anda tarihin bilinen en eski 
tapınağı Göbekli Tepe. Bunu aslında bütün ülkeler 
çok iyi biliyor. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın dört bir 
tarafından ziyaretçi de aldı. Geçen yıldan beri malum 

sebepler (terör ve Suriye sınırındaki gelişmeler) 
nedeniyle ziyaretçi trafiğimiz azaldı. Eminim yeni bir 
tanıtım çalışması ve yapılan restorasyon hizmetiyle 
Göbekli Tepe, Türkiye’nin turizmine önemli katkılar 
sağlayacak.”

05.12.2016 ntv.com.tr

İnsanlık Tarihi 
Göbeklitepe’de 
Yeniden Yazılıyor
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“AR-GE VE İNOVASYONA DAYALI YERLİ ÜRETİME 
YÖNELMELİYİZ”

Başkan Sayan, konuşmasında LTE Advanced mobil şebekele-
re yönelik yatırımlar ve altyapı çalışmalarının yanı sıra 2016 yılı 
üçüncü çeyrek sonu itibariyle ulaşılan genişbant internet ve 
mobil telefon aboneliği ile veri trafiği artış oranlarından bahsetti.

Son yıllarda ses trafiği azalırken veri trafiğinin katlanarak artması 
ile daha fazla altyapı ihtiyacının doğduğunu ve karşılanmadı-
ğı taktirde de sağlık, eğitim, ekonomi gibi önemli alanlarda 
aksamalar yaşanabileceğini vurgulayan BTK Başkanı Sayan 
sözlerine şöyle devam etti: “Bu sebeple sürdürülebilir kalkın-
ma için dışarıdan temin edilen kaynaklarla dünya çapında 
rekabet avantajı elde edilememekte, katma değer yaratacak 
Ar-Ge ve inovasyona dayalı yerli üretime yönelmemiz gerek-
mektedir. Bu gerçeğin bilincinde olarak, geçtiğimiz yıl yapılan 
IMT Advanced ihalesine Ar-Ge ve yerli üretim ile ilgili önemli 
hükümler koyduk. Yine, Kurum olarak gelirlerimizin %20’sini 
Ar-Ge Fonuna aktarıyoruz. Ar-Ge ve üretim konularında Japon 
firmaları ile işbirliği ve ortaklık yapılmasının her iki ülke için de 
faydalı olacağına inanıyorum.”

“TÜRKİYE 5G’YE İLK GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK”

 ‘Asya'yı uçuran iki kanat’ olarak nitelenen, bu yaşlı kıtanın iki 
ucundaki ülkelerimizin işbirliğinin her şeyin ötesinde derin 
felsefi anlamlar içerdiğini de düşündüğünü ifade eden Sayan, 
Türkiye’nin dünyada bilişim konusunda ileri ülkelerle aynı 
zamanda 5G’ye geçeceği müjdesini verdi. 5G’ye geçiş süreci 
ile ilgili Sayan şunları söyledi:  “Küresel mobil endüstrisi son bir 
kaç senedir 5G teknolojisine odaklanmış durumdadır. Henüz 
endüstriyel standartları tanımlanmamış olan 5G konusunda 
hararetli tartışmalar devam etmektedir. Biz de, dünyadaki ileri 
ülkelerle aynı zamanda 5G’ye geçmeyi planlıyoruz.  Bu amaca 
yönelik olarak,  ülkemizde kamu, üniversite, üreticiler, işletme-
ciler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin ve tüm çalış-
maların koordinasyonunun sağlanması için 5GTR Forumu’nu 
kurmuş bulunuyoruz. Bu bağlamda, benzer bir forumu 2014 
yılında kurmuş ve bu alanda çalışmalarını hızla sürdürmekte 
olan Japonya’nın bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanmanın 
önemli olduğunu düşünüyoruz.”

 

“BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ EKONOMİMİZİ SÜRÜKLEYEN 
BİR UNSUR HALİNE GELMELİ”

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın açılış konuşmasının ardın-
dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu 
konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Türkiye olarak 
büyük bir kalkınma-gelişme mücadelesinin içinde bulundu-
ğumuzu belirten Kavranoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Ana hedefimiz dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri 
olmak. Bu 10 ekonominin içinde en gelişmiş sektörün Bilgi ve 
İletişim sektörü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bilişim ala-
nındaki çalışmalarımız dünyada hatırı sayılır bir seviyeye ulaş-
malı ve Türkiye ekonomisinin de sürükleyici bir unsuru haline 
gelmelidir.” Kavranoğlu, FATİH projesinden 4.5G ihalesine 

kadar birçok alanda tüketici konumundan üretici konumuna 
geçmede Hükümetin ve BTK Başkanı Sayan’ın çabalarına da 
değindi. “Yeni Nesil iletişim Sistemi 5G Çalıştayı”nın lekesiz, pü-
rüzsüz, hiçbir problem yaşamadığımız bir ülke olan Japonya 
işbirliği ile gerçekleştiğini belirten Kavranoğlu, Ertuğrul fırka-
teyni trajedisiyle başlayan karşılıklı sağlam bir güven ve dürüst 
bir ilişkimiz olduğunun altını çizdi. 5G Çalıştayı için iyi dilekler-
de bulunan Kavranoğlu BTK’ya teşekkürlerini sunarak konuş-
masını sonlandırdı.

