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İŞ DÜNYASINDA
YENİ DÖNEM

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen ara-
buluculuk iş dünyasında yeni bir dönem başlatacak…

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş 
mahkemeleri Kanunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı 
haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olan etkilerini göz-
den geçirdik. Dava Şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir 
soluk geldi. Yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşek-
kür ederim. Camia olarak sistemin başarısı için üzerimize ne 
düşüyorsa yapmaya hazırız.

Arabuluculukta anlaşılan konular tekrar dava konusu yapıla-
mayacak.

Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve 
işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konu-
su yapmasının mümkün olmayacaktır. Düzenleme iş dünyası 
için önemli ölçüde zamandan tasarruf sağlayacaktır. “İşçi de 
işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bıraka-
cak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kulla-
nabilecektir.” 

Arabuluculuk sürecindeki gizlilik emsal kararlar oluşmasını 
engelleyecek.

Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun hali-
ne gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında yapacağı 
arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraf-
lar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir 
sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır. Bu de-
ğişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi ge-
rekmektedir.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davala-
rının arabuluculuk ile son bulacağını düşünüyorum. İş dünyası 
için “Vakit Nakittir”.

Taraflar bir çözüm üretemezse ne olacak?

Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına 
olan büyük etkileri bu kadarla da kalmayacaktır. Arabuluculuk 
sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya 
çıkması halinde arabulucu bir çözüm önerisi getirebilecektir. 
 
Yeni düzenleme ile sistem nasıl ilerleyecek?
İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmaz-
lıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte 
taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, 
arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvura-
bilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerin-
den işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 
3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması ha-
linde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşıla-
nacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle 
arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya 
katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada 
kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin ta-
mamından sorumlu tutulacaktır.

Yeni düzenlemenin işçiye de işverene de hayırlı olmasını 
dilerim.
 
Bu vesileyle de ekonomimize değer katan, istihdam yaratan, 
vergisiyle ülkemize can veren başta üyelerimiz olmak üzere, 
tüm müteşebbislere teşekkür ederim. 

Yeni yılın ulusumuza sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini 
temenni ederim”
dedi.

www.profi.com.tr

Hüdavendigar Mah. İnce sok. Oktay apt. No:9/1 Çekirge BURSA T:+90 224 233 44 11 F:+90 224 233 44 17
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Paşa AĞDEMİR
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkanı / Turizmci

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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Bir yılı daha geride bıraktık. Geçen yıl süresince siz değerli 
üyelerimiz başta olmak üzere toplumun her kesimini ilgilendi-
ren önemli kararlara imza attık. Sorunların çözümüne yönelik 
lobi çalışmaları yaptık. Öneriler sunduk ve bu önerilerin birço-
ğunu hayata geçirdik. Gemlik’in kalkınması, üyelerimizin daha 
modern daha verimli hizmetler alabilmesi için çaba harcadık.

Gemlik ülkemizin belli başlı ekonomi merkezleri arasında yer 
almaktadır. 11 Milyar dolara yaklaşan ihracat hacmi ile Türkiye 
Gümrükler Sıralamasında ikinci sıraya yükseldik. Bu ekonomi-
ye yön veren en önemli kurumların başında, hiç şüphesiz ki 
GTSO gelmektedir. Böyle muazzam bir ekonomiyi yönetecek 
kurumunda birçok noktada öncü olması gerekmektedir. Biz-
ler bunun bilincinde hareket ettik ve bu çerçevede ülkemizde 
birçok ilke imza attık. 

Yönetim kurulumuzun, direktifleri ve çalışanlarımızın özverili 
çalışmaları neticesinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sis-
temi), EBDS (Elektronik Belge Dağıtım Sistemi) , HTS (Harç 

Takip Sistemi) gibi hayati önem taşıyan hizmetleri camiamızda 
ilk hayata geçiren oda olduk. Özellikle EBYS sisteminin bölge 
odalarda da kullanımının önünü açmak için diğer odalara da 
destek ve eğitimler verdik. 

120 yıllık geçmişimizde bu bayrak birçok kez el değiştirdi. 
1897 yılından günümüze bizlere bırakılan mirasa bizde bir tuğ-
la daha koyma şerefine eriştik. Umarım bundan sonra bayrağı 
devralacaklar yine aynı azim ve kararlılıkla üyelerimize, Gem-
lik’imize, halkımıza ve ulusumuza faydalı hizmetlere imza at-
maya devam ederler. 

Bu güzide kurum çatısı altında görevini titizlikle ve kararlılık-
la icra eden yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, 
komite üyelerimize ve oda çalışanlarımıza gönülden teşekkür 
ederim. 

Yeni yılın tüm ulusumuza, tüm dünyaya barış, mutluluk ve hu-
zur getirmesini temenni ederim.

Değerli üyelerimiz, 

"Başarılarla Dolu Bir yılı 
Geride Bıraktık"

Sayı : 12    2018Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

Marmara ve Trakya Bölge Toplantısı TOBB’da yapıldı.
22 

Ara
2016

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun ev sa-
hipliği ve katılımıyla gerçekleştirilen Marmara ve Trakya 
Bölge Toplantısı’nda Bölge oda ve borsalarının yönetim 
kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreter-
leri bir araya geldi. 

İlgili toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal 
AKIT, Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR ve Genel 
Sekreterimiz Agah ARDA katıldı.

TOBB İkiz Kuleler’deki toplantıda oda ve borsaların gün-
demindeki konular istişare edilirken, faaliyetler hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda ve borsaların üyeleri için çok şey yaptığını vurgulayan 

HİSARCIKLIOĞLU, “İş dünyası, yani üyeleriniz bunlar-
dan haberdar olmalı. Oda ve borsaların üyeleri için neler 
yaptığı daha net anlaşılsın. Bunları mutlaka kamuoyu ve 
üyelerimizle paylaşmalı ve anlatmalıyız. Özellikle sosyal 
medya, yazılı ve görsel medya aracılığıyla oda ve bor-
saların sunduğu imkânlar tüm üyelere anlatılmalı" dedi.

Toplantıda, başvuruları başlayan KOBİ Nefes Kredisi hak-
kında bilgi verilirken, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun 
tedbir paketindeki konular istişare edildi.

Ayrıca TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında 
Tek Durak Ofis Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile 
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne (MEYBEM) 
ilişkin sunumlar yapıldı.

ODAMIZDAN HABERLER

30 Girişimci Adayımız Daha Eğitimlerini Tamamladılar
26
Ara

2016

KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet AKDAĞ ve 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal AKIT tarafından imzalanan Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi İşbirliği Protokolü ile iş kurmak isteyenlere fırsat 
tanındı. Bu kapsamda, 2016 yılı içerisinde Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından 3. sü düzenlenen eğitim başarı 
ile tamamlandı. 

Deneyimli eğitmen Cüneyt ÖRKMEZ’ in katkıları ile ta-
mamlanan eğitimle birlikte , girişimci adayları tüm soru-
larına cevap buldular. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni 
tamamlayan ve sertifika alan girişimciler, KOSGEB’in yeni 
iş kuranlara verdiği 50.000 TL’lik hibe ve 100.000 TL’lik 
faizsiz kredi imkânından faydalanabilecekler. Bu güne 

kadar odamızda toplamda 14 UGE eğitimi düzenledik ve 
420 gencimize iş imkanı sağladık. Gençlerimizin önünü 
açacak , ticaret hayatına yeni kan kazandıracak , istih-
dama katkı sağlayacak eğitimlerimiz devam edecektir. 

Bu kapsamda 09-12 Ocak 2017 tarihleri arasında yeni 
eğitimimiz start alacaktır.

GTSO AKADEMİ sayfasından diğer eğitimlerimiz hakkın-
da bilgi alabilir , eğitimlere ücretsiz katılabilirsiniz. 

http://www.gtso.org.tr/egitimler

Sayı : 12    2018Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Üyelerine İki Yeni Hizmet

4
Oca

2017

Şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde 
imzalanması hakkında tebliğ uyarınca daha önce 
noterlikçe yapılan şirket sözleşmelerinin ve imza 
örneklerinin onaylanması artık odamız sicil müdürlüğü 
tarafından da yapılabilecek olması üyelerimize kolaylıklar 
sağlıyor.

Resmi Gazete’de, 6 Aralık 2016 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe giren ve şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret 
sicili müdürlüklerinde İmzalanmasına imkan veren 
Gümrük Bakanlığı’nın tebliğinin ardından başlayan 
uygulamaya göre; 

DAHA ÖNCE NOTER HUZURUNDA YAPILAN 
KURULUŞ AŞAMASINDA ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ 
ONAYLANMASI, ARTIK TİCARET VE SANAYİ ODALARI 
BÜNYESİNDE HİZMET VEREN TİCARET SİCİL 
MÜDÜRLÜKLERİNDE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ 
HUZURUNDA YAPILABİLECEK.

Söz konusu tebliğe göre, uygulamaya başlayan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda artık kuruluş aşamasındaki 

şirket sözleşmeleri ve imza beyannamelerinin 
onay işlemleri Gemlik Ticaret Sicil Müdürlüğünce 
yapılabilecek. Yapılan değişikle birlikte şirket kuruluş 
süreçlerinde önemli değişiklere gidildi.

1-2 Günde şirket kuruluş işlemleri tamamlanacak
Oda üyelerinin işlerini kolaylaştıran ve şirket kuruluş 
aşamasındaki prosedürü azaltan yeni bir uygulamaya 
daha başladıklarını ifade eden Gemlik TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal AKIT, artık şirket kuruluş 
ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere 
verilmesi zorunlu olan şirket sözleşmelerinin ve imza 
beyannamelerinin, noter yerine odamız sicil müdürlükleri 
tarafından düzenlenebilmesi sağlandı. Uygulamayla 
birlikte şirket sözleşmesi yine MERSİS’te (Merkezi Sicil 
Sistemi) hazırlanacak, Şirket kurucuları, sözleşmenin 
imzalanması için noter yerine odamız Ticaret Sicili 
Müdürlüğünde hazır bulunacak, kurucusu gerçek kişi 
veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte 
bizzat kendileri tarafından imzalanacak” dedi. Bu 
düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında prosedürün 
azalmasıyla daha önce 1 haftada yapılan işlemlerin 
artık 1-2 gün içerisinde tamamlanması ile birlikte işlem 
kolaylığı sağlanacak ve ayrıca işlemlerin noter yerine 
Odamızda yapılıyor olması maliyetleri azaltacaktır." dedi.

Harçlar Oda’da tahsil edilecek
02.01.2017 TARİHİ İTİBARİYLE TİCARET SİCİLİ HARÇLARI 
ARTIK ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEK.
Daha önce vergi daireleri ve bazı bankaların veznelerinde 
yapılmakta olan Ticaret Sicili Harçları tahsilat işlemleri 
02 Ocak 2017 tarihi itibariyle odamız veznesinden nakit 
olarak yapılmaya başlandığını dile getiren Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal AKIT “Artık bankalarda, vergi 
dairelerinde beklemeden zaman kaybı yaşamadan 
sadece odamıza gelerek tüm işlemleri tek bir noktada 
sonlandırabileceklerini ve bu durumun üyelerimiz 
tarafından memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.”

ODAMIZDAN HABERLER

KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet AKDAĞ 
ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal AKIT tarafından imzalanan Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü ile iş kurmak 
isteyenlere fırsat tanındı. Bu kapsamda, 2017 yılı içe-
risinde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1.si 
düzenlenen eğitim başarı ile tamamlandı.

Deneyimli Eğitmen Cüneyt ÖRKMEZ’ in katkıları ile 
tamamlanan eğitimle birlikte , girişimci adayları tüm 
sorularına cevap buldular.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan ve ser-
tifika alan girişimciler, KOSGEB’in yeni iş kuranlara 

verdiği 50.000 TL’lik hibe ve 100.000 TL’lik faizsiz kredi 
imkânından faydalanabilecekler.

Bu güne kadar odamızda toplamda 15 Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi düzenledik ve 450 gencimize iş 
imkanı sağladık. Gençlerimizin önünü açacak , ticaret 
hayatına yeni kan kazandıracak , istihdama katkı sağ-
layacak eğitimlerimiz devam edecektir.

GTSO AKADEMİ sayfasından diğer eğitimlerimiz hak-
kında bilgi alabilir, Eğitimlere ücretsiz katılabilirsiniz.

http://www.gtso.org.tr/egitimler

2017 Yılının İlk Girişimci Adayları Eğitimini Tamamladı
13

Oca

2017
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ODAMIZDAN HABERLER

Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve ekono-
miyle ilgili bakanların katılımıyla TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Şuraya odamızı 
Temsilen Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Akıt 
ve Meclis Başkanımız Paşa Ağdemir katıldı.

 Hisarcıklıoğlu istihdam çağrısını yinelerken, “Dışarısı 
kötüleşirken içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi 
parlasın ki masa başından ahkam kesen reyting şirketleri 
de mahcup olsun, utansınlar” diye konuştu. 

TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası, M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve 
Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 
ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler'de gerçekleştirildi.

Oda Heyetimiz TOBB Ekonomi Şurasına Katıldı
7

Şub

2017

 Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, PKK ve DAEŞ 
gibi terör örgütlerinden sonra FETÖ'nün "hain" darbe 
girişiminin de ülkeye pek çok sıkıntı yaşattığını dile 
getirirken, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve mille-
timizin basiretli duruşuyla bunların hepsini aşacak güce 
ve azme sahip olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

 Artık 2017'ye baktıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 
yaşanan tüm çalkantılara rağmen özel sektörün son bir 
yılda 155 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımı yap-
tığını, 141 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini, 
turizm, denizcilik ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar 
dolarlık döviz geliri elde edildiğini kaydetti.

"Vergi indirimleri isabetli bir adım oldu"
Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen sıkıntılar da bu-
lunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

 "Türkiye ekonomisinin yüzde 80'i iç tüketimden kay-
naklanıyor. Dünya ekonomisi ve küresel ticaret uzun 
bir süredir yavaşlamış durumda. Böyle bir ortamda 
iç piyasamızı canlı tutmak daha önemli hale geldi. 
Unutmayalım ki ekonomi bileşik kaplar gibidir. İstihdam 
için üretim, üretim için de iç tüketim şart. İleride daha 
büyük atılımlar yapabilmek için bugün eldekini mu-
hafaza etme zamanıdır. Şimdi iç piyasayı canlı tutma 
zamanıdır. Hükümetimizin beyaz eşya, mobilya ve konut 
sektörlerindeki vergi indirimleri bu açıdan isabetli bir 
adım olmuştur."

Hisarcıklıoğlu, döviz kurlarında yaşanan hızlı yüksel-
menin firmalarda ve piyasada sıkıntılara neden oldu-
ğunun altını çizerek, "Kredi faizlerinin makul seviyelere 
inmesi beklenirken Merkez Bankasının likiditeyi kısması 
ve faizleri yükseltmesi üzerimizdeki yükü de artırdı." 
değerlendirmesinde bulundu.

İçeride ve dışarıda zorluklar yaşandığı bir dönemde özel 
sektör olarak devleti yanlarında görmek istediklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın şuraya katılımının bürokrasinin çarklarını iş-
letmek ve özel sektörün sürdürdüğü mücadelenin öne-
mini göstermek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomiye odaklanılması ve reform ateşinin yeniden 
canlandırılması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
"Yapısal reformlara ve küresel rekabette bizi öne çıka-
racak yeni adımlara ihtiyacımız var. Zira önce Brexit sonra 
yeni ABD Başkanıyla birlikte dünyada ticaret yatırım ve 
fon akışı yavaşlıyor. Dışarısı kötüleşirken içeride safları 
sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından 
ahkam kesen reyting şirketleri de mahcup olsun utan-
sınlar." diye konuştu.

"En az artı bir istihdam"
 Son dönemde Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi 
destekleme yönünde yeni adımlar attığını hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda vergisini düzenli ödeyen-
lere yönelik vergi indiriminin de gündemde olduğunu 
ifade etti.

İş dünyasının moralini ve şevkini artıran tüm bu des-
teklerin ekonomiye ve yatırımlara yeniden ivme ka-
zandıracağına inandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
bu anlamda TOBB olarak son dönemde yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

 Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında 
nasıl milli bir mücadeleye giriştiyse özel sektörün de 
2017'de istihdam yarışı yapması gerektiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, özel sektör temsilcilerine "Türkiye'nin 
geleceğine en az artı bir istihdam sağlamaları" çağrı-
sında bulundu.

 - Güven ve istikrar vurgusu
Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların te-
melinde güven ve istikrar yattığını anlatan Hisarcıklıoğlu, 
güven ve istikrar olmadığında nasıl krizler yaşandığının 
görüldüğünü söyledi.

İş dünyası olarak güven ve istikrarın kıymetini iyi bildik-
lerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz'da gücünü 
sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi kabul 
etmeyeceğimizi gösterdik. İstikrara ve demokrasiye 
sahip çıktık. Önümüzdeki yeni dönemde de bu güveni 
ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. Sandığa güven ve istikrar 
için gitmeliyiz. Bizlere düşen görev de Türkiye'yi yeniden 
geleceğe bakan coşkulu bir ülke haline getirmektir." 
ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, terör örgütlerini kullanarak saldıran odak-
ların Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek iste-
diklerine de işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan çok açık söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, 
nasıl saldırırsanız saldırın asla başaramayacaksınız. Biz 
bir oldukça, el ele omuz omuza verdikçe bizi yeneme-
yeceksiniz. Siz her saldırdığınızda Türk iş dünyası olarak 
ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. 
Devletimizin yanında milletimizin emrinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşma-
sında, "Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize, 
FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen 
ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yolumuza devam 
etmekte zorlanacağımızı gösteriyor." dedi.

Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'deki Türkiye Ekonomi 
Şurası'nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlı olması 
temennisini ileterek başladı.

Ekonomiyle ilgili her adımı istişareyle attıklarını ifade 
eden Erdoğan, yine böyle bir istişare için bugün bir 
araya geldiklerini belirtti. Değerler sistemlerinde isti-
şarenin çok farklı yeri olduğunu, istişareyle yollarına 
devam ettiklerini bildiren Erdoğan, iş adamlarının ülkeye, 
şehirlere, sektörlere ilişkin görüşlerinin daima kıymetli 
olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin son 14 yılda 3 kat büyümeside, 
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yapılan istişarelerin büyük katkısı bulunduğunu vurgu-
layarak, bugün ve bundan sonra yapılacak iş birliğinin 
2023 hedefleri doğrultusundaki yürüyüşü hızlandıra-
cağının altını çizdi.