JAPONYA’DAN 2020 HEDEFİNE DOĞRU 5G SUNUMU

Konuşmaların ardından Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı 
Telekomünikasyon Bürosu Genel Müdürü Masahiko TOMINAGA 
yaptığı sunumda 2020 hedefine doğru 5G ve teknolojileri-
nin gelişim sürecini anlattı. BTK Teknik Düzenlemeler Dairesi 
Başkanı Ramazan Yılmaz ve yine Japonya İçişleri ve Haberleşme 
Bakanlığı’ndan Kara Mobil Haberleşmesi Bölümü Direktör 
Yardımcısı Fumitake TAKAHASHI sunumlarını gerçekleştirdi. 
Yılmaz yaptığı sunumda 5G’ye ilişkin Türkiye Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Politikalarından, yerli baz istasyonu ve firmalar 
bazında 5G çalışmaları ile üniversitelerin Ar-Ge çalışmaların-
dan bahsederken, Takahashi ise Japonya’nın 2017 yılında yü-
rürlüğe koyacağı 5G projelerini ve 5G uyumlu yeni nesil tek-
noloji proje tasarımlarını anlattı.

ÖZEL SEKTÖR VE AR-GE ÇALIŞMALARI OTURUMLARI

Yeni Nesil İletişim Sistemi “5G” Çalıştayı’nın ikinci oturumunda 
özel sektör sunumları yapıldı. Ülkemizde 5G’ye ilişkin güncel 
gelişmeleri içeren sunum, Aselsan Teknoloji ve Strateji Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcılığı Teknoloji Transferi Müdürü Serdar 
BAYAR tarafından yapıldı. Japonya’daki güncel gelişmeler 
ise, 5GMF Genel Sekreteri Kohei SATOH tarafından aktarıldı.

 

Ar-Ge konusuna ayrılan son oturumda ise, ülkemizdeki Ar-Ge 
çalışmalarını içeren sunum TÜBİTAK-BİLGEM Başkan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Ali GÖRÇİN, Japonya’daki Ar-Ge çalışmaları hak-
kında bilgilendirici sunum ise NTT DOCOMO 5G Laboratuvarı 
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Takehiro NAKAMURA 
tarafından yapıldı.

 

TÜRKİYE VE JAPONYA 5G YOLUNDA BİRLİKTE YÜRÜYECEK

 

Çalıştay sonunda, öncelikle iki ülke arasında 5G konusunda 
yapılan ilk etkinlikten duyulan memnuniyet vurgulanarak, bu 
etkinliklerin dönüşümlü olarak tekrarlanması hususu dile ge-
tirildi. Özellikle, standardizasyon konusunda işbirliği yapılma-
sının önem taşıdığı, yine özel sektör kuruluşlarının işbirliğinin 
teşvik edilmesinin her iki tarafın da yararına olacağı konusun-
da mutabık kalındı. Japon tarafı, 5G ile ilgili olarak düzenlen-
mekte olan küresel etkinliklerin üçüncüsünün (The 3rd Global 
5G Event) 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Tokyo’da yapılacağı-
nı bildirdi. BTK ve 5GTR Forumu üyelerine katılım davetinde 
bulunarak, 5G konusunda en son gelişmelerin ele alınacağı 
bu etkinliğin bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından önemli bir 
fırsat olduğunu belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Japonya ile 

müşterek düzenlenen Yeni Nesil İletişim Sistemi  5G 

Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştaya BTK Başkanımız 

Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Japonya İçişleri ve Haberleşme 

Bakanlığı Telekomünikasyon Bürosu Genel Müdürü Masahiko 

TOMINAGA, Kara Mobil Haberleşmesi Bölümü Direktör 

Yardımcısı Fumitake TAKAHASHI ve Bilişim Sektöründen 

temsilciler katıldı.

BTK, Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı ile 7 Ekim 2015 

tarihinde, 5G başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojile-

ri alanında işbirliği tesis edilmesi,  bilgi ve tecrübe paylaşı-

mında bulunulması hususlarında Ortak Bildiri imzalanmış-

tı. 5G alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan 

Japonya ile bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân veren çalış-

tay BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın açılış konuşmasıyla 

başladı. Sayan konuşmasına, ülkeler arasındaki dostluğun 

bir başlangıç ve mihenk taşı olan 120 yıl önceki Ertuğrul fir-

kateynini anarak başladı. Kültürlerimizin birbirine çok ben-

zediğini söyleyen Sayan, buna karşın 120 yılın insanlık tarihi 

açısından küçük bir dilim olduğunu, bu gecikmeyi 5G tek-

nolojisinin hızı ile kapatmak istediklerini ifade etti.

TÜRKİYE VE JAPONYA 
5G’YE BİRLİKTE 
YÜRÜYOR

BİLİŞİM HABER BİLİŞİM HABER
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*TOBB ‘nin yayınladığı 2017 yılı Ana Fuar Takviminden alınmıştır. 2017 senesinin  ilk 6 ayını içerir. Fuar tarihleri değişiklik gösterebilir. 