İş dünyasının, TOBB çatısı altında temsil edilen kuru-
luşların, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gösterdikleri 
sağlam duruş dolayısıyla takdiri hak ettiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

 "Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin ülkemizin her yerinden 
olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi hususunda 
daha fazla hassasiyet göstermenizi özellikle milletim 
adına bekliyorum. Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan ha-
kikatler bize, Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör 
örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam 
kapasiteyle yoluna devam etmekte zorlanacağımızı gös-
teriyor. Bu bakımdan sadece kendiniz için değil ülkeniz, 
milletiniz, özellikle de gelecek nesiller için yürütülen 
mücadeleye destek vermeniz şarttır. Ülkemizin ve mil-
letimizin müreffeh, huzurlu, güçlü geleceği için bugüne 
kadar yaptıklarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. Artık şu gerçeği 80 milyon vatandaşımızın 
tamamının gördüğüne inanıyorum, Türkiye sınırları içinde 
ve dışında yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en 
kritik mücadelelerinden birini veriyor."

Buna "yeni istiklal mücadelesi" dediklerini ak-
taran Erdoğan, "Çünkü bugün yaşadıklarımızı ancak 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla mukayese ede-
biliriz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzurumuzdan 
refahımıza kadar her alanda yoğun saldırı altındayız." 
ifadesini kullandı.

"Ekonomik terör"

Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ilişkisini fiilen 
kesmeye yönelik Suriye ve Irak'ta bir terör koridorunun 
inşa edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun için tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık 
destekleniyor. Aynı terör örgütleri malum merkezlerden 
aldıkları güçle ülkemizde de eyleme yönlendiriliyor. 
Bölücü terör örgütünün 6-7 Ekim olaylarında, çukur 
eylemlerinde ortaya koyduğu strateji kendi aklı da de-
ğildir, kendi imkanlarının ürünü de değildir. Yine DEAŞ'ın 
ülkemizde yaptığı veya yapmaya çalıştığı eylemlerin 
de akılla, mantıkla izah edilebilecek bir tarafı yoktur. 
Türkiye'nin yakın tarihte gördüğü en büyük ihanet olan 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 'çalışma arkadaş-
larımızın hepsi hapiste', bu tür serzenişte bulunanların 
niyetleri de gayet açıktır. Ülkemizin güvenliğinden öte 
istiklalini ve istikbalini hedef alan bu saldırıların tamamı 
da ekonomi ayağıyla birlikte yürütülmüştür."

Buna "ekonomik terör" ve "ekonomik terörün aktörleri" 
dediğini belirten Erdoğan, bunların iyi bilinmesi gerek-
tiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman Türkiye güvenlik 
sorunlarıyla karşılaşsa hemen ekonomiyi durdurmayla 
ilgili çağrılar, döviz ve faiz manipülasyonları ve üretici-
leri ürkütmeye yönelik taktiklerin beraberinde zuhur 
ettiğine işaret ederek, "Sadece içeride değil aynı za-
manda dışarıda zuhur ediyor. Kredi derecelendirme 

kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında 
ne yatıyor zannediyoruz? Orada da yatan kesinlikle bir 
ekonomik terörle, bu terörü estirmek suretiyle acaba 
biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz, bunun gayreti içerisine 
girdiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Birileri sırf kaptanı sevmedikleri için ..."

Bu kesimlerin istedikleri neticeleri alamadığını vurgu-
layan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İddiayla söylüyorum, alamayacaklar. Dünyadaki kredi 
derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun 
iradesinin üzerinde değildir, olamayacaktır. Yeter ki biz 
dik duralım, sağlam duralım. Şu değerlendirme kuruluşu, 
bu derecelendirme kuruluşu, bu milletin girişimcisinin 
kaderini belirleyemez. Bu kaderi siz belirleyeceksiniz. Bu 
kaderin üzerinde de bir kader vardır, biz buna da ina-
nırız. Bazı çevrelerin de sırf kendi siyasi çıkarları uğruna 
maalesef bu koroya katıldıklarını görüyoruz. Hepimizin 
aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri 
sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, 
direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor."

Milletin tüm oyunları gördüğünü ifade eden Erdoğan, 
"Onun için ben 'Rabia' diyorum. Ne var bu Rabia'da? Tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vardır. Biz bunun 
etrafında bütünleştik ve böyle yürüyoruz." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım da, TOBB üyelerine hitaben, 
"Her bir üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 milyon yeni 
iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. İşte bugün burada 
Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az bir. Bu sayıyı 
artırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan bahsediyoruz. 
Siz ekonomiyi büyütmek için, insanlarımıza yeni iş alanı 
oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki adım ata-
cağız. Bu yükü sadece size taşıtmayacağız." dedi.

Şuranın özellikle 2017'nin ilk günlerinde yapılmasının 
ekonomi açısından çok önemli olduğunu ifade eden 
Yıldırım, ülkenin her bir köşesinden oda ve borsa tem-
silcilerinin gelmesiyle ekonominin nabzının Ankara'da 
attığını belirtti.

Yıldırım, Türkiye ekonomisinin, son 15 yılda büyüme-
siyle adeta bir destan yazdığını, 2016'nın son aylarında 
dünyadaki belirsizlikle beraber yaşanan kurdaki dalga-
lanmayla yine bazı çevreler ve dış ekonomik lobilerin 
Türkiye ekonomisi üzerinde birtakım oyunlar oynamak 
için harekete geçtiklerini söyledi.

Değerlendirme kuruluşlarının ekonomiyi değerlendir-
mekten ziyade Türkiye'deki istikrar ve güveni sekteye 
uğratmak, ülkenin gelişmesini geciktirmek için her 
türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle 
devam etti:

"Biz ekonomimize, milletimize, iş adamlarımıza gü-
veniyoruz ve bugüne kadar bu oyunları nasıl boşa 
çıkardıysak son zamanlarda sahnelenen bu oyunu da 
boşa çıkaracağız. 2017 bazılarının sürekli olarak ka-
ramsarlık pompaladığı bir yıl olmayacak, aksine Türk 
ekonomisinin tekrar şaha kalkacağı bir yıl olacaktır 
Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün bir sorumluluk almak 
üzere bu salondasınız. Cumhurbaşkanımızın geçmiş 
yıllardan beri söylediği bir şey var. TOBB, iş camiamızın 

en büyük çatı örgütü. Dolayısıyla bünyesinde 1,5 milyon 
üye var. Her bir üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 milyon 
yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. İşte bugün burada 
Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az bir. Bu sayıyı ar-
tırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan bahsediyoruz. 
Siz ekonomiyi büyütmek için insanlarımıza yeni iş alanı 
oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki adım ata-
cağız. Bu yükü sadece size taşıtmayacağız."

Başbakan Yıldırım, planlanan 1,5 milyon çalışan için 1 
yılda 12 milyar liralık kaynağı hükümet olarak karşıla-
dıklarını aktardı.

Çalışanların iş başı eğitimini karşılayacaklarını ve eğitim 
süresince 500 bin çalışanın maaşını vereceklerine işaret 
eden Yıldırım, 1,5 milyona kadar olan bütün çalışanların 
sigorta primi ve vergilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca karşılanacağını bildirdi.

 Yıldırım, çalışmaların bunlarla sınırlı olmadığını, mesleki 
eğitim programı için istihdam alanı oluşturduklarını, 
bütün bunlarla en az 2 milyon vatandaşa yeni iş imkanı 
açılacağını belirterek, şunları ifade etti:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben) Sizin uzun za-
mandan beri TOBB'a yaptığınız çağrı bugün karşılık 
buldu. Bu hayırlı programı burada sizin riyasetinizde 
başlatmış oluyoruz. Ülkemiz için ve bu istihdamdan 
yararlanacaklar için güzel bir iş oldu. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”
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"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında" 
İŞKUR Odamızda Stant Açtı

10 
Şub

2017

Türkiye İş Kurumu Gemlik Hizmet Merkezi "Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında iş arayan kaydı 
oluşturmak, işe yönlendirmek, açık işleri almak, işsizlik 
sigortası ve aktif işgücü hizmetleri ile ilgili konularda 
daha fazla vatandaşa ulaşabilmek ve bugüne kadar 
yolu İşkur'a düşmemiş vatandaşlara ve işverenlere daha 
yakın temas ve daha fazla hizmet vermek amacıyla 
stantlarda hizmet vermeye başlamıştır. Bundan böyle 
İşkur, İş ve Meslek Danışmanlarınca Belediyelerde, 
Kaymakamlıklarda, Üniversitelerde, Oda ve Borsalarda, 
meydanlarda, parklarda, pazaryerlerinde ve camii ön-
lerinde 06.02.2017-20.03.2017 tarihleri arasında stant-
lar açılacaktır. Bu kapsamda 3.stand çalışması İş ve 
Meslek Danışmanları Süleyman PALANCİ ve Sefa 
ÖZTÜRK tarafından Gemlik Ticaret ve Sanayi odasın-
da gerçekleştirilmiştir.

Sanayi Yolumuz Yapıldı
10 

Şub
2017

Uzun yıllardır Odamızın her platformda gündeme getirdiği Serbest Bölge Yolu sonunda ihaleye çıktı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet YILDIRIM " Sanayi bölgelerimizi 
ana yolla buluşturan 1.5 kilometrelik yol sonunda yapılıyor. 10 milyar dolar ihracat hacmine sahip bölgemizin yolu bu 
güne kadar ihtiyaca cevap verememişti ve büyük sorunlara yol açıyordu. Bizler kurum olarak Başta Sanayi Şuraları 
olmak üzere her platformda bu yolun yapılmasına ilişkin lobi çalışmaları yaptık. Oda yayınlarımızda, internet sitemiz-
de, sosyal medyada, ulusal medyada yolumuzun yetersizliğini dile getirdik.

İhaleden önce bizzat Bakanlık ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Ankara’da görüştüm. Karayolları yetki-
lileri ile yolun projelendirme aşamasında birlikte çalıştık ve nihai sonuca ulaştık.

Bu çağrılarımız ve emeklerimiz sonunda cevap buldu. Elbette ki bizler gibi birçok kurum ve kuruluşta yolun yapıl-
masına yönelik çalışmalar yaptı. Ben bu aşamada emek harcayan herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu 
fayda hepimizin ortak faydasıdır. Gemlik emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Bu yolla birlikte daha da ivme-
lenecektir." dedi.

GTSO'dan Üyelerine Nefes Kredisine Bir Destek Daha
28

Şub

2017

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) , Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edilen 'Nefes 
Kredisi Kampanyasına destek vererek üyeleri için daha önce 
1 milyon TL'lik kaynak oluşturmuştu. Üyelerimizden gelen ta-
lepler doğrultusunda bu oranı arttırdık ve bu desteğe 2 Milyon 
₺ daha ekledik. Toplamda üyelerimize 3 milyon ₺ kredi kullanma 
imkanı sağlanmış oldu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT ; "İçinde bulu-
nulan 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 28 Şubat 2017 Salı gününden itibaren Ziraat Bankası ve 
Denizbank Gemlik şubelerine başvurabilirler.

İstihdamda İşveren Teşvikleri Toplantısı

15 mart 2017 çarşamba günü saat 16:00'da Gemlik 
Ticaret Borsası toplantı salonunda , ISKUR ve Gemlik 
Ticaret Borsası ile müştereken "İstihdamda İşveren 
Teşvikleri Toplantısı" düzenleyeceğiz. Toplantıya ka-
tılmak isteyen üyelerimizin 

https://goo.gl/forms/AdRiS1HaLWcOxf5k1 

adresimizden başvuru yapmaları gerekmektedir. 
Bilgi için 5131023 (dh: 119 ) dan bize ulaşabilirsiniz. 
Saygılarımızla

10
Mar

2017
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Sigortacılık Sorunları GTSO'da Görüşüldü14
Mar

2017

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında meslek grubu bulunan 
sigortacılar, sorunlarına çözüm aramak adına GTSO Meclis 
Salonunda bir araya geldiler. Onuncu Meslek Komitesi 
Başkanımız Akın DUMAN ve Meclis Üyemiz Fatih BULUK’ 
un öncülük ettiği toplantıda, sektörün yerel, genel ve iç 
sorunlarını masaya yatırdılar.

İlk sözü alan Akın DUMAN; ‘’Gemlik Sigortacılıkta, mesleki 
ahlak bakımından örnek bir ilçe. Bu nedenle meslektaşla-
rıma teşekkür ediyorum. Acente arkadaşlarımın mesleğe 
yakışır ciddiyetle çalıştıklarını ve çok daha güzel yerlere 
gelebileceklerine inanıyorum” dedi. 

Fatih BULUK ise; ‘’Önümüzde mesleki olarak önemli bir 
süreç var. Sigortacılık, gerçekten çok güzel bir meslektir. 
Birlikte ses verirsek, çözülmeyecek problemimiz oldu-
ğunu düşünmüyorum. Genel olarak sorunları masaya 
yatırırsak, çözüm de o kadar hızlı olacaktır. “ dedi

DUMAN; “Acente arkadaşlarımızın gerek acenteliğini 
yaptıkları şirketler ile gerekse resmi kurum ve kuruluş-
larla olan sorunlarının GTSO aracılığı ile çözüm noktasına 
ulaştırabileceğini belirtmek istiyorum. Bir başka konuya 
daha değinmek istiyorum. Son yıllarda trafik sigortala-
rındaki aşırı artışların komisyonlarımıza yansıması artış 
yönünde değil aksine azalış yönündedir. Bu durumun 
hızlı bir şekilde düzeltilmesini tek bir ağızdan dile getir-
memiz gerekiyor” dedi.

Konuşma da aynı zamanda TOBB Türkiye Sigortacılar 
İcra Komitesi Delegesi olan Akın DUMAN Konunun TOBB 
aracılığı ile hazineye iletildiğini belirterek “İnşallah ka-
zancımız emeğimizin karşılayacak seviyelere gelir” dedi.

Toplantıda bazı yetkisi olmayan merkezlerin poliçe kes-
tikleri de gündeme geldi. Konuyu GTSO olarak inceleye-
ceklerini belirten Fatih BULUK gündeme dair görüşlerini 
belirttikten sonra toplantı son buldu.

Alkol kullanımı denge, görme, işitme gibi fonksiyonların 
zayıflamasına yol açarak kas kontrolünü ve dikkati azaltır.

Alkol kontrol kaybına 
yol açar

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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İstihdamda İşveren Teşvikleri Toplantımıza Yoğun İlgi 
16

Mar

2017

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR, Gemlik Ticaret 
Borsası ve Bura Mali Müşavirler Odasının müşterek ça-
lışmasıyla gerçekleşen programda, İşbaşı ve istihdam 
Eğitim Programı ile alakalı bilgiler verildi.

Toplantıya Bursa SGK Müdür Yardımcısı Bülent OCAK, 
İŞKUR Müdürü Volkan YILDIRIM, SGK Gemlik Müdürü 
Nilay SOLAK, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden 
ÇAKIR, GTSO temsilcisi Pınar AVCIOĞLU ile çeşitli kurum 
ve işletmelerden üyeler katıldı.

Bursa SGK Müdür Yardımcısı Bülent OCAK , İşkur Müdürü 
Volkan YILDIRIM, SGK Gemlik Müdürü Nilay SOLAK’ın 
konuşmacı olarak katıldığı ve sorulara cevap verdiği 
programda, açılış konuşmasını Bursa SMMM Gemlik 
Temsilcisi Emir ES yaptı. Sistemdeki sorunları ve yapıl-
ması gerekenleri belirterek konuşmasına başlayan Emir 
ES, programın iyileştirilmesinin, hem vatandaş, hem de 
kurumlar açısından önemli olacağını kaydetti.

Türkiye İş Kurumu Gemlik Hizmet Merkezi Müdürü 
Mustafa Volkan YILDIRIM yaptığı konuşmada; “İşsizlik 
ülkemiz için hem ekonomik, hem de sosyal bir kayıp. 
İşsizliğin yansıması olarak aile içi sorunlar ve yuvarların 

dağılması yaşanabiliyor. Üretimin artması iş gücünü de 
artıracaktır. İŞKUR’un önceliklerinden biri de budur. İşsizliği 
sadece devletin çözmesi de söz konusu değildir. Sermaye 
ve iş dünyasının da buna katkı sağlaması gerekir. Artan 
işgücü, işletmelerin büyümesini de hızlandıracaktır.

‘En Az 3 Aydır İşsiz Olmalı” 

İşbaşı eğitim doğrudan istihdam ile başlar. İş yerleri çalı-
şanlarının %10’unu programa dahil edebilirler. Programa 
dahil olabilmek için işe girecek personelin son 3 ay 
içinde 10 günden fazla çalışmamış olması gerekir. İşsizlik 
ödeneği alanlar da programa başvurabilirler. İşletmelerde 
de Yeterlilik Belgesi şartı var. 

İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR’un sürekli programların-
dan biridir. Program doğrudan istihdam ile ülke ekono-
misine önemli katkı sağlamaktadır’’ dedi.

Soru cevap bölümüyle devam eden programda, prog-
ramın özel sektöre yönelik olduğu, Belediyeler ile devlet 
kurumlarının yanı sıra, BURFAŞ ve benzeri işletmelerin-
de program dışında kaldığının altı çizildi.

Bursa’da Vergi Rekortmeni Firmalar Belli Oldu
17

Mar

2017

ODAMIZDAN HABERLER

2016 yılında verilen beyannamelere göre 2015 
yılında kurumlar ve gelir vergisinde ilk 5’e giren 
firmalara teşekkür belgesi takdim edildi.

Bursa’da kurumlar vergisinde Oyak Renault 
Otomobil Fabrikaları A.Ş birinci olurken, GTSO 
üyesi 3 firma ilk beş de yer aldı. Gelir vergi 
rekortmeni ise Muharrem Yılmaz oldu. 2015 yılı 
vergilendirme döneminde kurumlar ve gelirler 
vergisinde ilk 5 sıraya teşekkür belgesi takdim 
edildi.