05/01/2017 Kapı  Fuarı Türkiye 11. Ahşap, Çelik, Endüstriyel, Otomatik Kapı, Kontrollü Kapı Geçiş Sistemleri ve Kapı Yan Sanayi Fuarı İstanbul

06/01/2017 Kitap Fuarı Ankara

07/01/2017 Çukurova 10.Kitap Fuarı Adana

10/01/2017 JUNIOSHOW Bursa 8.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bursa

10/01/2017 İSMOB İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul

11/01/2017 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı İstanbul

11/01/2017 32.Uluslararası  Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı İstanbul

12/01/2017 4.PNEXT Jeotermal, Biogaz, Depolama, Hidrojen, Nükleer, Kömür  Enerji Teknolojileri ve Uzaktan Kontrol, Takip Sistem 
Ekipman ve Buhar Teknolojileri Fuarı İstanbul

12/01/2017 5.İskele ve Kalıp  Endüstriyel Yapı Teknolojileri Fuarı İstanbul

17/01/2017 Fashionist Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı İstanbul

18/01/2017 Anfaş Hotel Equipment - 28.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı  Antalya

19/01/2017 Agroexpo Eurasia 12.Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı İzmir

24/01/2017 CNR İMOB 2017- İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul

26/01/2017 Gapfood 13.Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı Gaziantep 

26/01/2017 Gaptarım Tarım, 8.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı Gaziantep 

26/01/2017 EMITT 2017 21.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul

01/02/2017 Alleather IDF İstanbul Deri Fuarı  İstanbul

02/02/2017 Gaming İstanbul Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı İstanbul

02/02/2017 MAYFU Manisa 3.Ayakkabı Moda Fuarı Manisa

02/02/2017 EV'leniyoruz 2017                Evlilik Hazırlıkları Fuarı Adana

02/02/2017 14.Uluslararası  İstanbul İplik Fuarı 2017 İstanbul

02/02/2017 KNİTTİNG TECH 2017 26.Uluslararası Örgü, Çorap, Nakış, Dokuma, Baskı Makineleri ve Yan Sanayileri Fuarı İstanbul

03/02/2017 Evlilik Dünyası  2017  Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbul

07/02/2017 IF Wedding Fashion İzmir "11.Uluslararası Gelinlik,  Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı" İzmir

08/02/2017 PENTEX 6.Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı Gaziantep 

09/02/2017 WIN Metal Working'17  22.Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri Fuarı İstanbul

09/02/2017 WIN Welding'17    16.Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı  İstanbul

09/02/2017 WIN Surface Treatment'17     11.Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı İstanbul

09/02/2017 Lineexpo İstanbul İç Giyim Moda Fuarı İstanbul

09/02/2017 EV'leniyoruz 2017                Evlilik Hazırlıkları Fuarı Samsun

10/02/2017 Avrasya Boat Show 2017 11.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul

15/02/2017 Anfaş Food Product - 24.Uluslararası  Gıda  ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya

16/02/2017 IFAT EURASIA 2017 İstanbul

16/02/2017 Dünya Turizm Forumu ve Fuarı 2017 İstanbul

16/02/2017 Biz Evleniyoruz - Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı Antalya

16/02/2017 Adana Yapıda Yenilikler, Dekorasyon, Tadilat, Yenileme ve Teknolojileri Fuarı Adana

16/02/2017 IHS ADANA 2017   10.Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım Fuarı Adana

16/02/2017 Adana İnşaat 2017   11.Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı Adana

16/02/2017 Adana Kent 2017  9.Belediye İhtiyaçları Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri Fuarı Adana

TÜBİTAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, en az gelişmiş 
ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin 
güçlendirilmesi hedefine yönelik, Uluslararası 
Teknoloji Bankası'nın Türkiye'de kurulmasını 
onayladığını bildirerek, "Genel merkezi Türkiye'de 
olacak banka, Birleşmiş Milletler (BM) önderliğinde 
ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) koordinasyonunda faaliyetlerine gelecek 
yıl başlayacak. Sayısı 48'i bulan en az gelişmiş ülkelere 
bilimsel ve teknolojik işbirlikleri ile fikri mülkiyet 
altyapısı oluşturulması süreçlerinde rehberlik edecek" 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı 
döneminde, 2011 yılında katıldığı Birleşmiş Milletler 
(BM) En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı'nda, 
en az gelişmiş ülkelere yönelik olarak bir taahhüt 
paketi açıkladığını hatırlatan Özlü, pakette bilim ve 
teknoloji alanlarına ilişkin taahhütlerden birinin de söz 
konusu ülkeler için "teknoloji bankası" rolü üstlenecek 
uluslararası bir merkez kurulması olduğunu söyledi.

Bankanın İki Temel Ayağı Var

Yaklaşık yarısını Müslüman ülkelerin oluşturduğu en 
az gelişmiş ülkelere yönelik kurulacak Uluslararası 
Teknoloji Bankası ile TÜBİTAK'ın da bu ülkeler 
için gerçekleştirilecek çalışmalarda önemli rol 
oynayacağına işaret eden Bakan Özlü, Türkiye'nin 
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) içinde üstlendiği rolle 
birlikte, Uluslararası Teknoloji Bankası'na ev sahipliği 
yapmasının, en az gelişmiş ülkeler ile D8 ülkeleri 
arasında da iş birlikleri oluşturulmasını tetikleyeceğine 
dikkati çekti.  Bakan Özlü, "Bu durum, D8 ülkeleri 
tarafından geliştirilen teknolojilerin bu sayede en 
az gelişmiş ülkeler ile de paylaşılabilmesi ve bütün 
ortaklara kazanç sağlayacak iş birlikleri kurulması 
aşamasında önemli paya sahip olacak" dedi.