Bursa Vergi Dairesi Setbaşı Hizmet Binası’nda 
gerçekleştirilen törende konuşan Bursa Vergi 
Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, "Türkiye’de vergi 
bilinci son yıllarda özellikle çok baskın şekilde 
bir slogan olarak, eylem biçimi olarak kullanılıyor. 
Temel hedefimiz mükelleflerimize daha kaliteli 
hizmet vermektir. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 
olarak geçmiş yıllarda bir takım uygulamaları 
tamamen kaldırıyoruz ve kaldırmaya devam 
ediyoruz. Güçlü, kaliteli alt yapımızla, eğitilmiş insan 
kaynağımızla doğru ve güzel hizmet vereceğimize 
inancımız tamdır" diye konuştu.

2015 vergilendirme döneminde kurumlar vergisinde ilk beş sıralamada odamız üyesi 3 firma yer aldı. Gemport 
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş ve Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.’nin ödüllerini Oda Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilimiz Mehmet YILDIRIM aldı.

• Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.ş birinci,

• Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.ş ikinci,

• Gemlik Gübre Sanayi A.ş üçüncü,

• B Plas dördüncü,

• Aunde Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ş beşinci oldu.

2015 vergilendirme döneminde gelir vergi rekortmenlerinde; Muharrem Yılmaz birinci, Hüseyin Özdilek ikinci, Şükrü 
Karagül üçüncü, Mehmet Celal Gökçen dördüncü, Erol Kılıkçıer de beşinci oldu.
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Bölge Odaları İşbirliği Ağı Toplantısı Odamızda Gerçekleşti

Odalar arası iş birliğinin geliştirilmesi, iyi uygulamaların 
paylaşılması ve model uygulama geliştirmeye yönelik 
başlatmış olduğumuz Bölge Odaları İş Geliştirme Ağı 
Toplantısı Odamızda gerçekleşti. Toplantıya Yalova 
Ticaret ve Sanayi Odası , İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası , Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası katılım 
sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlumuz Pınar AKIN gerçekleştirdi. GTSO'nun tanıtım 
özetini içeren sunum katılımcılarla paylaşıldı. Gemlik e-
konomisi ve dış ticaret verileri Oda İletişim ve Bilgi işlem 

Uzmanımız Ayhan YILDIZ tarafından katılımcılarla payla-
şıldı. Ardından bu güne kadar yapılan toplantıların özetini 
içeren sunum Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlusu ve aynı zamanda Ticaret Sicili 
Müdürü İbrahim AKKANAT tarafından yapıldı.

Toplantı süresince TOBB Akreditasyon Sistemi elementleri 
tek tek incelendi ve odaların bu elementler kapsamın-
da icra ettikleri faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı ger-
çekleşti. İyi uygulama örnekleri ve uygulama yöntemleri 
karşılıklı paylaşıldı. Toplantı çıktıları raporlandı ve görev 
dağılımları yapıldı. Karşılıklı soru ve cevapların ardından 
toplantı başarı ile tamamlandı.

17
Mar

2017

TOBB Daire Başkanı ve Borsalar Müdüründen Odamıza Ziyaret
27
Nis

2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Daire Başkanı Sayın ; Hasan ERBAY 
ve TOBB Borsalar Müdürü Muhibbet 
ULUDOĞAN odamızı ziyaret etti. 
Ziyarete Oda Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilimiz Nurettin HOCAOĞLU, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz 
A .Ergin ERENOĞLU ve Genel 
Sekreterimiz Agah ARDA katıldı.

Etkili Lider Yönetici Eğitimimize Yoğun İlgi
28
Nis

2017

GTSO Akademi tarafından düzenlenen Etkili Lider Yönetici 
Eğitimine üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Çeşitli sektör-
lerden yöneticilerin katılım gösterdiği eğitim, ABİGEM 
eğitmenlerinden Sayın; Ayşe DEMİRBAŞ 'ın sunumu 
ile anlatıldı. Eğitimde aşağıda listelenen konular işlendi;

• Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir? 
• En Büyük Liderler…
• Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir? 
• Örnek Olay: Yönetim Sanatı 
• Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin 

Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları

• Yöneticilerin ve Liderlerin Kullandıkları İş Yaptırma 
Güçleri

• Liderlik Yaklaşımları ve Hizmetkar Liderlik
• Liderlerin Kişilik Özellikleri
• Cesaret, İlgi, Sevgi...
• Örnek Videolar
• Yönetici Yetkinlikleri
• Kendini Yönetmek
• Takımını Yönetmek
• İşi Yönetmek
• Birlikte Çalışmayı, İşbirliğini Yönetmek
• Lider Yöneticilik Nedir? Beklenen Yetkinlikler Nelerdir?

ODAMIZDAN HABERLER

KENDİMİZİ TANIMAK VE YÖNETMEK
İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın 
Önündeki Engeller
İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki 
Etkisi
Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım
Farklı Kişilik Profillerinin İletişim Biçimleri
Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek 
Kişi Kendimiziz

TAKIM RUHU YARATMAK
Video: Balıklardan Ders Almak... 
Takım Olmak Demek...
Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı

Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım 
Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
Video: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek 
Takımların Özellikleri
Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”

MOTİVE EDİCİ İLETİŞİM
Lider Yöneticinin Sözleri İstemedikleri Kadar Ağırlık Taşır
Öfkemizi Yönetmek ve Şiddetsiz İletişimle Geri bildi-
rim Vermek
Kelimelerin Gücü
Beni Neler Motive Eder?
Video: Liderin Motive Edici İletişimi
Kendinizi Motive Etmek...
Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum
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Olağan Meclis Toplantımız BUSEB 'de Yapıldı
22

May

2017

Üyelerimizle olan iletişim ağımızın güçlenmesi, sorunların 
kaynağında tespiti amacı ile olağan meclis toplantımızı 
Bursa Serbest Bölgesinde gerçekleştirdik. Toplantı öncesi 
Bursa Serbest Bölge Genel Müdürü Tamer ÇETİN meclis 
üyelerimize BUSEB hakkında bir sunum yaptı. Sunumun 
ardından Meclis Toplantımızın açılışı Meclis Başkanımız 
Paşa AĞDEMİR tarafından yapıldı. Paşa AĞDEMİR yaptığı 
konuşmasında.

“Öncelikle yapılan genel kurulla yeniden belirlenen buseb 
yönetimine görevinde başarılarının devamını diliyorum. 
Konuşmama başlamadan önce şunu belirtmek isterim. 
Bu meclis toplantımız, odamızın kuruluşu olan 1897 
yılından günümüze , kurum dışında yaptığımız belki de 
ilk toplantı. Bu ilk toplantıyı bölgemizin parlayan yıldızı 
bursa serbest bölgesinde yapmaktan büyük mutluluk 
duyduk.2 milyar dolar işlem hacmi ile, bölge ve ülke 
ekonomisine büyük katkılar sağlayan bölgemiz, aynı 
zamanda 11 bin kişiye de iş imkanı sunarak istihdama 
da büyük bir katkı sağlamaktadır. İstihdam oranı dikkate 
alındığında Türkiye’deki serbest bölgeler arasında 2. 

Sırada yer almaktadır. İşlem hacmi bakımından ise 5. 
Sıradadır. An itibariyle serbest bölgemizin doluluk oranı 
%97 seviyesindedir. Yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 
96 firma faaliyet göstermektedir. Odamız ve serbest 
bölgemiz birçok konuda iş birliği içindedir. Bölgemizde 
kurulu firmalarımızın ihracat işlemeleri, ekspertiz ve bilirkişi 
hizmetleri, kapasite raporu ve daha birçok konudaki 
talepleri tarafımızdan en kısa sürede değerlendirilmekte 
ve sonuca ulaştırılmaktadır. Serbest bölgemizde ihracatı 
desteklemek ve onay süreçlerini hızlandırmak için bir de 
şubemiz bulunmaktadır. Bursa serbest bölgemizin bu 
güne kadar olduğu gibi, modern çağın gereksinimlerini 
karşılayarak, öncelikle bölgemizin gelişmesini ve 
büyümesini sağlamak, Bursa’mızın, Gemlik’in ve ülkemizin 
ekonomisine maksimum oranda katkıda bulunacağına 
bizlerin inancı tamdır. Teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmasının ardından Nisan 2017 ayına ait Hesapları 
İnceleme Komisyonumuzun raporu ve gelir gider cetveli 
incelendi ve oy birliği ile kabul edildi. Sair hususların 
görüşülmesinin ardından toplantı tamamlandı.

Oda Heyetimiz TOBB 73. Genel Kurulunda
24

May

2017

TOBB’un73. Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurula Yönetim 
Kurulu Başkanımız Kemal AKIT, Meclis Başkanımız Paşa 
AĞDEMİR, Meclis Başkan Vekilimiz Zafer IŞIK, Meclis 
Üyelerimiz Fatih BULUK, Faruk GÜZEL, Genel Sekreterimiz 
Agah ARDA, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Selma 
ÖZSABUNCU katıldı.

Ayrıca TOBB'de 20 yılını dolduran Oda Yönetim kurulu 
Başkanımız Kemal AKIT'a TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve 
Plaket takdim edildi. Belgesini ve plaketi TOBB Başkanımız 
Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU takdim etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’un 
açılışında yaptığı konuşmada “ Zaman, daha güçlü Türkiye 
için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma 
zamanı. Türkiye’nin yarınını, bugününden çok daha güzel 
yapma zamanı.” ifadesini kullandı. 

TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
TOBB ETÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’a 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB 
delegeleri, camianın temsilcileri ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı. 

Hisarcıklıoğlu burda yaptığı konuşmada , yeni hükümet 
sistemiyle güçlenen ve hızlanan yönetimde, kararlar daha 
hızlı alınacağını belirtirken, “Devletteki çarkların hızlanması, 
bürokrasinin aşılması, özel sektöre olumlu yansıyacak. 
Böylece zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde 
olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye’nin yarınını, 
bugününden çok daha güzel yapma zamanı.

Yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve hızlanan yönetimde, 
kararlar daha hızlı alınıp uygulanacak.

Devletteki çarkların hızlanması, bürokrasinin aşılması, özel 
sektöre olumlu yansıyacak. Böylece ekonomide yeni bir 
büyüme modelini ve kalkınma hamlesini hazırlayabileceğiz” 
dedi. 

Türkiye’nin, son 15 senede müthiş bir ekonomik gelişme 
gösterdiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu, artık yarına 
odaklanmak ve geleceğe birlikte yürümek gerektiğinin 
altını çizdi. Reform ateşini yeniden canlandırmanın önemi 
üzerinde duran TOBB Başkanı, hep birlikte çalışarak yeni 
büyüme hikâyesini tüm dünyaya göstereceklerini bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu’nun TOBB 73’üncü Genel Kurul’da yaptığı 
konuşmanın metninden bir kısım şöyle:

 “Sizleri, şahsım ve TOBB Yönetim Kurulu adına gönül 
dolusu muhabbetle selamlıyorum. 73. Genel Kurulumuza 
hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Konuşmamın başında, 
Genel Kurul başkanımız Sayın Abdullah Özdemir’in başı sağ 
olsun diyorum. Kıymetli valideleri, Meral Hanımefendi’nin 
mekânı cennet olsun.

Bugüne kadar ahirete uğurladığımız tüm dostlarımıza, 
camiamız mensuplarına da, Allah’tan rahmet diliyorum. 
...

Bu hafta göğsümüzü kabartan bir ilki yaşadık. İlk kez bir 
Türk takımı Avrupa basketbol şampiyonu oldu. Ülkemize 
bu gururu yaşatan Fenerbahçe’mizi yürekten kutluyorum.

ODAMIZDAN HABERLER

Sayı : 12    2018Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

28 29



ODAMIZDAN HABERLER

 Sayın Cumhurbaşkanım,

 Dün Gümrük ve Ticaret Bakanımızın ev sahipliğinde, 
Sayın Başbakanımızı, Bakanlarımızı ve siyasi partilerimizi 
ağırlamıştık. Bugün de siz, katılımınızla bizleri onurlandırdınız.

2002’den bu yana her Genel Kurulumuza iştirak ederek, 
camiamıza, reel sektörümüze verdiğiniz önemi gösterdiniz. 
Bizlere moral ve çalışma şevki verdiniz.

Son 15 senede, sizin liderliğinizde sağlanan istikrar ve 
reformlar, geleceğe daha umutla bakmamızı sağladı. Bu 
vesileyle şahsım ve tüm camiam adına, teşekkür ediyorum. 
Devraldığınız genel başkanlık için de ayrıca tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum.

Sevgili dostlarım,

 Ramazan ayının hemen öncesinde, Genel Kurulumuzda 
sizlerle bir araya geldik. Bu yıl Ramazan’ı, hem insanlık 
ve hem de İslam âleminde, son derece zor bir zamanda 
karşılayacağız. Zaman ne kadar zorlu olursa olsun, Ramazan 
ayı rahmet, bereket ve merhamet demektir. Ramazanımız 
mübarek olsun.

Gerçekten de, olağandışı pek çok olayın yaşandığı bir 

dönemdeyiz.

İngiltere’nin AB’den çıkış kararı Brexit, Avrupa’da artan 
terör olayları, yine

Avrupa’daki aşırı uç siyasetin yükselişi, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki başkanlık seçimi, dünya gündemine 
damgasını vurdu.

Küresel ekonomi, hala kriz öncesi seviyelere ulaşamadı. 
Üstelik giderek büyüyen korumacılık tehlikesiyle karşı 
karşıyayız.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni yönetim, Avrupa’daki 
seçimlerde yükselen popülizm; korumacılık yanlısı 
politikaların artacağı sinyalini veriyor. Korumacılık, 
gelişmekte olan ülkelerin aleyhinedir ve küresel gelirin 
adil dağılmasını engeller.

Dünyada bunlar olurken, çevre coğrafyamızda sıkıntılar 
devam ediyor.

Suriye’deki insani dramın yükünü de Türkiye omuzluyor.

Ülkemizde bulunan sığınmacı sayısı 3 milyon 600 bini aştı. 
Böylece Türkiye, dünyada en fazla sığınmacı ağırlayan 
ülke konumuna geldi.

Yine bu süreçte, sözde birbiriyle alakası olmayan terör 
örgütleri, aynı anda ülkemizi hedef aldı. Ama en önemli 
olayı 15 Temmuz gecesi yaşadık.

Milletimiz ve devletimiz, hain ve canice bir darbe girişimi 
sonrasında, uçurumun kenarından döndü.

Devlet içinde yuvalanmış FETÖ çetesi, harekete geçip, 
doğrudan milli varlığımızı hedef aldı. Sinsice tuzak kurup, 
tanklarla, uçaklarla saldırdılar.

Allah’ın izniyle bu millet, ayağa kalktı ve hain darbecileri 
yenilgiye uğrattı.

Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve 
liderliğiyle başardık.

Milletimiz, elinde bayrak, dilinde tekbirle, dünya tarihine 
geçen bir direniş sergiledi.

Meclisimiz, siyasi partilerimiz, medyamız tek vücut oldu.

Vatanperver emniyet güçlerimiz ve askerlerimiz, bu hain 
güruha canları pahasına direndi.

Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz.
...Bu vesileyle hepsine buradan teşekkürlerimizi 
yolluyoruz.

ODAMIZDAN HABERLER

Üyelerimize yeni bir hizmeti daha sunmanın gururunu ya-
şıyoruz. Elektronik Belge Dağıtım Sistemi artık hizmetiniz-
de. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kemal AKIT;

"Dijital dönüşüm projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren 
odamız EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi çalışmaları-
nı tamamlamış ve Ocak 2017 tarihi itibari ile Türkiye'de TOBB 
Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçen ilk oda olmuştu.

EBYS çalışmalarının ardından yine bir ilke daha imza attık. 
Üyelerimizin odamıza gelmeden tüm belge süreçlerini yü-
rütebilecekleri ve belgelerini elektronik imzalı olarak alabile-
cekleri, aidatlarını sorgulayıp kolayca ödeme yapabilecekleri 
Elektronik Belge Dağıtım Sistemini (EBDS) üyelerimizin hiz-
metine açmış bulunuyoruz. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını 
temenni ederim.

GTSO olarak her zaman çağın gerekliliklerini yerine getirmeyi 
kendimize görev bildik. Bu çizgide çalıştık ve alanında uzman 

personel istihdam ettik. Bizler biliyoruz ki çağımızın en değerli 
unsuru zaman. Sanayicimiz, tüccarımız, ihracatçımız hepsi için 
devreye aldığımız bu sistem büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 
Bilgisayarından, telefonundan, tabletinden nerede olursa olsun 
ihtiyaç duyduğu bütün belgelere artık kolaylıkla erişim sağla-
yabilecek iş süreçlerini aksatmadan yürütebileceklerdir. " dedi.

Elektronik Belge Dağıtım Sistemi (EBDS)

Elektronik Belge Dağıtım Sistemi (EBDS) sistemine https://
ebelge.tobb.org.tr/loginform.php adresine ulaşım sağlanmak-
tadır. Ayrıca www.gtso.org.tr adresinden E-Oda linki de kullanı-
labilmektedir. İlgili linkten sisteme ulaşan üyelerimizin gerekli 
bilgileri doldurup önce sisteme üye olmaları gerekmektedir. 
Üye olduktan sonra sistem üzerinde aktif olan Faaliyet Belgesi, 
Oda Sicil Belgesi vb. belgelere elektronik imzalı olarak ulaşa-
bileceklerdir. Aynı zamanda aidatlarını görebilecek ve kolayca 
ödemelerini yapabileceklerdir.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımımız Tamamladı
15

Haz

2017

Geleneksel hale gelen gıda yardımlarımız bu Ramazan ayında da amacına 
ulaştı. TOBB tarafından odamıza gönderilen 40.000,-TL, azami 60 TL'lik 

paketler halinde tespiti yapılan 666 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılmıştır.
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Marmara Bölge Toplantısı TOBB’da Gerçekleştirildi
10

Tem

2017

Marmara Bölge Toplantısı TOBB’da gerçekleştirildi. 
Toplantıya oda Genel Sekreterimiz Agah ARDA katıldı. 
Toplantı süresince odamızın faaliyetleri ve Gemlik'in 
ekonomik dinamikleri hakkında bilgi paylaşımında 
bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bölge Toplantıları, 
Marmara Bölgesi ile tamamlandı. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, istişarelerde bulunmak için biraraya 
geldiklerini vurgularken, oda ve borsaların, üyelerine 
yaptıkları hizmetler konusunda bilgilendirmelerde 
bulunmalarını ve iş dünyasının bu imkanlardan 
yararlanmasını istedi. 