Uluslararası Teknoloji Bankası'nın iki temel ayaktan 
oluşmasının kararlaştırıldığını bildiren Özlü, şu bilgileri 
verdi: "Bunlardan biri Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleme Mekanizması; diğeri ise Fikri Mülkiyet 
Bankası olarak açıklanmıştır. Banka, bu mekanizmaları 
aracılığıyla sayısı 48'i bulan en az gelişmiş ülkelere 
bilimsel ve teknolojik iş birlikleri ile fikri mülkiyet 
altyapısı oluşturulması süreçlerinde rehberlik edecek. 
Uluslararası Teknoloji Bankası'nın gerçekleştireceği 
çalışmalarda, BM tarafından açıklanan '2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' odak noktası olacak" 
diye konuştu.

TÜBİTAK TÜSSİDE Kampüsünde Kurulması 
Planlanıyor
 
Bakan Özlü, Gebze'deki TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk 
ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) kampüsünde kurulması 
planlanan Uluslararası Teknoloji Bankası'nın işleyişi 
hakkında şunları söyledi:
 
"Uluslararası Teknoloji Bankası'nın en kritik işlevi, 
kapasite geliştirme olacak. Banka faaliyete 
geçtiğinde öncelikle en az gelişmiş ülkeler 'ihtiyaç 
analizi' yapılacak ve eksikleri doğrultusunda hizmet 
sunulacak. Söz konusu ülkelere bilim ve teknoloji 
politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim 
mekanizmalarının kurulması konusunda eğitim ve 
destek verilecek. Ülkelerin karşılaştıkları fikri mülkiyet 
engeline bankanın bileşenlerinden olan Fikri Mülkiyet 
veya Patent Bankası ile çözüm bulunacak"

Özlü, bankanın bir diğer işlevinin ise "uluslararası 
bilimsel yayınlara erişimin kolaylaştırılması" olduğuna 
işaret ederek, TÜBİTAK'ın bu süreçteki rolüne dikkati 
çekti. Söz konusu ülkeler ile ortak araştırmalar 
yapılması ve ihtiyaç duyulan konularda birlikte 
çalışılması gerektiğinin altını çizen Özlü, "Zaten 
TÜBİTAK bilimsel iş birliklerini fonluyor. İleride en ideal 
model bu olacak. Dünyadaki gelir adaletsizliğinin, 
kalkınma düzeylerindeki büyük farklılıkların azaltılması 
yönündeki bu önemli çabalara, Türkiye'nin de katkı 
vermesi en büyük amacımız" diye konuştu.

Uluslararası Teknoloji Bankası, 
TÜBİTAK Koordinasyonunda 
Türkiye’de Kurulacak

2017 yılı Fuar Takvimi
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21/02/2017 Karadeniz 3.Kitap Fuarı-Samsun Samsun

22/02/2017 ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Fuarı İstanbul

22/02/2017 Mersin Agrodays - 12.Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Mersin

22/02/2017 Aegean Hosttech 2.Otel Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri, ve Ev Dışı Tüketim Fuarı Aydın

22/02/2017 AEGEANAGRI  13.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Denizli

22/02/2017 İstanbul Kırtasiye - Ofis          Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı İstanbul

23/02/2017 Balıkesir Tarım Fuarı 2017 Balıkesir Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Balıkesir

23/02/2017 Motobike İstanbul İstanbul

25/02/2017 QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuarı İstanbul

25/02/2017 Study Expo Yurtdışı Eiğim Fuarları İstanbul

28/02/2017 Study Expo Yurtdışı Eiğim Fuarları Ankara

01/03/2017 R+T Türkiye 3. Uluslararası Panjur, Otomatik Kapı, Geçiş ve Güneşten Koruma Sistemleri Fuarı İstanbul

01/03/2017 Konya Tohum 2017 6.Tohum Teknolojileri  ve Ekipmanları Fuarı Konya 

01/03/2017 Konya 6.Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme Fuarı  Konya 

01/03/2017 Konya Hayvancılık 2017 5.Hayvancılık, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Yem Endüstrisi Fuarı Konya 

01/03/2017 MODEKO 2017   28.İzmir Mobilya Fuarı İzmir

02/03/2017 Study Expo Yurtdışı Eiğim Fuarları İzmir

02/03/2017 İstanbul Buluşlar Fuarı İstanbul

02/03/2017 Uluslararası Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı İstanbul

02/03/2017 Farmers' Fair - Güney Ege 8.Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Muğla

03/03/2017 1.Isparta Kitap Fuarı Isparta

04/03/2017 Study Expo Yurtdışı Eiğim Fuarları İstanbul

07/03/2017 Samsun 2.Mobilya Dekorasyon Fuarı2017 Samsun

08/03/2017 CPHI İstanbul 2017 İlaç Bileşenleri Fuarı İstanbul

08/03/2017 FETEX 2017   7.Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek Fuarı Muğla

08/03/2017 Avrasya Pencere  2017 18.Uluslararası Pencere Fuarı İstanbul

08/03/2017 Avrasya Kapı 2017  9. Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı İstanbul

08/03/2017 Avrasya Cam 2017   7.Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim - İşleme  Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve 
Kimyasalları Fuarı  İstanbul

08/03/2017 UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı İstanbul

09/03/2017 Kayseri Tarım Fuarı 2017  Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı Kayseri

09/03/2017 Decoboss- Güney Ege Yapı, Dekorasyon ve Peyzaj Fuarı Muğla

09/03/2017 3.Hotel Restoran Cafe-Bar Ekipmanları, Yiyecek Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Ankara

09/03/2017 IBATECH  11.Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı  IBATECH Ankara Ankara

09/03/2017 Mersin Logistics -Mersin Lojistik ve Transport Fuarı Mersin

11/03/2017 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul

14/03/2017 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul

15/03/2017 Marex  2017  18.Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon, Servis Ekipmanları ve Gıda İhtisas Fuarı Muğla

15/03/2017 Art Ankara Ankara

16/03/2017 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Ankara

16/03/2017 WIN Otomasyon'17    24.Uluslararası Endüstriyel Otomasyon Fuarı İstanbul

16/03/2017 WIN Electrotech'17      18.Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı İstanbul

16/03/2017 Win Cemat Eurasia'17    16.Taşıma, Depolama, İstifleme, İç Lojistik ve Lojistik Fuarı İstanbul

16/03/2017 WIN Hydraulic & Pneumatic'17   14.Akışkan Gücü Teknolojileri Fuarı İstanbul

16/03/2017 FOTEG İstanbul 2017 Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul

16/03/2017 REW İstanbul 2017 13.Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı İstanbul

16/03/2017 İSG Avrasya 2017 3.İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı İstanbul

16/03/2017 1. İnşaat Gayrimenkul ve Emlak Fuarı Ankara

16/03/2017 EV-DEKOR 2017   2.Züccaciye Ev Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri Fuarı Ankara

16/03/2017 2.Banyo, Mutfak ve Aksesuarları Fuarı Ankara

16/03/2017 6.Bursa Karacabey Tarım ve Hayvancılık Fuarı Bursa

16/03/2017 İstanbul Jewelry Show Mart 2017   44.İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı İstanbul

18/03/2017 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İzmir

18/03/2017 Mezun Amerika ve İngilterede Eğitim Fuarı İstanbul

18/03/2017 Bursa 15. Kitap Fuarı Bursa

21/03/2017 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı İzmir

21/03/2017 Exposhipping Expomaritt  14.Uluslararsı Denizcilik Fuarı İstanbul

21/03/2017 Konya Tarım 2017    15.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri  Fuarı Konya 

21/03/2017 MODEF  2017  Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Bursa

21/03/2017 Bursa Eğitim Fuarı - 13.Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Fuarı Bursa

22/03/2017 EURIE Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi ve Fuarı İstanbul

22/03/2017 Premiere Vision İstanbul   İstanbul

22/03/2017 Avrasya Asansör Fuarı İstanbul

22/03/2017 MARBLE "23.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı" İzmir

22/03/2017 EGE TMF / 1.EGE Tekstil, Hazırgiyim Makineleri ve Tekstil Kimyasalları Fuarı Denizli

23/03/2017 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı Ankara

23/03/2017 CITYSCAPE Türkiye İstanbul

23/03/2017 10.Uluslararası İstanbul Boru ve Ek Parçaları Fuarı İstanbul

23/03/2017 İstanbul Hırdavat Fuarı İstanbul

23/03/2017 2.İstanbul Tel Fuarı İstanbul

23/03/2017 2.İstanbul Rulo Fuarı İstanbul

23/03/2017 Asansör İstanbul 2017 İstanbul

23/03/2017 12.Uluslararası İdeal Homex Ev Eşyaları, Züccaciye Dekoratif Ürünler ve Çeyiz Fuarı İstanbul

23/03/2017 Şehircilik Fuarı Antalya

23/03/2017 Çeyiz ve Ev Gereçleri Fuarı Adıyaman

23/03/2017 Samsun İnşaat 2017 Samsun

25/03/2017 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı İstanbul

27/03/2017 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı İstanbul

29/03/2017 Seafood İstanbul Su Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı İstanbul

29/03/2017 EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2017 İstanbul

29/03/2017 BODEX 2017 "2.Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon ve Gıda İhtisas Fuarı" Muğla

29/03/2017 Plastist 2017 Plastik Hammadde, Mamül, Makine, Ekipman ve Teknolojileri İstanbul

29/03/2017 İstanbul  Light 10.Uluslararası Aydınlatma, Teknolojileri Fuarı ve Kongresi İstanbul

29/03/2017 Gaziantep 3.Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Gaziantep 

30/03/2017 Lise ve Üniversite Tanıtım Fuarı İstanbul

30/03/2017 CNR İMOB Ankara 2. Ankara Mobilya Fuarı Ankara

30/03/2017 Educashow Eğitim Teknolojileri ve Okul Ekipmanları  Fuarı İstanbul

30/03/2017 GAS&POWER Network - 2.Elektrik, Doğalgaz, Alternatif Enerji Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı İstanbul