Toplantıda makroekonomideki durum, son 6 ayda 
hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler 
ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket sonuçlarının 
değerlendirmesi gibi konularda geniş sunumlar yapıldı.

Dünya ekonomilerin büyüme yolunda olduğuna işaret 
eden Hisarcıklıoğlu özellikle krizden bu yana ilk defa 
Avrupa’nın da önemli büyüme sağladığını anlattı. Bu 
büyüme eğilimlerinin ticareti artırma ve yeni yatırımlar için 
önemli fırsatlar doğurabileceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye ekonomisindeki yüzde 5’lik büyümenin de 
sevindirici ve ümit verici olduğunu kaydetti. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, büyümenin önümüzdeki diğer çeyrek 
dilimlerde de devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu oda ve borsaların taleplerinin hükümet 
tarafından dikkate alınarak hayata geçirildiğinden 
bahsederken, alınan bu ekonomik tedbirlerin olumlu 
etkilerinin görülmeye başladığının altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istihdam 
konusunda bir söz verdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 1 
yılda 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedef koyarken, 
6 ayda 1 milyon 200 bin istihdam rakamına ulaştıklarının 
altını çizdi

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Toplantısı Odamızda Gerçekleşti
20

Tem

2017

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı odamızda gerçekleştirilecekti. 
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT , Meclis Başkanımız 
Paşa AĞDEMİR,Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Mehmet YILDIRIM, 
Nurettin HOCAOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, A.Ergin ERENOĞLU , 
Şefik YILMAZ , Genel Sekreterimiz Agah ARDA , Gemlik Belediye Başkanı 
Refik YILMAZ , diğer kamu ve kuruluşların temsilcileri ve odamız üyesi 
firmalar iştirak etti. Oda başkanımız Kemal AKIT'ın açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda, AKIT ; " Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri odamızda 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dünyada, 
sanayicilerimize düşen görevler oldukça fazladır. Özellikle AR-Ge konusunda 
daha çok çalışmamamız gerekiyor. Bu konuda devletimizin de destekleri 
oldukça fazla. Hepinizi bu konuda daha çok yatırıma davet ediyorum" dedi.

Elektronik Mühendisi Tuncer Hatunoğlu Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) Nedir?-Neresindeyiz ve Nasıl Hazırlanalım? 
konulu sunumunu yaptı. Sunumun ardından KÜSİ Bursa İl Temsilcisi &ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet KANIK; Son Mevzuata Göre Kamu Kaynaklı Ar-Ge destekleri , Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı(KÜSİP) 
Tanıtımı hakkında bildiler verdi ve toplantı başarı ile tamamlandı.

Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye 
kanadını oluşturan sivil toplum kuruluşları (STK) ; Türk-
İş, TESK, Memur-Sen, Hak-İş, TZOB, TİSK, Türkiye 
Kamu-Sen ve TOBB 15 Temmuz'un yıldönümünde 
81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ortak bir 
açıklama yaptı.  Basın açıklamasın Oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız Kemal AKIT , Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz A.Ergin EREBOĞLU , Fikret METE ve 
Genel Sekreterimiz Agah ARDA katıldı.

TOBB öncülüğünde Bursa iş dünyası ve sivil toplum 
kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay 
tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB 
Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan;

• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ),

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK),

• Memur Sendikalar ı  Konfederasyonu 
(MEMUR-SEN),

• HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),

• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),

• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 

(TİSK),

• Türkiye Kamu Çal ışanları Sendikaları 
Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN),

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak 
buradayız.

Bu masada oturan demokrasi sevdalısı kurumlar 
olarak, bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda 
yapıyoruz.

Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un 
yıldönümüne giriyoruz.

İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız 
afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu 
canlı tutacağız.

15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna 
inanıyoruz.

Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal 
girişimiydi.

15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin 
karşılaştığı en büyük tehlikeydi.

O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele 
geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. 

13
Tem

2017 Bursalı STK'lar 15 Temmuz İçin Tek Ses Oldu
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Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde 
görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası 
başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.

Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma 
düşürmekti.

Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti 
ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu.

Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze 
kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına 
değerlerini savundu.

Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan 
itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi 
Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, 
sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı 
duruşuyla bir destan yazdık.

Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan 
milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını 
büyük başarıyla vermiştir.

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim 
olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik.

Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde 
ilan etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin 
iradesi dışında hiçbir güç yönetemez.”

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.

Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.

Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 
250 vatandaşımız şehit oldu.

2301 vatandaşımız gazi oldu.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi 
şükranla anıyoruz.

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir.

Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine 
sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin 
sigortasıdır.

Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için 
FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde 
sürdürülmelidir.

Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine 

hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin 
vicdanını rahatlatmalıdır.

Değerli basın mensupları,

En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası 
da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu.

Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı.

FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine 
karalama kampanyaları yürüttü.

Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi.

Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde 
bunların hepsini de kısa sürede atlattık.

Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem 
ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık.

Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden 
ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık.

İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 
1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam sağladık.

İhracatımızı rekor düzeyde artırmaya başladık.

Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor 
stres testinden başarı ile çıkmıştır.

Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka 
bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.

Ama biz dimdik ayaktayız. 

Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç 
kimsenin yapamayacağını yaptık.

Ama rehavete kapılmayacağız.

Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık.

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.

Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı.

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar 
kırmalıyız.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da artırmalı, 
demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye 
taşımalıyız.

Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni 
bir reform süreci başlatmalıyız.

25
Tem

2017
Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimimize Yoğun İlgi

Odamız tarafından üyelerimize yönelik düzenlenen Dış 
Ticaret Uzmanlığı Eğitimi başarı ile tamamlandı. Eğitime 
katılan üyelerimiz sertifika almaya hak kazandı. Eğitimi 
ABİGEM'in tecrübeli eğitmenlerinden Bahar KARALAR 
verdi. Eğitim süresince;

Ø Dış Ticarette kullanılan evraklar, özellikleri ve işlevleri

Ø Dış Ticarette kullanılan sözleşme şekilleri

Ø Incoterms 2000 ve 2010 (Halen 2000’de yer alan bazı 
teslim şekillerinin kullanılması sebebi ile 2000 yılına da 
yer verilmektedir.)

Ø Dış Ticarette kullanılan Ödeme Şekilleri

v Peşin Ödeme (Cash in Advance)

v Mal Mukabili (Cash Against Goods)

v Vesaik Mukabili (Cash Against Documents)

v Kabul Kredili Ödeme Şekilleri ( Acceptance Credit)

v Akreditifler (Letter of Credit)

v Banka Garanti Mektubu ( Letter of Bank Guarantee)

v Banka Ödeme Yükümlülüğü- BÖY ( Bank Payment 
Obligation – BPO) gibi konular işlendi.

ODAMIZDAN HABERLERODAMIZDAN HABERLER

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi 
sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında 
görmeyi arzulamaktadır.

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere 
kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet 
ediyoruz.

FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin 
de desteklerini bekliyoruz.

Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık 
suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek 
inşa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük 

bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine 
taşıyacağız.

Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: 
Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan 
aldığımız dersler bize ışık olacak.

Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz.

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye.

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz."
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Tem

2017 Gemlik Başsavcısı Ömer Mete'den GTSO'ya Veda Ziyareti

Gemlik Başsavcılığı görevinden son yayınlanan karar-
name ile Muş Başsavcılığı görevine atanan Ömer Mete 
veda ziyaretlerine GTSO ile devam etti. GTSO'ya gelişinde 
Başkan Kemal Akıt tarafından karşılanan başsavcı Mete'nin 
ziyaretinde Meclis başkanı Paşa Ağdemir, Yönetim kurulu 
başkan vekilleri Mehmet Yıldırım ve Nurettin Hocaoğlu 
ile yönetim kurulu üyesi Ergin Erenoğlu da yer aldı.

Ziyarette konuşan Başsavcı Mete, “Gemlik benim için 
önemli bir ilçe. İlk başsavcı olarak görev yaptığım yer. 
Bu nedenle her zaman aklımda olacak. Güzel anılarımız 
oldu. Tüm siyasi parti ve Sivil toplum kuruluşlarından 
destek ve yardım gördük. Gidiş sürecimizde, Adliyemiz 
ve Gemlik adına talihsiz bir olay yaşandı. Özgür arkada-
şımız herkesin değer verdiği, Gemlik adına önemli bir 
kişiydi. Beyefendi bir isimdi. Allah yerinde dinlendirsin. 

Polis arkadaşımız da gayretli ve iyi niyetli bir isimdi. Gemlik 
için acı bir olay oldu. 12 yıllık meslek hayatımda, Gemlik 
önemli bir yere sahip olacak" dedi.

GTSO Başkanı Kemal Akıt , "Gemlik'de ’Başsavcımız bizim 
için değerliydi. Gemlik adına kayıp, kendisi adına önemli 
bir kazançtır. İlçemize katkı sağlamış değerli bir isimdir. 
Biz inanıyoruz ki gittiği yerde de görevini en iyi şekilde 
yerine getirecektir. Kendisine yeni görevinde başarılar 
diliyorum. dedi" 

Ziyaretin anısına Başsavcı Mete'ye oda yönetim kurulu 
tarafından plaket sunumu gerçekleştirildi.

Gemlik İŞKUR Müdüründen Odamıza Ziyaret
6

Eyl

2017

Gemlik İŞKUR Müdürlüğüne asaleten atanan Ünver 
ÜNVER ve Meslek Danışmanı Hamdi ÜNLÜ odamızı 
ziyaret ettiler. Ziyarete Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Kemal AKIT , Meclis Başkanımız , Paşa AĞDEMİR, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekillerimiz Mehmet YILDIRIM , Nurettin 
HOCAOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz , Ergin 
ERENOĞLU , Mehmet ANAR ve Şefik YILMAZ iştirak etti.

Ziyaret sırasında Oda Başkanımız Kemal AKIT " Gemlik 
İŞ-KUR’la iş birliğimiz uzun yıllara dayanmaktadır. 
Ülkemizdeki işsizlik sorununa bir nebze katkı sağlamak, 
mesleği olamayan gençlerimize meslek edindirmek için 
birlikte birçok çalışma yaptık. Bunların başında UMEM 
Projeleri gelmektedir. Gemlik İŞ-KUR Müdürlüğü, Gemlik 
Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü, Gemlik Teknik Lisesi 
ve Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte ortaklaşa UMEM 
projeleri yürüttük.

Ayrıca;

Türkiye İş Kurumu Gemlik Hizmet Merkezi "Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında iş arayan kaydı 
oluşturmak, işe yönlendirmek, açık işleri almak, işsizlik 
sigortası ve aktif iş gücü hizmetleri ile ilgili konularda 
daha fazla vatandaşa ulaşabilmek için odamızla ortaklaşa 
stant çalışmaları yaptık.

Bölge odalarımızla birlikte düzenli olarak toplantılar 
yaptık ve ülkemizin işsizlik sorununa bir nebzede olsa 
destek olmaya çalıştık. Belirli aralıklarla çıkardığımız 
EKOGEMLİK dergimizde İŞ-KUR tarafından üyelerimize 

yönelik hazırlanan bilgilendirme amacı ile yayınladığı 
makalelere yer verdik.

Son olarak bu kapsamda hizmetlerin daha verimli 
işleyebilmesi adına , odamızda İş-Kur hizmet noktası 
açtık ve bir çalışanımıza gerekli eğitimleri aldırarak 
görevlendirdik. Bundan sonra da istihdama katkı sağlamak, 
mesleki gelişimi desteklemek adına çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam etmek istiyoruz" dedi. 

Konuşmasının ardından söz alan Gemlik İŞKUR 
Müdürümüz Sayın Ünver ÜNVER " Öncelikle kurumunuzda 
bizleri ağırladığınız için hepinize teşekkür ederim. Gemlik 
çok güzel bir coğrafya. Güzel olduğu kadar sorunları 
da var, biliyoruz. Bizler bu sorunları aşmaya ve sizlerle 
bu noktada her türlü ortak çalışmayı yapmaya hazırız. 
El birliği ile işsizliğin önüne geçmek, mesleki beceri 
artırmak ve devletimizin sosyal imkanlarını halkımıza 
ve iş dünyamıza anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü 
bu imkanlarından maalesef ki çoğunluğun haberi yok. 
İşlerin sürdürülebilmesi adına Meslek Danışmanımız 
Hamdi ÜNLÜ'yü odamızla aramızda köprü kurması için 
görevlendirdim. Umarım bundan sonra birlikte çok güzel 
projelere imza atacağız. " dedi.

Hibeler, Teşvikler ve Devlet Destekleri Eğitimi Odamızda Gerçekleşti
22
Eyl
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KOBİGEL Gelişim Destek Programı 2017 Proje Teklif Çağrısı
25
Eyl

2017

KOBİGEL Gelişim Destek Programı 2017 Proje Teklif 
Çağrısı kapsamında Bursa KOSGEB İl Müdürü Erkan 
GÜNGÖR odamızı ziyaret etti. Ziyarete Oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız Kemal AKIT, Meclis Başkanımız 
Paşa AĞDEMİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimizi 
Nurettin HOCAOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ergin 
ERENOĞLU, Şefik YILMAZ VE Agah ARDA iştirak ettiler. 
Ziyarette KOSGEB Müdürü Erkan GÜNGÖR KOBİGEL 
Destek Çağrısı hakkında bilgilendirme yaptı. 

Bu proje kapsamında İmalat sanayi Kobileri 300 bin TL 
geri ödemesiz hibe ve 700 bin TL sıfır faizli geri ödemeli 
krediden faydalanabileceklerdir.

İlgili projeye başvurular 11 Eylül 20 Ekim 2017 tarihleri 
arasında yapılacaktır. Çağrı kapsamında Sadece 
İmalat Sanayinde faaliyet gösteren üyelerimiz başvuru 
yapabilecektir. Başvuru yapabilmeleri için 31.12.2016 
tarihinden önce kurulmuş ve bilanço esasına göre defter 
tutmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan, orta yüksek 
ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler ile 
orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı 
verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ 
Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olan işletmeler 
başvuru yapabilir.

6
Eyl

2017 Odamızın 120. Kuruluş Yıldönümü Meclis Toplantımızda Kutlandı

Olağan meclis toplantımızda Odamızın 120. kuruluş yıl-
dönümü kutlandı. Kutlamada güne özel yapılan pasta 
Meclis üyelerimizin katılımı ile kesildi. Toplantıda Oda 
Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında ; 

"Bu gün bizler için önemli bir gün. Odamız 1897 yılında 
çarşı meydanında küçük bir odada konstantin pençile-
ri ve Ali Galip beyler tarafından kuruldu. O günden bu 
güne tam 120 yıl geçti. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
120 yıllık şanlı tarihi ile ülkemizin en eski odaları arasın-
da yer almaktadır. Kuruluş tarihinden günümüze sürekli 
bir gelişim grafiği gösteren odamız bu gün köklü kurum 
kültürüne yakışır bir şekilde hizmetlerine devam etmek-
tedir. Bu gün geldiğimiz noktada dünya odaları ile aynı 

himmeti verebilecek yönetim sistemlerimiz, bilişim, iletişim 
ve haberleşme teknolojileri ile donatılmış akıllı binamız ve 
alanında uzaman deneyimli çalışanlarımız var. Yeter ki biz 
hizmet üretmek isteyelim. Bunun için her türlü kaynağa 
sahibiz. Ben bu imkanları bize sağlayan ve bu gün ara-
mızda olmayan başta kurucularımız olmak üzere bu işe 
gönül vermiş herkesi saygı ve minnetle anmak istiyorum. 
Başarılarla dolu nice yüzyıllar diliyorum. " dedi

Törenin ardından gelir gider hesap cetveli incelendi , sair 
hususlar görüşülerek toplantımız tamamlandı.
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BAŞARI ÖYKÜLERİ

Benim Hikâyem

21.09.1986 yılında Gemlik’de doğdum. Üç kız kardeşin 
en büyüğüyüm, evliyim ve bir çocuk sahibiyim. Lise 
öğrenimimi Gemlik Ticaret Meslek Lisesinde tamam-
ladım. Üniversiteyi, okuduğum zamanlar Uludağ Üni-
versitesine bağlı olan Yalova Deniz Liman İşletmeciliği 
bölümünde tamamladım. Küçük yaşlarımdan itibaren 
ticaret hep ilgimi çekerdi, fakat geriye dönük baktı-
ğımda bana ne olacaksın sorusuna verdiğim bir mes-
lek cevabı hiç olmamıştı. Hayata dair, hayallerime dair 
kurduğum cümlelerde noktayı kullanmamayı kendime 
düstur edindim. Benim için gerçek olan bir şeyler üret-
mek ve bu üretimin sonunda başarıyı yakalamaktı.

Lise ve üniversite öğrenimim boyunca teorik olarak 
gördüğüm derslerde zorluk yaşamadım. Öğrenmeyi 
çok seviyordum, önümde uzun bir yol vardı ve saha-
da teorikten çok pratik iş yapmaktaydı. İlk iş hayatım 
taşımacılığın ön muhasebe alanında oldu. Her ne ka-
dar Deniz Liman İşletmeciliği mezunu olsam da çev-
remde birçok kara nakliye ve konteynır taşımacılığı işi 
yapan tanıdıklarım vardı haliyle sektöre çok da uzak 
değildim. Ön muhasebe, fatura kesme, irsaliye oluştur-
ma gibi işler daha çok masa başında yapılan işlerdi. Bir 
süre sonra işin bu kısmında ileriye dönük çok da mutlu 
olamayacağımı düşündüm. Bana göre işin en can alı-
cı noktası pazarlamaydı. Sektörde en zor olanı pazar 
bulmak ve gerçekleştirdiğin işin sunumunu doğru bir 
şekilde hedef kitleye sunmaktı.

Başarmanın Yolu Farklılaşmak…

İnsanların modern zamanda düştükleri en büyük yanılgı 
aynılaşmaktır. Küreselleşen dünya teknolojik, bilimsel 
ve ekonomik anlamda bize kalıp normlar üretirken 
bizim buna karşı olarak duruşumuzun, adımlarımızın, 
hedeflerimizin benzersiz olması gerekmektedir. Bu 
açıdan insanların araştırmadan yorum sahibi olmama-
sı gerektiğini düşünüyorum. Bir işe koyulurken, bir işi 
planlarken ve onu gerçekleştirme safhasında sürekli 
araştırma yapmayı seviyorum bu sayede hem yeni bil-
giler öğreniyorum hem de sürekli kendimi yeniliyorum. 