30/03/2017 Petroeum İstanbul 13.Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman ve Teknoloji Fuarı İstanbul

30/03/2017 Farm Boss - Eskişehir 7. Uluslararası Tarım Fuarı Eskişehir

30/03/2017 EKSPOMED EURASIA 24.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, 
Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı                 İstanbul

30/03/2017 LABTEKMED EURASIA 20.Uluslararası İstanbul Medikal Laboratuar Teknoloji, Sistem ve Donanımları Fuarı İstanbul

01/04/2017 Modev - Uluslararası Mobilya  Dekorasyon Fuarı 2017 Ankara

05/04/2017 All For Hotels- Oteller İçin Her Şey İzmir

05/04/2017 Aymod 18.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul

05/04/2017 Europort Turkey Denizcilik Fuarı İstanbul

06/04/2017 AR-GE Türkiye / ARGE Zirvesi ve Araştırma Merkezleri Fuarı İstanbul

06/04/2017 10.Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı İstanbul

06/04/2017 Automechanika İstanbul İstanbul

2017 yılı Fuar Takvimi 2017 yılı Fuar Takvimi
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06/04/2017 CNR MOTO&BİS Ankara Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Ankara

06/04/2017 Art Bosphorus-Çağdaş Sanat Fuarı İstanbul

06/04/2017 Photo Digital 7.Uluslararası Fotoğraf, Dijital Görüntüleme Albüm, Reklam, Baskı ve Teknolojileri Ekipmanları Fuarı İstanbul

06/04/2017 Gönen 7.Tarım ve Hayvancılık Fuarı Balıkesir

06/04/2017 Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon Fuarı Şanlıurfa

06/04/2017 Güzellik & Bakım 2017   28.Güzellik, ve Bakım, Ürün ve Ekipmanları Fuarı İstanbul

06/04/2017 4.MAGROTEX'17 Uluslararası -Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı Mardin 

08/04/2017 CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı Mersin

11/04/2017 PLAST PAK  Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri Fuarı İzmir

12/04/2017 Smart Future Expo İstanbul

12/04/2017 Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı İstanbul

12/04/2017 11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Malatya

12/04/2017 Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı     Bursa

12/04/2017 Bursa İnşaat 2017   15.Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı Bursa

13/04/2017 BETON  İSTANBUL 2017 İstanbul

13/04/2017 Design İstanbul  5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri  Fuarı ve Konferansları İstanbul

13/04/2017 7.Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Van

13/04/2017 6.Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (AFTAR) Afyonkarahisar

13/04/2017 3. Securitex Eurasia 2017 Ankara

13/04/2017 "ZONE ART 2017"  Klasik ve Çağdaş Sanat Fuarı İstanbul

13/04/2017 Agritech 2017  7.Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı Muğla

13/04/2017 Karadeniz Doğa 2017 Samsun

18/04/2017 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa

19/04/2017 5.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG ISTANBUL 2017) İstanbul

19/04/2017 TESKON-SODEX  2017 İzmir

19/04/2017 K.MOB 2017   Kayseri 7.Mobilya Fuarı Kayseri

20/04/2017 Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı İstanbul

20/04/2017 Analytech Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı İstanbul

20/04/2017 Biotech Eurasia "Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı İstanbul

20/04/2017 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017 Ankara

20/04/2017 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul

20/04/2017 KIDS 2017 3.Anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Ankara

20/04/2017 1. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı Ankara

20/04/2017 Yozgat 8.Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Yozgat

20/04/2017 Anne ve Çocuk Ürünleri Fuarı Adıyaman

21/04/2017 İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı İstanbul

22/04/2017 11.Gayrimenkul Fuarı İstanbul

22/04/2017 Yazlık Evler Fuarı İstanbul

24/04/2017 Van Kitap ve Eğitim Fuarı Van

25/04/2017 Yacht Show Eurasia İstanbul

26/04/2017 Gurme İzmir -Ekoloji İzmir 8.İzmir Organik Ürünler Fuarı" İzmir

26/04/2017 Gurme İzmir - Olivtech 7.Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri İzmir

26/04/2017 7.Trakya Autoshow  2017 Kırklareli

27/04/2017 Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı İstanbul

27/04/2017 OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı Antalya

27/04/2017 İstanbul Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı İstanbul

27/04/2017 Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve  Konferansı İstanbul

27/04/2017 Teke Yöresi 3.Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı Burdur

27/04/2017 İFAS İstanbul Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ağaç İşleme Makineleri İstanbul

27/04/2017 IDEX 2017  14.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı İstanbul

27/04/2017 KONELEX 2017  Konya 12.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı                                                Konya 

27/04/2017 İSKON 2017    Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı Konya 

27/04/2017 KONMAK 2017 Konya 14.Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı Konya 

27/04/2017 Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı Konya 

27/04/2017 POLAGRİ'17    Polatlı 2.Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı Ankara

28/04/2017 Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı / 13.Çukurova Altın ve Mücevherat Fuarı Kahramanmaraş

02/05/2017 Avrasya Boat Show 2017 12.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul

03/05/2017 ICCI- 23.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul

03/05/2017 Aysaf  18. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul

03/05/2017 KOMATEK 2017 15.Uluslararası  İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı Ankara

04/05/2017 İSGF & İş Sağlığı ve Güvenliği Forum ve Fuarı Gaziantep 

04/05/2017 37.Uluslararası İstanbul Boatshow İstanbul

04/05/2017 2nd Çukurova Motosiklet Fuarı 2017 Adana

04/05/2017 CNR Emlak Ankara- Konut İşyeri Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarı Ankara

04/05/2017 Gıda Tarım Teknolojileri Fuarı Adıyaman

04/05/2017 IDMA 2017  7.Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makinaları ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi 
Teknolojileri Fuarı İstanbul

05/05/2017 Edurehber Eğitim ve Kariyer Fuarı İstanbul

05/05/2017 6.Malatya Kitap ve Kültür Fuarı Malatya

09/05/2017 IDEF 2017 13.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul

10/05/2017 SODEX  ANKARA 2017 Ankara

10/05/2017 Adana 10.Ambalaj Fuarı 2017 Adana

10/05/2017 GURME 2017   Çukurova 10.Gıda  ve Yöresl Lezzetler Fuarı Adana

11/05/2017 HIMSS Emram Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı İstanbul

11/05/2017 8.Van İnşaat,  Yapı  Makineleri Fuarı Van

11/05/2017 1.Benim Evim Fuarı Antalya

12/05/2017 GTZ Gençlik Fuarı İstanbul

16/05/2017 Evteks 2017 23. İstanbul Ev Tekstili Fuarı İstanbul

18/05/2017 CNR Av&doğa-Mersin Av&Doğa Sporları ve Denizcilik Fuarı Mersin

18/05/2017 CNR MOTO&BİS Mersin  Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Mersin

18/05/2017 8.Doğu Anadolu Tarım Fuarı 2017 Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı Erzurum

19/05/2017 Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUİST İstanbul Horse Show İstanbul

23/05/2017 40.Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2017 İstanbul

24/05/2017 Intertraffic İstanbul 9.Uluslararası Altyapı, Trafik İşletmeciliği, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı İstanbul

24/05/2017 Trakya 6.Hayvancılık, Süt Ürünleri ve Tohum Fuarı Kırklareli

25/05/2017 2.Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı Ankara

27/05/2017 36.Kitap ve Kültür Fuarı İstanbul

2017 yılı Fuar Takvimi 2017 yılı Fuar Takvimi
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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: LEADERSHIP BUSINESS CONSULTING

TEL: +351.213.581 060
E-posta : antonio.ferrao@leadership-bc.com
Yetkili Kişi:  Antonio Ferrao / Consultant

Tarımsal endüstri, deri işleme, metal işleme, doğal taş, inşaat 
malzemeleri ve seramik sektörleriyle ilgilendiği belirtilen 
söz konusu şirketin, Portekiz’e giderek Portekiz şirketleriyle 
doğrudan temasla birlikte iş yapacak Türk şirketi aradığı 
belirtilmiştir.

UKRAYNA

PORTEKİZ

KKTC

201600301

201600314

201600313

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

201600294

FİRMA ADI: NECDET ERGÜN
 
E-posta: necdet1969@gmail.com
Yetkili Kişi: NECDET ERGÜN

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 
her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nden katılan girişimci Necdet Ergün; USD 298/
MT fiyattan üre [UREA (CARBAMIDE CO (NH2) 2] teklifi aldığını 
ve alıcı firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildirmiştirde eşit 
paylaşılacağını belirtmiştir.

FİRMA ADI: ATA DEVELOPMENT
 
E-posta: info@atadevelopment.com
Yetkili Kişi: Numan Öztürk

21 yıldır Polonya’da yaşayan, inşaat yapım işlerinin yanı sıra 
inşaat malzemeleri ithalatı ve ticareti yapan yurttaşımız Numan 
Öztürk, Türkiye’den rekabet kabiliyeti bulunan kaliteli ve inşaat 
sektörü ağırlıklı her hangi bir ürün ve/veya ürünlerin Polonya’ya 
ithalatı, pazarlaması ve dağıtımı üzerine Türk girişimcileri ile 
işbirliği yapmak istediğini bildirmiştir.

FİRMA ADI: IntraMotion LLC
 
E-posta: info@intramotion.com
Yetkili Kişi: Roman Oliynyk / General Manager

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, modüler yüksek 
kaliteli plastik-zincirli konveyörler üreten IntraMotion LLC 
Şirketinin, konveyörlerini servis hizmeti de vererek son 
kullanıcıya ulaştıracak firmalarla uzun vadeli işbirliği yapmak 
istediği bildirilmiştir. Şirketin ürünlerinin özellikle hafif ürünleri 
geleneksel rulolu ve bantlı konveyörlere nazaran daha yüksek 
hızlarda ve zedelemeden taşıdığı belirtilmiştir.

FİRMA ADI: OUTROOP
 
E-posta: sedat@dewereldbazar.nl
Yetkili Kişi: İlbay Özbay / CEO

Firma, ABD'de iş yapmak isteyenler için Outroop’un iyi bir 
ortak ya da yatırım olabileceğini bildirmiştir. Outroop'un 
tanıtım videosunun https://www.youtube.com/
watch?v=kncrOWpruwU linkinden izlenebileceği belirtilmiştir.