Bu noktadan hareketle kara nakliye işinin yaşadığım 
ilçenin jeopolitik konumu gereği hızla artacak bir iş 
hacmine dönüşeceğini fark ettim. Nitekim Bursa Ser-
best Bölgesi, Türkiye’deki serbest bölgeler arasında 
ticari hacmi bakımından 5. Sırada yer almaktadır. Ve 
Türkiye’nin önde gelen sanayi firmaları bölgemizde 
hizmet vermektedir. Ulaşım ana arterlerinin üzerinde 
olan ilçemiz bu yönüyle sanayinin kalbi durumundaydı. 
Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde lojistiğin, kara 
nakliye ve deniz nakliyeciliğinin bölgemiz açısından 
önemi yadsınamaz.

Bir gün, Bursa’da araba fuarına katılmıştım. Son model 
ve envaı çeşit araçlar dururken ayaklarım beni bir tır 
markasının yanına götürdü, adeta büyülenmiştim, ken-
dimi tırın içinde buldum ve o gün kendi kendime kaderin 
beni bu noktaya doğru sürükleyeceğini düşündüm.

Benim Hikayem...

"Başarmanın yolu farklılaşmak!"

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Girişimcilik Eğitimi ve KOSGEB Süreci 

Aklımda iş yaşamıma dair iki fikir vardı, birincisi güzel-
lik salonu kurup işletmek, bir diğeri ise lojistik sektörü-
ne kendi adımla giriş yapmaktı. Bu iki düşünce konu-
sunda araştırmalara başladığımda, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasının internet sitesinde Girişimcilik Eğitimi 
açılacağına dair bir duyuru gördüm. Hemen başvuru 
mu yaptım ve girişimcilik eğitimine başladım. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenle-
nen eğitimin ikinci gününden sonra yaptığım maliyet 
araştırmaları ile birlikte güzellik salonu fikrimden vaz-
geçip projemi lojistik sektörü üzerine kurmaya karar 
verdim.

Eğitim boyunca, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş 
fikri geliştirme, yaratıcılık egzersizleri, pazar araştırma, 
pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal 
plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edi-
lecek hususlar konusunda bilgiler edindim. Eğitimi 
başarıyla bitirip Girişimcilik Eğitim Sertifikasına sahip 
oldum. Bu süreçte KOSGEB’e proje desteği başvuru-
sunda bulunmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken 
en önemli durum bu eğitimlerin tamamen ücretsiz 
olarak verilmesidir. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının 
kurumsallığı ve güvenilirliğini eğitim boyunca ve son-
rasında hissettim.

KOSGEB yeni girişimci desteğiyle, İşletme Kuruluş 

Desteği olarak 2.000 TL, Kuruluş Dönemi Makine, 
Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği olarak 
18.000 TL, İşletme Giderleri Desteği Olarak ise maksi-
mum 30.000 TL ödeme yapmaktadır.

Sektöre Kadın Eli…

Meryem KARAKAŞ 
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Belki kadınlar gününde çayımı yudumlayabilirdim, 
belki de yemek tarifi için ajandama notlar alabilirdim 
ama ben çocukluğumdan bu yana bende olan bilme 
ve araştırma arzusunun peşinden gittim. Hayatım bo-
yunca hep farklı fikirlerin ve başarmanın hazzına inan-
dım. Bu doğrultuda erkeklerin egemen olduğu sektöre 
kadın perspektifini sunmaya çalıştım ve hala o yolda 
ilerliyorum. İşletmemin adı Maria Lojistik. Bu ismi tercih 
etmemin iki nedeni var, ilki sektörde bu isim duyulunca 
kadın tarafından kurulan bir firma olduğunun anlaşıl-
ması diğer ise Maria isminin Meryem’in evrensel olarak 
isimlendirilmesidir.

Sektörde kadın olarak bulunmak dışarıdan gözlemlen-
diğinde ilk olarak farklı görülse de bunun birçok olum-

lu tarafı var. Lojistik işinin operasyon kısmında kadın 
titizliğinin ve sorunlara kadın bakış açısıyla çözüm üret-
menin önemli olduğunu düşünüyorum. İş yaşamında 
insanların bir işi sırf yapmak için yapmalarının büyük 
bir zaman ve israf kaybı olduğuna inanıyorum. Sürekli 
şikâyet eden insanlardan uzak durmayı seviyorum. 
Sektörde Maria ismi ile yeni olmama rağmen müşteri 
bulmakta en önemli reklam kanalım yine müşterilerim, 
işimi ne kadar iyi yaparsam sektörde o kadar emin 
adımlarla var olacağımın bilincindeyim.

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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1990 yılında Türkiye’nin ilk özel ve en büyük ikinci yassı 
çelik üreticisi olarak kurulan Borçelik’in bugün üç soğuk 
haddeleme ve üç sıcak daldırma galvaniz hattı bulunu-
yor. 900 bin tonluk galvaniz kapasitesiyle Türkiye’nin en 
büyük üretim kapasitesine sahip ve en modern galva-
nizli sac üreticisi konumunda yer alan şirket, 1994, 2003 
ve 2008 yıllarında gerçekleştirdiği toplam 500 milyon 
USD seviyesindeki yatırımların ardından üretim kapasi-
tesini 1,5 milyon tona yükseltti. 

Borçelik, Türkiye ihracatının omurgasını oluşturan oto-
motiv, beyaz eşya, ısıtma-havalandırma, yapı-inşaat ve 
makine sanayii sektörlerinin önemli hammadde girdile-
rini tedarik ediyor. Bu sayede Amerika’da kullanılan ha-
fif ticari araçlarda, Almanya’daki çamaşır makinasında, 
İngiltere’deki panel radyatörde, Rusya ve Türk Cum-
huriyetleri’ndeki buzdolaplarında, Avrupa yollarındaki 
arabalarda Borçelik sacı kullanılıyor. Türkiye’nin 2016 
yılı soğuk sac ve galvanizli sac ihracatının %40’ ını ger-
çekleştiren şirket, 2015 yılında soğuk ve kaplamalı yassı 
çelik ihracatında Türkiye birincisi konumundadır. 

Çalışmalarında yüksek kaliteyi temel alan Borçelik 
tamamı sektörde ilk olmak üzere, 1997 yılında ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi, 1998 yılında ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi, 2000 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı 

ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, 2003 yılında ISO TS 
16949 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi Belgelerinialdı. Ayrıca 2012 
yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelerini 
almaya hak kazandı. Borçelik’in bu başarısında kurul-
duğu günden bu yana uygulamakta olduğu ‘Müşteri-
nin Sesi’ (Voice of Customer - VoC) sisteminin önemli 
payı bulunuyor.

Fabrikanın bulunduğu Gemlik’in ve Gemliklilerin Borçe-
lik için büyük önemi bulunuyor. Bir bakıma, Borçelik’in 
kalbi Gemlik’de atıyor.Sadece bölge ekonomisine ve 
istihdama katkıda bulunmakla kalmayan şirket, sosyal 
sorumluluk çalışmalarında da Gemlik ve civarında-
ki bölgelere öncelik veriyor. 2011 yılında ‘Ürettiğimiz 
Her Bir Bobin için Doğaya bir Ağaç Hediye Ediyoruz” 
kampanyasını başlatan Borçelik bu kapsamda Bursa 
Orman Bölge Müdürlüğü ile Gemlik Şahinyurdu Kö-
yü’ndeki 160 hektar alanın ağaçlandırılması projesine 
sponsor oldu ve 5 yıl içinde doğaya 500 bin fidan hedi-
ye etti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün özel teras-
lama tekniği uygulanarak ağaçlandırılan alanda yapılan 
çalışmayla, verimsiz alanların verimli hale getirilmesi ve 
bu yolla Türkiye’nin doğal zenginliklerine katkı yapıl-
ması hedeflendi. 

  Borçelik 2016 yılında bu projenin devamı niteliğinde 
bir sosyal sorumluluk çalışması daha başlattı. “1 Bobin 
1 Fidan” isimli yeni proje kapsamında Gemlikteki üre-
tim tesisleri içerisinde kurduğu 2000 m2 lik alanda her 
yıl 200 bin adet fıstık çamı üretimi yapılıyor. Üretilen 
fidanlar ise her yıl orman haftası kapsamında çalışan-
lara, müşterilere, kamu kurumlarına, okullara ve bele-
diyelere hediye edilecek. 

Borçelik ayrıca 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 
Marmara depreminde yıkılan bir ilköğretim okulunun 
yerine Türkiye’nin ilk çelik taşıyıcılı okulu olan Teyfik-
Seno Arda lisesi inşa edilmesine destek oldu. Avrupa 
Yapısal Çelik Birliği ve Türk Yapısal Çelik Derneği iş-
birliği ile düzenlenen projeye destek veren kuruluşlar 
arasında Borçelik de yer aldı.

Borçelik’in güvenli yaşamı desteklemeye yönelik baş-
ka bir projesi de Gemlik Vergi Dairesi’nin inşaatı oldu. 
2006 yılında hizmete açılan bina, çelik malzemeler kul-

lanılarak depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildi. 

Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde bir ilke daha imza 
atan Borçelik, çalışanlarının oluşturduğu ‘Borçelik Eğitime 
Katkı Fonu’ ile öğrencilere burs sağlıyor. Çalışanların kendi 
maaşlarından yaptıkları katkılarla desteklenen fon, bugüne ka-
dar toplam 45 öğrencinin eğitimine katkı sağladı. Aynı zamanda 
Borçelik’in Meslek Lisesi Koçluğu programı 76 öğrenci ve 30 
Borçelikli koç ile devam ediyor. 

Borçelik’in Gemlik’e desteği bunlarla sınırlı değil. Çevreden, eği-
time ve sosyal hayata kadar çeşitli alanlarda ilçeye önemli des-
tek sağlıyor. 

Çevre günü dolayısıyla Gemlik-Gemsaz sahil şeridinde gö-
nüllü ordusuyla kıyı temizliği ve yine Gemlik Kumla’da Gem-
lik Belediyesi, Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA ve Borçelik 
Gönüllüleri’nin ortak olarak düzenlediği kıyı temizliği etkinliği 
ile Çınar İlköğretim Okulu’nda 2012-2013 öğretim yılı boyunca 
çevre ve enerji bilinçlendirme eğitimleri ve öğrencilerin farkın-
dalıklarının arttırılması çalışmaları çevre konusundaki faaliyetler 
arasında öne çıkıyor. Eğitim alanında dikkat çeken çalışmalar 
arasında Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu ve Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne (Gem-
lik Asım Kocabıyık Yerleşkesi içinde) destek sağlanması, Celal 
Bayar Anadolu Lisesi kimya laboratuvarı ve Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi’nde “Borusan Asım Kocabıyık Kütüphanesi” açıl-
masına sağlanan katkılar sayılabilir. Borçelik ilçenin sosyal ge-
lişimine de önemli katkılarda bulunuyor. Bu alandaki çalışmalar 
arasında Gemlik kültür merkezinin yapılması, Asım Kocabıyık 
Camii Yapımı, Gemlik Halk İftarları, Gemlik Zeytin Festivali ve 
Gemlik Çocuk Festivaline destek olunması, şirket bünyesinde 
kurulan hobi kulüpleri aktiviteleri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine 
akülü sandalye hediye edilmesi ve Gemlik Yelken Kulübüne 
verilen destek yer alıyor. İlçe ekonomisine yapılan katkılar ara-
sında ise Mikro kredi şubelerine destek olunarak 1588 kadına 
kredi imkânı sağlanması, Gemlik Borusan Mikro Finans Şubesi 
aracılığı ile Borçelik ve Kerim Çelik çalışanlarının eşlerine kredi 
olanağı sunulması dikkat çekiyor. Ayrıca kız çocuklarının hayata 
donanımlı başlamalarına yardımcı olmak üzere gerçekleştirilen 
Kızkode Projesi kapsamında 15’i Borçelik çalışanlarının çocukları 
olmak üzere toplam 29 katılımcıya eğitim verildi. 

20 yılı aşkın bir süredir Gemlikli olan Borçelik, bu güzel ilçede 
gördüğü konuksever ortamda çalışmalarını sürdürerek Türkiye 
için değer üretmeye ve Gemlik’in sosyal ve ekonomik yaşamına 
katkıda bulunmaya devam edecek.

Borçelik’in kalbi 
Gemlik’de atar!

ÜYELERDEN HABERLERÜYELERDEN HABERLER

Sayı : 12    2018Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

4544



TÜDAM Kimdir? 

TÜDAM Derneği; 22.03.2007 tarihinde Lisanslı Toplama 
Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerini tarafından; atık yö-
netimi ve geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların bilgi ve birikimlerini paylaşabileceği bir plat-
form oluşturmak amacı ile kurulmuş ve 50’nin üzerinde 
üyesi bulunan sektörün en güçlü sivil toplum örgütü-
dür. 

Dernek üye profili ve yapısının bir gereği olarak TÜ-
DAM, ülke genelinde oluşan evsel ve endüstriyel atık-
larının sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistem kapsamında 
ülke ekonomisine hammadde olarak geri kazandırılma-
sı ve bu atıkların çevresel etkilerinin minimize edilmesi 
yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bununla birlikte TÜDAM, ülkemizde yakın zamanda ya-
yımlanan atık mevzuatları doğrultusunda lisans almış 
olan sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi ve sektöre 
kurumsal bir kimlik kazandırılmayı amaçlamaktadır.

TÜDAM ülke genelinde organize ettiği bölgesel sektör 
toplantılarıyla sektörün nabzını tutarak, ulusal ve uluslar 
arası fuar, panel ve sempozyum gibi organizasyonlarda 
sektör ortak görüşlerinin temsilciliğini gerçekleştirmek-
tedir. Ayrıca resmi kurumlarla yapmış olduğu toplantılar 
ve vermiş olduğu görüşlerle de ülkemiz çevre politika-
larının şekillendirilmesinde aktif rol oynamaktadır.

Ayrıca TÜDAM Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) 
üyesi olarak, dünyadaki geri dönüşüm sektöründeki 
teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, bir an-
lamda sektörün teknolojik altyapısının geliştirilmesi için 
Dünya’ya açılan bir kapı niteliğindedir. 

Türkiye’de Geri Dönüşüm Sektör

Tüm dünyada geri dönüşüm sektörü özellikle son 20 
yıldır çok ciddi bir ilerleme kaydetmiştir. Yalnızca ABD 

ve AB ülkelerindeki geri dönüşüm sektörünün yıllık ci-
rosu 180 milyar Euro’nun üzerinde olduğunu hesaba 
kattığımızda, geri dönüşüm ve atık yönetiminin yalnızca 
finansal açıdan bile dünya için ne kadar önemli olduğu 
görülebilir.

Türkiye’de de nüfus ve sanayi yoğunluğu sebebiyle ol-
dukça yüksek miktarda atık oluşmaktadır. Yıllık olarak 
30 milyon ton belediye atığı oluşmaktadır. Bu atıkların 
yaklaşık 6 milyon tonunu ise geri dönüştürülebilir ni-
telikte ambalaj atıkları oluşturmaktadır. Maalesef ülke 
genelinde kaynakta ayrı toplama çalışmalarının verimli-
liği oldukça düşük olduğu için, her yıl 6 milyon ton geri 
dönüştürülebilir atığın %80’ini (4,8 milyon ton) diğer 
çöplerle birlikte depolama sahalarında toprağa gö-
müyoruz. Toprağa gömülen bu atıkların ekonomik de-
ğeri 2,5 milyar TL’dir. Atıkları toplayıp toprağa gömmek 
için ise yerel yönetimler vasıtasıyla her yıl 750 milyon 
TL daha harcıyoruz. Dolayısıyla toplayamadığımız evsel 
kaynaklı geri dönüştürülebilir atıkların ülkemize yıllık 
maliyeti 3,25 milyar TL’dir.

Her şeye rağmen mevcut durumda Türkiye’deki atık 
yönetim ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 5 mil-
yar USD’dir. Sektör kayıtlı olarak 60 bin kişiye istihdam 
olanağı sağlarken, kayıt dışıyla birlikte toplamda 200 
bin kişi sektörden gelir elde etmektedir. Bununla birlik-
te neredeyse tamamı özel sektör temsilcisi olan 1.000’e 
yakın toplama-ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve 
bertaraf tesisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans 
almış bulunmaktadır.

Sektörel Teşvik

2005 yılında AB uyum süreci ile açılan çevre faslının 
ardından çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde birçok 
çevre mevzuatı yayımlandı. Yayımlanan mevzuatlarla 
birlikte ülkemizin ihtiyacı olan çevre yatırımlarının çok 
büyük bir kısmı özel sektör tarafından gerçekleştirildi. 
Ancak ekonomik ve çevresel açıdan çok büyük önem 
arz eden geri dönüşüm ve atık yönetim sektörü, Çevre 
Kanunun 29. maddesinde belirtilen hükümlere rağmen 

şimdiye dek teşvik tedbirinden yararlandırılmamıştır.

Teşvik sistemimizi incelediğimizde; 81 ilimiz gelişmiş-
lik düzeyine göre 6 bölgeye ayrıldığını ve kalkınmanın 
sağlanması için en büyük yatırım teşvik tedbirleri geliş-
mişlik düzeyi en düşük illerimiz için tanımlandığını görü-
yoruz. Ancak bu duruma tezat şekilde nüfusun %56’sı-
nın, sanayi kuruluşlarının %72’isinin ve atıkların %85’inin 
Türkiye’nin en kalkınmış bölgeleri olan 1. ve 2. bölge-
lerde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ülkemizin katı 
atık yönetimiyle ilgili sorunlarının çok büyük kısmı da 
doğal olarak yatırım teşviklerinden en az faydalanabilen 
1. ve 2. bölgelerde yaşanmaktadır.

Sonuç olarak ülkemizde yürürlükte olan yatırım teşvik 
mevzuatı maalesef sektörümüzü destekler nitelikte de-
ğildir. TÜDAM Derneği olarak 2 yıla yakın bir süredir geri 
dönüşüm ve atık yönetimi sektörünün gelişimine katkı 
sunabilmek adına, hazırladığı sektörel teşvik raporunu 
devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla paylaşmaktadır. Son 
derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan teşvik raporu-
muzda belirtilen taleplerimizi ise şu şekilde özetleye-
biliriz:

• Bölgesel teşvik mevzuatının atık yönetimi sektörü 
özelinde tersine çevrilmelidir.

• Çevre Kanunu’nun 29. maddesinde belirtilen teşvik 
tedbirleri, her yıl atık yönetimi sektörü için gözden ge-
çirilmelidir.

• Arıtıma tesisleri için tanımlanan elektrik indirimi des-
teği lisanslı tesisler için de uygulanmalıdır. 

• Ambalaj atığı toplayan araçlar için ucuz akaryakıt des-
teği sağlanmalıdır.

• Kalkınma ajanslarının destek programları, atık topla-
ma araç ve ekipmanlarını kapsayacak şekilde geniş-
letilmelidir.

Geri dönüşüm sanayisinin oluşturulması ve efektif şe-
kilde çalıştırılması ülkemiz açısından kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. Hatta dünyadaki diğer örnekleri inceledi-
ğimizde bu hususta son derece geç kaldığımızı açıkça 
görebilmekteyiz. 21’inci yüzyılda artık dünyada atığın 
karşılığı “ucuz hammaddedir” ve geri dönüşüm sek-
törü de ana sanayiye ucuz hammadde sağlayan bir 
vazgeçilmez tedarikçilerdir. Dolayısıyla geri dönüşüm 
sektörüne ve çevre dostu teknolojik uygulamalara sağ-
lanacak teşvikler; ülkemize hem yatırım, hem istihdam, 
hem ekonomik, hem de çevresel açıdan en hızlı şekilde 
geri dönüş sağlayacaktır.
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Şirketimiz 2006 yılında Bursa Serbest Bölgede İspanyol 
Carrocerias Ferqui SL. önderliğinde Hollandalı Unive-
ras ve Türk Hazım Sönmezyuva ortaklığı ile kuruldu.

Şirketimizin ana hedefi, Avrupa pazarındaki Asya ve 
Doğu Avrupa karosercileri ile rekabet sağlamak ve Av-
rupada karoserin merkezi olan Bursa’da bulunmasının 
avantajı ile Dünya piyasasında yer kazanmaktır.

Bu sebeple fabrika alanımız 4.500 m2 kapalı alan top-
lam 9.000 m2 alana kurulmuş ve Bursa nın en büyük 
karoser fabrikalarındandır.

Yılda 600 adet panelvan ve 250 adet karoser imalat 
kapasitemiz bulunmaktadır. Fabrikamızda yapılan tüm 
araçlarımız Avrupa Birliği ve çeşitli kalite, denetim serti-
fikalarına uygun olarak üretilmektedir.

Üretim stratejimiz tamamen kalite üzerine kurulmuştur. 
Piyasadaki diğer karosercilerden farkımız; görsellikten 
önce kaliteli ürünleri müşteriye ulaştırmaktır. 

Şirketimiz, kurulduğu 2006 yılından 2012 yılına kadar 
ağırlıklı olarak Hollanda, İspanya ve diğer Avrupa ülke-
lerine üretim yapmaktaydı. 2012 yılından itibaren üreti-
mimiz ağırlık olarak İspanya ve Fransa ülkelerinde yo-
ğunlaşmıştır. 

Şu anda yürütmekte olduğumuz Orta Doğu, Doğu Av-
rupa ve Güney Amerika olmak üzere 3 farklı projemiz 
bulunmaktadır. Bu bölgelerde temsilcilikler veya mon-
taj hatları kurmayı planlamaktayız.

Şirketimiz %100 ihracat yapmaktadır. 2015 yılında 98 
Adet araç ve toplam 4.250.300,00 € ciro, 2016 yılında 
ise 120 Araç ve toplam 5.591.500,00 € Ciro yapmıştır.

2017 yıl sonu hedefimiz 150 Adet ve toplam 6.500.000,00 

€ cirodur sağlamaktır. 2018 yılı hedefimiz ise Türkiye 
piyasasında araçlarımızın dolaşımını sağlamak ve Orta 
Doğu pazarının önemli bir yer edinmektedir.

Şirketimizin önderliğini yapan Carrocerias Ferqui SL 
1969 yılında İspanyanın Asturias bölgesinde kurulmuş, 
bölgenin en büyük, İspanya'nın ise önemli karoser fab-
rikalarındandır.

Kurulduğu günden bu yana alınan ödüller;

• 1995 yılında teknolojik gelişim ödülü

• 2003 yılında yılın aracı

• 2004 yılında en iyi iç dizayn (Busworld Kortrijk)

• 2014 yılında yılın aracı

Bu güç, kalite ve bilgi birikimini Komvek Karoser’e ak-
tarmak için ben ve takım arkadaşlarım büyük çaba har-
cıyoruz.

Bu yıl genellikle uygulanan yukarıdan aşağıya kurul-
muş yönetim anlayışında değişiklik yaparak aşağıdan 
yukarıya bir anlayışı ortaya uygulamaya çalışıyoruz. Bu 
şekilde ürün geliştirmede, üretim anlayışını değiştirme-
de, alternatiflerin değerlendirilmesi konusunda daha 
başarılı bir çalışma ortaya koyuyoruz.

Yenilikçi yönetim anlayışı ile çalışanlarımızın üretim ve 
fabrikamızın genel sorunlarında daha proafktif rol al-
malarını sağlayarak aynı zamanda sağladığımız ürün 
kalitesi ile müşteri memnuniyetini makisimize etmeyi 
hedefliyoruz.

2018 yılında işletmemiz daha dinamik, daha verimli şe-
kilde Dünya pazarında yer almaya devam edecektir.

KOMVEK 
KAROSER

Metehan Kalelioğlu
General Manager / Director General 
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1. ÜLKEMİZ DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN GENEL 
DURUMU 
Demir çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmesinde lo-
komotif sektör olma özelliğine sahiptir. Demir çelik sanayisin-
de gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki ilişki 
incelendiğinde ekonominin demir çelikle ilgili alt sektörlerinin 
gelişiminde demir çelik ürünleri önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu sektörün önemi en başta tüm endüstriyel dallara girdi ver-
mesinden kaynaklanmaktadır. Demir çelik sektörünün başta 
inşaat malzemeleri olmak üzere otomotiv, gemi, uçak, demir-
yolu ve vagon gibi tüm taşıt araçları ve akla gelebilecek tüm 
makine, cihaz ve eşya üretimine katkısı vardır. 

Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin yaklaşık dörtte üçü ark 
ocaklı tesisler, dörtte biri ise entegre tesisler tarafından ger-
çekleştirilmektedir. Sektörün ağırlıklı bir şekilde ark ocaklı te-
sislere yönelmesi, bu yatırımların entegre tesislere kıyasla çok 
daha küçük ölçekte finansman gerektirmesinden ve Türkiye’de 
entegre tesislerin temel hammaddesi olan demir cevheri ya-
taklarının bulunmamasından kaynaklanmıştır. Entegre tesis-
lerin temel hammaddesi demir cevheri, ark ocaklı tesislerin 
temel hammaddesi ise demir çelik hurdasıdır. 

Demir-çelik ana sanayindeki olumlu gelişmeler demir-çelik 
eşya ve malzeme sektörünün de gelişmesinde etkili olmuştur. 
Bugün demir-çelik eşya sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 
31 bin işyerinde 150 bin kişi istihdam edilmektedir. Demir-çelik 
eşya sektöründe döküm ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. 

Türk döküm sektörünün gerek Avrupa’da, gerekse Dünya’da 

önemli bir yeri vardır. Üretim yapan 1.200 döküm atölyesinin 
büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmeler olup, bu iş-
letmeler çevrelerinin taleplerine cevap vermektedirler. Sayıları 
50 civarında olan büyük ölçekli işletmeler ise, Türkiye’deki oto-
motiv, beyaz eşya ve makine sanayicilerine parça üretmenin 
yanında, yurt dışı firmalara doğrudan satış da yapmaktadır. 

Emek yoğun bir sanayi olmakla birlikte yüksek teknoloji ge-
rektiren ağır endüstri makineleri yatırımını da içerdiğinden özel 
önem taşıyan döküm sektörü sanayileşme hamlesine paralel 
olarak gelişmeye açıktır. 

Türk döküm sektörünün üretimde kullandığı alüminyum, pik 
demir, reçine gibi bazı hammaddeler hem yerli, hem de dış 
piyasadan temin edilmektedir. 

Çelik boru sektörü Türkiye’nin sanayisi içerisinde önemli bir 
yere sahiptir. Türkiye çelik boru sektörü şu anda yaklaşık 9 bin 
kişinin çalıştığı bir sektördür. Üretim teknolojisi oldukça gelişen 
Türk çelik boru sektörü bugün kendi teknolojisini kendi üre-
tebilecek durumdadır 

Altyapı sorunlarını çözmüş gelişmiş ülkelerde demir-çelik sa-
nayinin nisbi öneminin azaldığı, buna karşılık gelişmekte olan 
ülkelerde özellikle yüksek vasıflı demir-çelik tüketiminin hızla 
arttığı görülmektedir. 3 / 10 

Türk döküm çelik sektörünün gerek Avrupa’da, gerekse 

Dünya’da önemli bir yeri olmakla birlikte, 2023 Türkiye İhracat 
Stratejisi kapsamında hedef olarak 500 milyar dolar ihracat 
belirlenmiş olup, çelik sektörünün 55 milyar dolar ile %11’lik 
bir paya sahip olması beklenmektedir. 

Ülkemiz çelik sektörünün katma değer yaratma kabiliyetine 
daha yakından bir bakış açısı sunması açısından birim fiyat 
analizi yapmak gerekirse, dünya çelik ihracatındaki rakipleri-
mizden, Çin 1,08 dolar/kg birim fiyat ile ürünlerini satmakta, 
Almanya 1,54 dolar/kg ile, , Japonya 0,93 dolar/kg ile çelik 
ürünlerini satmakta, ülkemiz ise 0,84 dolar/kg birim fiyat ile 
ürünleri yurtdışı pazarlara ihraç etmektedir. (2014 yılı 72. ile 
73. fasılları toplamı trademap.org verileridir.) Sadece 72. fasıl 
dikkate alındığında ise 2014 yılında sırasıyla Çin, Japonya, 
Almanya, G.Kore ve ülkemiz, 0,68 ; 0,73 ; 1,02 ; 0,82 ; 0,64 dolar/
kg ihracat fiyatına sahiptirler. 

2. ÜLKEMİZ DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ 
2011 yılında % 17’lik büyüme ile 34,1 milyon tona düzeyine 
ulaşan ham çelik üretimimiz, 2012 yılında % 5’lik bir artışla 35,9 
milyon tona seviyesine ulaşmış, 2013 yılında ise %2,8 azalarak 
26,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 dönemindeki 
söz konusu düşüşte ark ocaklı kuruluşların rekabet güçlerinin 
gerilemesi, İsdemir grevi, enerji kesintileri ve küresel piyasalar-
daki daralma etkili olmuştur. Diğer taraftan, yassı ürünler (slab) 
üretimi % 5,3 oranında düşüş göstermiştir. 2014 yılında 34 milyon 
ton ham çelik üreten sektörümüz 2015 yılında ülkemiz üreti-
minde %7,4’lık bir azalma gerçekleşerek 31,52 milyon ton ham 
çelik üretimi yapılmış ve dünya sıralamasında ise Brezilyanın 
ardından 9. Sırada gelmektedir. 

Bugün demir-çelik sektöründe üretim, yüksek fırına dayalı 
üretim yapan entegre tesisler ve elektrik ark ocaklı tesisler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Hurda fiyatlarındaki dalga-
lanmaların ve entegre tesislerin hammaddesi olan cevher fi-
yatlarındaki dramatik düşüş sonucu hurda ile cevher fiyatları 
arasındaki makasın açılmasının etkisi ile elektrik ark ocaklı 
tesislerin ham çelik üretimi 2015 yılında %13,8 düşüşle 20.48 
milyon tona gerilerken, entegre tesislerin ham çelik üretimi 
%7,3 artışla 11.03 milyon tona ulaşmıştır. 
2015 yılında yüzde 7,4 gibi ciddi oranda düşüş gösteren 
Türkiye’nin ham çelik üretim kapasitesi 50 milyon ton civa-
rında bulunmaktadır. 2015 yılında yüzde 70 seviyesinde bu-
lunan dünya çelik sektöründeki kapasite kullanım oranına 
rağmen ülkemiz kapasite kullanım oranı %63 seviyesindedir. 
1980 sonrasında, uzun ürünleri girdi olarak kullanan inşaat 
sektörüne yönelik teşvikler ile uzun ürünlerde iç tüketimin 
çok üstünde bir kapasite oluşmuş, yassı 4 / 10 

ürün kapasitesi dünya ölçeklerinin gerisinde kalmıştır. Geliş-
miş demir çelik üreticisi ülkelerde toplam çelik üretiminde 
yassı ürün oranı % 60, uzun ürün oranı % 40 civarındadır. An-
cak, son yıllarda özellikle İsdemir bünyesinde yassı çelik üre-
timine yönelik yatırımların artması ile sektördeki yassı ürün 
açığının azalarak demir çelik sektöründeki yapısal bozuklu-
ğun düzelme yolunda ilerlediği görülmektedir. 2008 yılında 
gerçekleşen kapasite artırımları ve yeni yatırımlarla toplam 
ham çelik üretimi içerisinde yassı ürün oranı bir önceki yıl % 
14 iken, 2008 yılında % 28’e yükselmiş, uzun ürün oranı ise % 
84’ten % 70’e gerilemiştir. 2015 yılında demir çelik üretiminde 
yassı ürünün oranı ise % 26,3 olarak gerçekleşmiştir.

3- TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ 
A- İHRACAT 
Demir-çelik ve demir veya çelikten eşya ihracatımız (72’inci 
ve 73’üncü fasıllar toplamı; 2012 yılında hem miktar hem 
değer olarak en üst seviyesine çıktıktan sonra düşüşe geç-
miştir. Bu eksende 2015 yılında yaşanan hızlı fiyat düşüşü 
nedeniyle ihracat değerinde yaşanan düşüş miktarda yaşa-
nandan daha hızlı seyretmeye başlamıştır. 2015 yılında de-
mir çelik ve demir çelikten eşya ihracatımız, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre değer olarak %21,9 oranında azalarak 11 
milyar 904 milyon dolar seviyesinde, miktar olarak ise %6,8 
oranında azalarak 14,8 milyon ton civarında gerçekleşmiştir.

Ülkemiz çelik sektörünün ihracatında yaşanan temel sorun-
lar özet olarak; önemli ihracat pazarlarında özellikle Irak ve 
Libya’da yaşanan iç karışıklıklar ve güvenlik olayları, hurda 

demir çelik fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi ile demir cev-
heri fiyatlarında hurda fiyatına göreceli olarak yaşanan sert 
düşüşler sonrasında hurda ve cevher arasındaki farkın açıl-
ması ile oluşan bu yeni durumda dünyanın en büyük demir 
çelik üreticisi ve ihracatçısı olan Çin’in avantaj elde etmesi 
ve agresif fiyat politikası uygulaması, özellikle son dönemde 
demir çelik sektörüne yönelik olarak yaygınlaşan anti-dam-
ping soruşturmaları ve korunma önlemleri, küresel ülkeler-
deki talepte yaşanan zayıflıklar olarak sıralanabilir. 
Ülkemiz, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri olma vizyonunu benimsemiş olmakla birlikte bu hedef 
doğrultusunda çelik sektörü büyüme hedefi ihracat büyü-
mesi hedefinin omurgasını oluşturan sektörlerinden birini 
teşkil etmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşması beklenen 
ve geniş bir bölgesel ve ülkesel portföye ihracat yapan çe-
lik sektörü, küresel kapasite fazlası, gelişmiş ülkelerdeki du-
rağan talep gelişimi, istikrarsızlık ve pazarlık gücünün çelik 

DEMİR-ÇELİK, 
DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖRÜ
Hazırlayan 
İhracat Genel Müdürlüğü 
Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 
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üreticilerinden hammadde tedarikçi ve müşterilere kayması 
gibi temel zorluklar ile karşı karşıyadır. 
Sektördeki diğer sorunlar ise; enerji fiyatlarının yüksekliği, 
hammadde ve girdi olarak kullanılan hurda, cevher ve kömür 
ithal fiyatlarının sürekli yükselmesi, hammadde ihracatını kı-
sıtlayıcı ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, haksız
rekabete neden olan kalitesiz ve düşük fiyatlı ürün ithalatı 
şeklinde sıralanabilir.

Demir çelik ürünlerinin kullanıldığı alanlar Yapı sektörü (%52), 
Otomobil (%11,6), Makine (%14,2) şeklinde belirlenmiştir. Dün-

ya çelik ticaretine baktığımızda ise, 700 milyar dolarlık çelik 
ithalatında yassı ürünler 200 milyar dolar ile ön plana çık-
maktadır. (Yassı ürünlere ilişkin GTİP’ler: 7208,7209, 7210, 
7211, 7212, 7219, 7220, 7225, 7226). 
Dünyada en fazla ihraç edilen ürünlere 4’lü GTİP ba-
zında baktığımızda ilk 12 ürün içerisinde 5 üründe Çin 
açık ara önde (7210,7326,7308,7304,7219) , 2 üründe 
(7318,7306) ikinci sırada yer almakta, geri kalan 5 üründe ise 
(7208,7204,7207,7225,7214) ilk 10’da yer almamaktadır. 
Dünyada en fazla ithal edilen ürünler ile ülkemizden en faz-
la ihraç edilen ürünler karşılaştırıldığında, dünyaya en faz-

la ihracat gerçekleştirdiğimiz inşaat demirinin dünyada en 
fazla ithal edilen 12. demir çelik ürünü olduğu görülmekte-
dir. Ülkemiz dünya ithalatında önemli yer tutan demir çelik 
ürünlerinin ihracatında istenilen seviyede bulunmamaktadır. 
Genelde dar bir pazara sahip olan ürünlerde rekabet etmek-
tedir. Buradan hareketle sektörün acilen ürün yelpazesinde 
çeşitlendirmeye gitmesi, bunun için sektör stratejisinin baş-
tan oturulup yazılması gerekmektedir. 