HOLLANDA

ABD

201600292

201600185

MACARİSTAN

POLONYA

FİRMA ADI: De Wereldbazar OG BV
 
E-posta: ilbay@outroop.com
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör & Proje Lideri

2006 yılında Hollanda'nın Groningen şehrinde kurulan De 
Wereldbazar OG b.v. adlı gayrimenkul ve yatırım şirketinin, 
İstanbul’daki Kapalıçarşı’dan esinlenerek Oldambt Beldesi 
sınırları içinde yer alan kendisine ait 100000 m2’lik arazide 
başlattığı 560 dükkânlı AVM Projesine katılacak ortak/ortaklar 
aradığı bildirilmiştir. AVM için gerekli imar, iskân ve inşaat 
ruhsatlarının alınarak inşaata başlandığı ve inşaat süresinin 14 
ay olarak öngörüldüğü belirtilmiştir.

FİRMA ADI: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi
TEL: +90.342.215 3376
E-posta : alper.bakir@alx.com.tr
Yetkili Kişi: Alper BAKIR

ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi tarafından, tarım sektörü 
için tahıl siloları (50 ila 2.000 m3 aralığında yatay ve dikey), 
temizleyiciler (12 ila 30 ton aralığında), kurutucular, konveyörler 
ve diğer yardımcı makinelerin üretimi konusunda uzman 
olan şirketin Türkiye’de işbirliği yapabileceği firmalar aradığı 
bildirilmiştir.

201600303
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Aramıza Yeni 
Katılanlar
02.07.2015 - 15.12.2016

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

AHÖREN GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ GEMLİK 1 ŞUBESİ

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda zeytin perakende ticareti

AKKAYA ZEYTİNCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

AKRAN NAKLİYE TAHMİL TAHLİYE GIDA İNŞAAT TAAH-
HÜT TURİZM AKARYAKIT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

ARC DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri

ARDA LASHING ULUSLARARASI GÖZETİM LİMAN 
HİZMETLERİ GEMİ ACENTALIĞI TİCARET LTD.ŞTİ

Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme 
boşaltma hizmetleri dahil)

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

AVRASYAPORT LOJİSTİK İNŞAAT VE GIDA LTD.ŞTİ Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve 
gaz depolama faaliyetleri hariç)

BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM 
İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GEMLİK TERMİNALİ ŞUBESİ

Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri

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

BÜTÜNLER ÇEVİK İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

CEZVE GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ

Bys. belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret 
(tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil)

EC NAKLİYE GIDA İNŞAAT SANAYİ VE LTD.ŞTİ İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler 
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

EFE EREN GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT OTOMOTİV GIDA 
NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 

Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim 
işlemleri ile geri kazanılması

EMİRHAN MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri

EVORA KİMYA TİCARET A.Ş.
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, 
flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür 
vb.)

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

GEMLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

GÖKAY AKIN Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

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

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

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

KADE METAL MAKİNA MEKANİK SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ

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)

KEVSER GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ GIDA TARIM HAY-
VANCILIK İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET VE 
SANAYİ LTD.ŞTİ

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

KIRAN ENDÜSTRİ TESİSLERİ MONTAJ SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri (endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının 
ve otomatik üretim tesislerinin tasarımı ve montajı, endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının 
kurulumu) (otomasyon destekliler dahil)

KÖRFEZ ORTAK SAĞLIK İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ 
HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ

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

LOKMAH GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan 
ticareti (ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

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

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

PALA AHŞAP ORMAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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.)

PARK BAHAR HAZIR GİYİM İNŞAAT GIDA TARIM 
DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti (bebek iç 
giyim eşyaları dahil)

PARLAK RESTAURANT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

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

PAVO ENDÜSTRİYEL MADENİ YAĞ VE PETROL 
ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, 
fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)

RÖNESANS DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ

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

SELÇUK AYDIN MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT 
TİCARET A.Ş.

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)

SELİM DEMİREL İNŞAAT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK 
PROJE GIDA KIRTASİYE TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş.

Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri

SHELL PETROL A.Ş. GEMLİK OHT 1 ŞUBESİ Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, 
dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti

SHELL PETROL A.Ş. GEMLİK OHT 2 ŞUBESİ Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, 
dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti

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

TSR YAPI İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti

TSR YAPI İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 
İSTİKLAL ŞUBESİ

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti

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

VACUUS ENDÜSTRİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı (el ve ayakla çalışan 
hava pompaları ile motorlu taşıtlar için olanlar hariç)

YILDIRIM ZEYTİNCİLİK GIDA NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş.

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

YILDIZHAN MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET LTD.ŞTİ

Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri

YILDIZOĞLU HALI MOBİLYA İNŞAAT MERMER SANAYİ 
VE TİCARET LTD.ŞTİ

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

ÇEMA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

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

ÇİĞDEM KARA MARMARA ŞUBESİ Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük 
hariç diğer medikal ürünler dahil)

ÖZGÖK BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK SERVİS 
HİZMETLERİ A.Ş.

Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda 
kliması, elektrikli küçük ev aletleri, vb.)

ÖZSARAY LOJİSTİK NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. GEMLİK DEREBOYU 
ŞOK ŞUBESİ

Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, 
içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)
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