B- İTHALAT 
Türk demir-çelik sektörü ithalatı, ihracattan daha fazladır. Bu-

nun başlıca nedeni; sektörde, hammadde, yassı mamul ve 
vasıflı çelik üretimlerinin yetersiz olmasıdır. Bu nedenle söz 
konusu bu ürün grupları, demir-çelik ithalatımızda sürekli 
olarak ilk sıralarda yer almaktadır. 
Türkiye demir-çelik sektörü ark ocaklarında hammadde ola-
rak kullandığı hurdanın % 34'unu yerli kaynaklardan % 66'sını 
ise ithalat yolu ile temin etmektedir. Entegre tesislerin ihti-
yaç duyduğu hammadde olan demir cevherinin % 40'ı yerli 
kaynaklardan, % 60'ı ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 2015 
yılında 16,2 milyon ton demir-çelik hurdası ithal edilmiştir. 
Aynı şekilde yassı mamul üretimi de yetersizdir. Türk demir-
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çelik sanayi, yıllık yaklaşık 5 milyon ton yassı mamul açığını 
ithalatla kapatmaya çalışmaktadır. Yıllık 500 bin ton civarında 
olan vasıflı çelik üretimi de iç talebi karşılamadığından, yılda 
yaklaşık 2 milyon ton vasıflı çelik ithal edilmektedir. 7 / 10 

Türkiye, ark ocaklarının ihtiyacı olan hurdayı özellikle ABD, 
Rusya, İngiltere, Belçika ve Ukrayna’dan karşılamaktadır. 
Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center – 
ITC) verilerine göre; 2015 yılında dünyanın en büyük demir-
çelik hurda ithalatçısı olan Türkiye, dünya hurda ithalatının 
değer olarak % 19’unu, miktar olarak ise % 21’ini gerçekleş-
tirmiştir.
 
Ülkemizin demir çelik ve demir veya çelikten eşya ithalatı 
2015 yılında bir önceki yıla göre % 13 oranında azalarak 17 
milyar dolara seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı sektör it-
halatında ilk sırada yer alan ürün 4,2 milyar dolar ile ark ocak-
lı fırınlarda hammadde olarak kullanılan demir çelik hurda 
olmuştur. İkinci sırada yer alan ürün grubu 3 milyar dolarlık 

ithalat ile yurt içi üretimin yetersiz olduğu yassı mamullerdir. 
Sektör ithalatımızda diğer önemli ürün grupları; vasıflı çelik-
ler (2,9 milyar dolar) ve demir-çelik kütük ve blumdur (2,8 
milyar dolar).

C- DÜNYADA ÜRETİM 
Demir çelik sektörü, ülkeden ülkeye ve zaman içerisinde bü-
yük farklılıklar arz etmekle birlikte, bugün yaşanan sıkıntılar 
birçok ülke için ortaktır. Bu sıkıntıların başlıcaları; fazla kapa-
site, yetersiz iç ve dış talep, teknolojik modernizasyon ihtiyacı 
ile yüksek enerji ve hammadde fiyatlarıdır.

D- DÜNYA TİCARETİ 
2014 yılında dünya demir çelik sektörünün ihracat tutarı 697 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.2013 yılında bu tutar 676 
milyar dolar olmakla birlikte, 2014 yılında sektörün ihracat 
hacmi %3,1 büyümüştür.
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KARATAŞ’ ın Gemlik özelinde ekonomiye katkıları

Gemlik'de bulunan işletmelerimiz bünyelerinde 
yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlamaktadır bu 150 
kişilik çalışan sayı her işçini ortalama 5 kişilik bir aile 
bireylerinden oluştuğunu düşünürsek bu sayı 750 
kişilik bir istihdam oluşturmaktadır.

İstihdam imkanı yanı sıra dışardan aldığımız hizmetler 
sayesinde de Gemlik ekonomisine katkı sağlamaktadır.

KARATAŞ’ ın Türkiye genelinde sektördeki yeri

KARATAŞ kendi içinde 3 ana başlıkta iş yapmaktadır.

Hurda 
Ülkemizin cari açığını yükselten kalemlerde biridir 
hurda yaklaşık 40-45 milyon ton hurda ihtiyacı olan 
ülkemizde, hurdanın büyük bir bölümü yurt dışından 
karşılanmaktadır.

Karataş kalifiye hurda elleçleme tesisiyle bir nebzede 
olsa ülkedeki önde gelen kuruluşlara iç piyasadaki 
hurdayı kullanımlarına sunmaktadır.

Yetişmiş iş gücü ve teknolojik yatırımıyla elleçleme 
yaptığı hurdanın hem ülke ekonomisine ciddi anlamda 
yararı vardır hem de üreticilere istenilen hurdayı alan 
üretim fabrikaları hem de az enerji harcarlar hem de 
dökümü kullandıkları ek malzemeden tasarruf ederler.

Buda ekonomik olarak ciddi bir kazanç getirir. Böylece 
ülkemize gelen hurda miktarı da düşmüş olacağından 
cari açık azalacaktır.

Sac satışı
Bu mamulde yine yurt dışından ülkemize gelen 
ürünlerden biriydi fakat üretici firmaların çoğalması 
sonucunda olay tam tersine döndü tüketici ülke 
konumundan üretici ülke konumunu geçtik.

Fakat burada şöyle bir handikap var. Avrupa birliğiyle 
yapılan gümrük birliği anlamlaşması sonucunda.
Avrupa’daki 2 klt mamulün Türkiye girişi vergisizdir 
burada da Türkiye içindeki ikinci klt malzemeleri 
elleçleme tesisiyle yine Türk ekonomisine mikro ve 
makro katkıları bulunmaktadır. 

Aynı zamanda dilme ve boy açma kapasitesiyle 
1 klt mamül saç satışındada piyasadaki varlığını 
sürdürmekttedir 

Boru satışı
Boru piyasada çok fazla kullananımı olan mamullerden 
biridir hayatımızın çoğu yerinde kulansak ta bunu fark 
bile edemeyiz bazen. Üretilen malzemelerin hem 1 klt 
hemde 2 kltde satışını yapmakta olan Karataş burada 
hem piyasa ihtiyacını karşılamakta hem de ekonomiye 
gereksiz yük getiren ithalatın önüne geçerek yardımcı 
olmaktadır. 

Gemlik özelinde sosyal projeleri ve hedefleri
Buradan kazandığını burada harcama zihniyetiyle 
davranan Karataş ailesi Gemlikte ilk olarak 2012 yılında 
eski 5 derslikli bir okulu yıktırarak yerine 21 derslikli 
modern bir yapıya sahip spor tesisi tiyatro salonu 
ve kendi kendine yetmesi için çok amaçlı salonu 
olan AYŞE-ZİVER KARATAŞ İlkokulunu Gemliğe 
kazandırmıştır.

Bununla birlikte kendi bünyesinde eğitime katkı 
bursları da vermektedir. 500 kişi kapasiteli kadın ve 
erkek kuran kursu dinlenme tesisleri olan Hacı AYŞE 
–ZİVER KARATAŞ camii Gemlik halkının kullanımına 
sunmuşlardır.

Metal sanayide yaşanılan sorunlar, çözüm önerileri 
(Gemlik ve Türkiye geneli)

Metal sanayisinin en büyük sorunu hammadde 
ihtiyacıydı günümüzde yapılan yatırımlar sayesinde 
üreticinin hammadde ihtiyacı karşılanmış olup ülke 
üretim fazlalığı sayesinde yurt dışına yatsı mamul 
,dikişli ve spiral boru profil ,inşaat demir ve döküm 
ihraç eder konuma gelmiştir.

Bu yetişmiş elman azlığından dolayı elaman 
sıkıntısı yaratmaktadır buna istinaden bazı öncü 
kuruluşlarımızın bu sıkıntıyı aşma amacıyla meslek 
okullarını desteklemesi ya da bizzat kendi okularını 
açmasıyla aşmaya çalışmaktadırlar.

Gemlik bölgesinin en büyük sorunlarınından biri ise 
bölgenin ticari gelişmeye acıkmasına karşın çok darbir 
alanda büyük işlerin yapılmaya çalışması ve Türkiye'nin 
büyük yükünü çeken bölgede imarın bulunmamasıdır.
Bu sorun yatırımcının önünü kapadığı gibi bölgenin 
günümüz koşullarına ulaşmasınıda engellemektedir.

Metal sanayi hakkında ekonomik ve diğer sayısal 
verilerin özeti. Metal sanayi Türkiye’nin lokomotif 
kuruluşlarından oluşmaktadır. Ülke dünyanın sözü 
geçen hurda alıcılarındandır. Aynı zamanda döküm 
kalitesiyle de bir çok ülkeye ithalat yapmaktadır.

Bu gün dünyanın çoğu projelerinde Türk metal 
malzemeleri kullanılmakta ve Türk mühendisleri 
tarafından da projelendirmektedir.

Yaklaşık yedi kıtada iş yapılmakta ve ülke ekonomisine 
ciddi katkıda bulunmaktadırlar.

Muhittin KARATAŞ
Karataş Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı

KARATAŞ DEMİR ÇELİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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Orta Gelir Tuzağından Kurtulmanın Yolu Sanayide

 
1980’lerin başında milli gelir büyüklüğü sıralamasında 
Türkiye, dünyada 21. sıradaydı. 1990’a geldiğimizde 19. 
sıraya yükselmiş durumdayız. Rahmetli Özal’ın reform-
larıyla birlikte içe kapanık, kalitesiz ve pahalı üretim ya-
pan bir ekonomiden, rekabeti ve ihracatı öğreniyoruz. 
2000’e geldiğimizde sıralamada tekrar 21. sıraya düştü-
ğümüzü görüyoruz. 90’ların kayıp yıllar olarak bilinme-
sinin en somut göstergesi bu.

 

2001 krizi sonrası hayata geçirilen reformlar, AB üyelik 
sürecinin canlanması ve 2002 seçimleriyle gelen siyasi 
istikrar ekonomiye de yansıyor. Türkiye ekonomide ta-
rihi bir başarı hikâyesi yazıyor. 2008’de, yani küresel kriz 
öncesinde 17. sıraya kadar yükseliyoruz. O zamandan 
bugüne aynı noktadayız.

 

2023 hedeflerinin amacı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş 
yılında orta gelirli bir ülkeden yüksek gelirli bir ülkeye 
dönüşmemizdi. Statikleşen mevcut konumdan çıkmak, 
yani orta gelir tuzağından kurtulmaktı. İddialı hedeflerdi 
ama doğru yönde atılmış bir adımdı. Zira kamu ve özel 
sektörü aynı ortak vizyon çerçevesinde buluşturmuş 
ve böyle birlikte çalışmalarını sağlamıştı.

 

Bugün itibariyle söz konusu hedeflere ulaşmada başa-
rılı olamadık gibi görünüyor. Elbette orta gelirli her ülke-
nin orta gelir tuzağında kurtulup yüksek gelire ulaşması 
kolay değil. Bunu başaran Kore gibi ülkeler olduğu gibi, 
popülizme saplanıp bunu başaramayan Arjantin gibi 
örnekler de mevcut.

 

Peki yapabilenler bu işi nasıl yapıyor? Dokuz temel ve 
ortak özellik görüyoruz. Birincisi güvenli bir ülke olmak. 
İkincisi siyasi istikrarın güvence altında olması. Üçün-
cüsü makro iktisadi istikrar. Dördüncüsü kaliteli altyapı. 

TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB'DAN HABERLER

Beşincisi eğitim ve sağlık gibi beşeri sermaye yatırım-
ları. Altıncısı dışa açıklık yani küresel değer zincirlerine 
eklemlenmiş olmak. Yedincisi iyi yönetişim. Sekizincisi 
kapsayıcılığın garanti altına alınması. Dokuzuncusuysa 
ülkenin yarını ve nereye gideceği konusunda ortak bir 
ulusal vizyonun benimsenmiş olması.

 

Özellikle de toplumu bir hedef etrafında birleştirmek 
kalkınma için kritik önem taşıyor. Kore tek bir hedefe 
kilitlendi ve başardı. Türkiye’de ise biz 2000’li yılların 
başında Avrupa Birliği hedefi etrafında sağladığımız 
ortak değişim vizyonunu zamanla kaybettik. 2023 he-
deflerinin AB ile bağlantısı açık bir biçimde kurulamadı 
ve reform adımlarını bir odak etrafında toplayamadı. Si-
yaset ve toplum 2023 hedeflerini Türkiye’nin ortak viz-
yonu haline getiremedi. Bu yüzden de unutulmaya yüz 
tuttu. Ortak bir vizyon etrafında toplumu birleştirebilen 
siyaset, orta gelirden yüksek gelir düzeyine geçişi ko-
laylaştırıyor. Siyasetin toplumu ortak bir vizyon etrafında 
kilitleyemediği ülkelerse patinaj yapıyor.

 

Kişi başı geliri 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkarken 
yaptıklarımızı yaparak, 10 binden 25 bin dolara sıçra-
yabilmek mümkün değil. Aynı malları, aynı şirketlerle, 
aynı pazarlara satarak, ihracatı 150 milyardan 500 mil-
yar dolara yükseltebilmek de mümkün değil. Bunun sı-
kıntılarını zaten yaşıyoruz. Bugün en önemli meselemiz 
sürdürülebilir bir büyüme stratejimizin olmamasıdır. Bu 
nedenle ekonomimiz epey bir süredir düşük tempoda 
büyüme süreci içine sıkışıp kaldı.

 

Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu sanayide. An-
cak sanayinin ekonomi içindeki payı azalıyor. Sanayiden 
uzaklaştıkça verimliliği artırmak, yenilikçi bir ekonomi 
olmak ve cari açık probleminden kurtulmak güçleşiyor. 
Türkiye, 1990 ve 2000’de imalat sanayi üretimi en bü-
yük 15 ülkeden biriyken, 2015 yılında ilk 15 içinde yer 
alamadı. Düşükten orta teknolojili bir üretim yapısına 
geçmeyi başardık. Ancak ileri teknolojiye geçişte aynı 
başarıyı henüz gösteremedik.

 

Hem sanayisizleşmeyi durdurmak ve üretimin niteliğini 
artırmak istiyorsak vergi sistemini değiştirilmeli, sanayi-
ye yatırımla, üretimle, ihracatla elde edilen gelir, gayri-
menkul rantıyla aynı muameleye tabi tutulmamalı, iş-
gücünün beceri düzeyi geliştirilmeli, gayet yetersiz olan 
eğitim sistemimiz, Türkiye’nin sanayi politikası, öncelik-
lerine ve değişen beşeri sermaye ihtiyacına göre yeni-

den şekillenmeli ve adalet sisteminin etkinliği artırılmalı.

 

Öte yandan zaten kısıtlı olan kaynaklarımızın düşük 
verimli ve dış ticarete konu olmayan alanlara 
yönelmesinin de önüne geçmeliyiz. Zira bu gidişatın 
olumsuz etkilerini bugün görüyoruz. Sanayi kültürünü 
kaybeden Yunanistan’ın durumu ortada. Sanayi kültürü-
nü koruyan Almanya ve Kore’nin nereden nereye geldi-
ği de ortada. Doğru bir sanayi politikası tasarlayıp buna 
uygun belli alanlarda yatırıma ve teknoloji transferine 
odaklanmalıyız.

 

Son 25 senede Türkiye ve özel sektörümüz yerel bir 
aktör olmanın ötesine geçti. Pek çok sanayi sektörün-
de, turizmde, yurtdışı müteahhitlikte, karayolu taşıma-
cılığında sadece bu coğrafyada değil, dünyada ilk sıra-
larda yer alır hale geldik. Bu dönemde iş adamlarımızın 
çalışma vizyonları da değişti ve gelişti. Çevre coğrafya-
mızın tamamında yatırımlarımız, inşaatlarımız, makine 
parklarımız, ortaklıklarımız bulunuyor. Bunları daha da 
geliştirmek ve büyütmek elimizde.

 

Küresel ve bölgesel belirsizliklerin azalmayacağı, hatta 
artacağı bir dönemin içindeyiz. Bu ortamda Türkiye’nin 
kendi yerel belirsizliklerini azaltmaya ağırlık vermesi çok 
daha önemli olacak. Buna ilaveten Türkiye’nin artık ikti-
sadi önceliklerini doğru bir biçimde tayin etmesi gereki-
yor. Buraya gelmek için yaptıklarımızı yapmaya devam 
ederek geldiğimiz noktadan ileri gidemeyiz.

 

Türkiye önce Özal reformlarıyla sonra gümrük birli-
ği süreciyle ve nihayetinde 2001 krizi sonrasındaki re-
formlarla küresel ekonomiye eklemlenmiş, küresel üre-
tim zincirleri içine girmişti. Bu sayede hızla büyümüş ve 
zenginleşmişti. Şimdi içeride ve dışarıda ülkemize karşı 
oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip yatırım-
cıların güvenini yeniden artırmak ve zenginleşme ham-
lemize devam etmek için reform sürecini canlandırmalı, 
yeni büyüme hikâyemizi tüm dünyaya gösterebilmeli-
yiz.

 

TOBB Başkanı 

M.Rıfat Hisarcıklıoğlu
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TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Moskova’da yapılan 
EUROCHAMBRES Ortak Üyeler Komitesi toplantısında ko-
rumacılık ve küreselleşme karşıtlığı tartışıldı. Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye-AB Gümrük Birliği anlaşmasında, güncellenme 
yapılması gereğini vurguladı. 

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES)
Ortak Üyeler Komitesi toplantısı bugün Moskova’da 
yapıldı. TOBB Başkanı, EUROCHAMBRES Başkan Vekili 
ve EUROCHAMBRES Avrupa Genişleme ve Komşuluk 
Politikaları Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında ve Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi 
Odası (TSO) Başkanı Sergey Katyrin’in ev sahipliğindeki 
toplantıya; EUROCHAMBRES Başkanı Richard Weber, 
EUROCHAMBRES CEO'su Arnaldo Abruzzini, Azerbaycan, 
Belarus, Bosna Hersek, Gürcistan, Karadağ, Makedonya 
ve Moldova’nın Odalar Birliği temsilcileri katıldı. 

 

Toplantıda dünya ekonomisi, Avrupa Birliği'ndeki geliş-
meler ile korumacılık ve küreselleşme karşıtı eğilimler 
ele alındı. Avrupa iş dünyasının bu konuda ortak neler 
yapabileceği değerlendirildi. Rusya'ya uygulanan AB 
ekonomik yaptırımları konuşuldu.

 

Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada; 
AB bütünleşme süreci ve özellikle Türkiye-AB Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesinin önemine vurgu yaptı. Toplantı 
kapsamında ayrıca EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu'nda 
AB üyesi olmayan ülkeleri temsil edecek 5 yönetim 
kurulu üyesi seçildi.

 

Yarın Brüksel’de EUROCHAMBRES Başkanlık Divanı 
toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya Hisarcıklıoğlu 
da iştirak edecek.

31
Tem

2017 Hisarcıklıoğlu EUROCHAMBRES Ortak Üyeler Toplantısı’na katıldı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

60



Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi’ne katılan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nüfusun yarısını 
oluşturan kadınların, ekonomik yaşamın içinde olması 
gerektiğini ifade ederken, “Zenginleşmemizin önündeki 
en büyük engel bu. Kadınların ekonomiye aktif olarak 
katılması gerekiyor. Kadının sadece evde kalması gerektiği 
düşüncesi değişmeli” dedi. 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Bingöl Valiliği, Bingöl 
Belediyesi, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl 
Üniversitesi ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen 
Bingöl Sanayi ve Ticaret Odası Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun ev sahipliğini üstlendiği Bingöl Ulusal 
Kadın Girişimciliği Kongresi, Bingöl Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada kadın girişimcilerin ekonomi içerisindeki 
önemine değindi. Kadın ve erkeğin bir kuşun iki kanadı gibi 
olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Biri olmazsa, kuşun 
uçması mümkün değil. Bingöl işte bu vizyonla hareket 
ettiği için öne çıkıyor. Bu kongrenin hayata geçmesini 
sağlayan Oda Başkanımız Mahmut Ayas kardeşimi de 
kutluyorum. Mahmut Başkanımız daha ilk senesinde, 
Bingöl’de pek çok ilke de imza attı” diye konuştu.

Ayas öncülüğünde Oda’nın İş-Kur hizmet noktasını 
kurduğunu belirten TOBB Başkanı, “E-belge sistemini 
hayata geçirip, üyemizi kağıt yükünden kurtardı, hizmete 
en kolay ve ucuz yoldan erişmesini sağladı. Yine Odamız 
sayesinde Bingöl Çobantaşı Kavurması coğrafi işaret 

tescilini aldı. Sırada; Çobantaşı Kavurması, Burma Kadayıfı 
ve Gazik Kaymağı var, onları da tescillemek in başvurular 
yapıldı. İstihdam seferberliğinde de sözünü tuttu.90 
üyesine 9 milyon lira nefes kredisi sağladı. Nefes’ten sonra 
Ziraat’le Girişimciye Değer Kredisi başlattı. 360 üyesine 
125 milyon liralık Kredi Garanti Fonu kefaleti sağladı. 
Özetle Mahmut kardeşim, Bingöl’e yakışan bir Ticaret-
Sanayisi Odası meydana getirmek için büyük emek 
veriyor. Kendisiyle de ayrıca iftihar ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

-Bingöl’ün zenginlikleri

Bingöl’ün tüm bu hizmetlerin en iyisini hak ettiğinden söz 
eden Hisarcıklıoğlu, kendilerinin de TOBB olarak ellerinden 
gelen desteği verdiklerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu: “2003-2004 yıllarında 480 adet deprem konutu 
inşa ettik. 2015’de Cevdet Yılmaz Ortaokulumuzu yaptık. 
Yine Vekilimiz Cevdet Yılmaz beyin destekleriyle Bingöl, 
Cazibe Merkezleri programı kapsamında önemli yatırımları 
çekmeye başladı. Yine Bingöl Üniversitemiz, daha 10 yıllık 
genç bir üniversite olmasına rağmen, bu coğrafyanın 
en büyük üniversitesi haline geldi. Esasında Bingöl’de 
henüz yeterince kullanılmayan yerüstü ve yeraltı pek çok 
zenginlik mevcut. Peri Bacaları’na rakip görülen Buban 
Bacaları. Bingöl’ü kış turizminde öne çıkaracak Haserek 
Kayak Merkezi. Yüzen ada, Ata Park, Soğuk Çeşme; 
hep burada. Daha bahsetmediğimiz, Bingöl Balı ve Dut 
Pekmez`iniz var. Allah tüm bu nimetleri vermiş, mutlaka 
değerlenmeliyiz. O zaman göreceksiniz, Bingöl’ün algısını 
çok daha olumlu noktaya getireceğiz.”

Kadın girişimcilerimiz olmadan 
ekonomiyi uçuramayız...

-Zenginleşmek için kadınlara ihtiyacımız var

Anadolu’yu karış karış gezdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
kullanılmayan büyük bir hazinenin daha, olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin zenginleşmesi için kadınlarımıza ihtiyaç 
olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı, “Bu salonda oturan 
kadınlarımız çok kıymetli. Elbette işleri zor. Çünkü sadece 
iş hayatındaki zorluklarla mücadele etmek yetmiyor, 
bir de biz erkeklerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla, bizim en 
önemli görevimiz kadınlara destek vermek, önlerindeki 
engelleri azaltmak olmalı. Nüfusun yarısı kadın, ama 
kadınlarımızı işgücüne katamıyoruz. Kadınların işgücüne 
katılım oranında dünyada sonlardayız. Nüfusun yarısı, 
ekonomik yaşamın içinde değil. Zenginleşmemizin 
önündeki en büyük engel bu. Kadınların ekonomiye aktif 
olarak katılması gerekiyor. Kadının sadece evde kalması 
gerektiği düşüncesi değişmeli. İşte rol model önümüzde 
duruyor. Peygamberimizin eşi Hz. Hatice validemiz devrin 
en büyük tüccarlarındandı. Bizim kültürümüzde kadını 
eve kapatmak falan yok!” diye konuştu.

-Kadın girişimciler için ayrıcalık istiyoruz

Kadınların işgücüne katılım oranında, OECD ortalamasını 
yakalamamız halinde, 2025 yılında 250 milyar dolar 
daha fazla milli gelire sahip olunacağını bildiren 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yani hepimizin cebine 3 
bin dolar daha fazla para girer. Kıymetli Bakanlarımız, 
Vekilimiz buradayken, bir talebimizi de ileteyim. Kamu 
alımlarında kadın girişimcilere avantaj sağlanmasını 
istiyoruz. Erkekler kusura bakmasın, bizim için kadın 
girişimcilerimizin ayrıcalığı var. Yurtiçi fuarlarda bedelsiz 
stant, KOBİ girişim sermayesinde, KGF finansmanında 
öncelik ve pazarlara ulaşım için network sistemimiz var. 
Eurochambers, ECO TSO, Kadın Girişimciler Konseyi, 
Balkan Odalar Birliği Kadın Girişimciler Konseyi Avrupa 
Girişimciler Ağı Başkanım Mülkiye Aytar burada. Brüksel 
ve Hollanda’daki yapılanmayı bitirdik. Sırada Almanya var. 
Bize haksızlık yapan AB’ye en güzel cevabı onlar verecek! 
İnterneti ve teknolojiyi kadınlarımızın için çok önemli bir 
fırsat olarak görüyorum. Eskisi gibi, tüm gün, bir dükkânın 

içinde oturmaya artık gerek yok. Dükkân olmadan satış 
yapmak mümkün hale geldi. İşte Hepsiburada.Com! 
online dükkan. Bunun gibi nice siteler var.

Artık devir değişti. İstersen evde üretirsin, istersen evden 
kazanırsın. Bugün böyle müthiş imkânlar var. Bugün 
bir köyde yaşayan çocuğun, cebindeki akıllı telefonla 
erişebildiği bilgiye, 15 yıl önce ABD Başkanı erişemiyordu. 
Teknoloji kadınlarımızın ekonomiye katılımı için muazzam 
bir fırsat sunuyor. Teknoloji işin içine girdi mi doğu batı 
ayrımı da sona eriyor. İnternete erişiminiz varsa aslında 
dünyanın merkezindesiniz. TOBB olarak dünyanın önemli 
teknoloji şirketleriyle yakın çalışmaya başladık. Şimdi 
Turkcell ile birlikte Geleceği Yazan Kadınlar projemizi 
tamamlamak üzereyiz.

18 ilde 1800 kadına “uygulama yazılımı” eğitimi verdik. 
Kodlamanın yanında, iş planı hazırlama eğitimi verdik. 
Şimdi en iyi iş planını seçeceğiz ve proje sahibi 
kadınlarımızı ABD’ye göndereceğiz. Facebook ve 
Instagram’ı hep laf üretmek için kullandık. Artık bu değişsin 
istiyoruz. 10 ilde 5000 kadına Facebook ve Instagram’ı 
ticaret yapmak için nasıl kullanabilirler onu öğreteceğiz. 
Google ile Dijital Atölye Projesini gerçekleştiriyoruz. 
Girişimcilerimize-Gençlerimize dijitalleşme eğitimi 
veriyoruz. Amaç KOBİ’lerimize dijital dünyada etkin bir 
şekilde var olmaları için yapmaları gerekenleri öğretmek.”

Kadınlardan kendilerine güvenmelerini isteyen 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin geleceğine güvenin! Mutlaka 
Oda ve Borsaların meclislerine girin. Bizim sizlere 
ihtiyacımız var, Biz sizlere güveniyoruz. Güzel ülkemin 
büyük hayallerinde sizlerin izi, imzası olsun istiyoruz. 
Daha açık söyleyeyim! Sizsiz olmaz!” ifadesini kullandı.

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, "500 bin 
919 şirketin kadınlar tarafından yönetildiğini görüyoruz. 
Kadınların yönetici olduğu şirketlerimizin çok daha başarılı 
olduklarını gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.
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Bakan Tüfenkci, Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezinde 
düzenlenen "Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi"nin 
açılışında, kadın ve erkeği ayrıştıran değil, bütünleştiren 
bir sistemin önemine değindi.

Kadınlara ayrı değer verdiklerini belirten Tüfenkci, 
anayasada kadınlar lehine pozitif ayrımcılığı getiren ve 
bunu her alanda hayata geçirmeye çalışan bir iktidar 
olduklarını vurguladı.

Tüfenkci, kadın girişimcilere her türlü desteği verdiklerini 
dile getirerek, şunları kaydetti: "Kadınlarımızın gelişimi 
noktasında, 'Ekonomik ve ticari anlamda hangi fırsatları 
sunar, hangi destekleri verirsek daha ilerilere taşırız?' diye 
gerçekten kafa yoruyoruz. Sizden bu anlamda gelecek 
her türlü öneriye de hükümet olarak açık olduğumuzu 
ifade ediyorum. Kadınlarımızın fikirlerinin değer bulması, 
hayata geçmesi noktasında baktığımız zaman Türkiye'nin 
gelişmiş ülkelere göre esasında çok da geride olmadığını 
görebiliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı 
hane halkı çalışmasına göre kadınlarımızın yüzde 8,1 iş 
gücüne katkı sağladığını görüyoruz."

Bakanlıkça hazırladıkları veri tabanına göre Türkiye'de 
1 milyon 889 bin 277 ticari şirket ve ticari işletme 
bulunduğunu anlatan Tüfenkci, bunlardan 530 bin 
265'inde kadınların ortak olarak yer aldığını aktardı.

-"Kadınların yönetici olduğu şirketlerimiz daha başarılı"

Kadınların iş hayatındaki başarılarına dikkati çeken 
Tüfenkci, şöyle devam etti: "500 bin 919 şirketin kadınlar 
tarafından yönetildiğini görüyoruz. Ülkemizde faaliyette 
bulunan toplam 35 bin 349 tek ortaklı anonim şirketin 
4 bin 66'sı kadın girişimcilere ait. Ülkemizde tek ortaklı 
limited şirketlerin sayısı 228 bin. Bunların 31 bin 126'sı 

kadın girişimcilere ait.

Bu şirketlerin tamamı kadın girişimciler tarafından 
işletilmektedir. Kadınlarımızın yaklaşık yüzde 14'ü 
tamamıyla kendi kurdukları şirketlerin yöneticileri ve 
kurucuları olarak ticaret hayatında yer

almaktadır. Kadınların yönetici olduğu şirketlerimizin çok 
daha başarılı olduklarını gözlemliyoruz. Özellikle ihalelerde 
ve ihracatta kadın yöneticilerin hakim olduğu şirketlerin 
çok başarılı işler aldığını ve ihracatta da büyüdüklerine 
şahit oluyoruz."

Kadınların hayatın her alanında aktif olarak yer almasını 
istediklerini vurgulayan Tüfenkci, ülkede kadın esnaf 
sayısının 261 bin 263'ü bulduğunu, kayıtlı esnafın yüzde 
15'ine yakınının kadın esnaftan oluştuğunu söyledi.

Bingöl'deki 94 bin 366 esnaftan sadece 270'inin 
kadın olduğunu anlatan Tüfenkci, bu sayının Bingöl'e 
yakışmadığını ifade etti.

Bakan Tüfenkci, yeni ticari gelişmelere uygun olarak, 
özellikle küçük işletmelerin, kadınların evlerinde ve 
köylerinde ürettikleri küçük küçük değerleri internet 
ortamında rahatlıkla değerlendirdiğine dikkati çekerek, 
buna ilişkin Bakanlıklarının ve TOBB'un çalışmaları ve 
destekleri olduğunu dile getirdi.

Küçük sermaye sahipleri için kooperatiflerin de büyük bir 
çözüm olduğunu dile getiren Tüfenkci, yeni dönemde 
kooperatifleri ekonominin önemli unsurları haline getirmek 
istediklerini bildirdi.

-"Kadın başkanlarımızın sayısının artmasını istiyorum"

Tüfenkci, köy, mahalle ve illerdeki küçük sermaye sahibi 
kadın girişimcilerin kooperatifler kurarak daha güçlü bir 
şekilde, ticaretin unsurları haline gelebileceğini kaydetti.

Bu tür kadın kooperatiflerine ayrıcalıklı destek verdiklerine 
işaret eden Tüfenkci, bu kooperatiflere devlet desteği 
olarak faiz süspansiyonlu kredi verilmesine yönelik 
çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bu mekanizmayı 
da hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Bakan Tüfenkci, "Özellikle oda ve borsa yönetimlerinde 
kadın başkanlarımızın sayısının artmasını istiyorum.

Özellikle TOBB'un bünyesinde yer alan girişimci 
kadınlarımızın bu anlamda aktif olarak oda ve borsa 
seçimlerinde yer almalarını istiyoruz. Kadınlarımızı iş 
dünyasında da kadın erkek diye ayırmaktan imtina 
edenlerdenim. Çünkü ben hep fırsat eşitliğine 
inananlardanım.

Kadınların da erkeklerin de birbirini tamamlayan unsurlar 
olduğuna inananlardanım." şeklinde konuştu.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise 
konuşmasında, "Kadınlarımız, kızlarımız donanımlı, çok 
iyi bir eğitimle geleceğe hazırlanmalı. Bu girişimciliğin 
de temelidir. Bu konuda son 15 yılda çok büyük mesafe 
kaydettik" dedi.

Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 
kongrenin açılışında konuşan Yılmaz, kadın girişimciliğin 
önemini vurguladı.

Bazen yeni fikirlerin, gelişmiş, nüfusun yoğun olduğu, 
kurumsallaşmanın ilerlediği bölgelerden beklendiğine 
işaret eden Yılmaz, "Fakat yenilik beklenmedik yerlerden 
gelir.

Bizim bu beklenmedik yerlere önem vermemiz gerekir. 
Hiç ummadığınız bir yerden yeni fikirler duyabilirsiniz. O 
kurumsal yapılar, aslında biraz da muhafazakâr olurlar. 
Yeni fikirlere yeni oluşumlara çok da müsaade etmezler. 
Çokbilmiş olurlar. Yeni bilgilere çok itibar etmezler" diye 
konuştu.

Yılmaz, Bingöl'den veya Anadolu’nun dört bir yanından 
çok güzel çok yeni fikirler gelmesinin mümkün olduğuna 
inandığını belirterek, dünya için de aynı şeyin geçerli 
olduğunu aktardı.

"Dünyada uzun süre sadece bir bölgeden yeni inisiyatif 
geliştirebilir diye yanlış bir izlenim uyandırıldı" diyen Yılmaz, 
şöyle devam etti: "Oysa dünyanın dört bir yanından yeni, 
iyi fikirler gelebilir. Yeter ki gözlerimizi, kulaklarımızı açalım.

Her şeyden önce zihnimizi ön yargılardan kurtaralım, 
gönlümüzü açalım. Bunu yaptığımız zaman yeni fikirler, 
hiç beklenmedik köşelerden gelecektir. Eski Kalkınma 
Bakanı olarak şunu söyleyebilirim ki bir toplumun 
kalkınmışlık düzeyinin göstergesi, aslında organize 
olabilme kapasitesidir. Milli gelir, ihracat, kişi başına gelir, 
bunlar sonuçlardır, sebepler değil. Asıl sebep, bir hedef 
koyup o hedef etrafında organize olma kapasitesidir.

İki gün sürecek kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı 
Yücel Barakazi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
de katıldı.

Sayı : 12    2018Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

64 65



TOBB'DAN HABERLER

Türkiye-Katar 
Tarım İş Forumu 
TOBB’da yapıldı

Türkiye-Katar Tarım İş Forumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Katar Belediye ve Çevre 
Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al Rumaıhı, TOBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu'nun katılımıyla TOBB 
İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB 
olarak, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile pek çok plat-
formda büyük bir uyumla çalıştıklarını anımsatarak, Körfez 
Bölgesi’nde yaşanan krizin başından itibaren Katar Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanıyla temas halinde olduklarını, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da temsilci eşli-
ğinde destek mektubu gönderdiğini bildirdi.

Katar halkının yanında olduklarını belirten Yavuz, “Bizim 
kültürümüzde güzel bir söz var. “Dost kara günde belli 
olur”. Millet olarak zor günümüzde yanımızda olanları 
asla unutmayız. 15 Temmuz’da Katar Hükümeti ve Katar 
halkı yanımızda durdu. Bu kardeşliğinizden dolayı, başta 
Katar Emiri olmak üzere bütün Katarlı dostlarımıza Türk 
iş dünyası adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

2017 Ocak ayında büyük bir heyetle Katar’ı ziyaret et-
tiklerini anlatan Faik Yavuz, “Katar KOBİ Konferansını 

birlikte yaptık. Türkiye ve Katar’dan, her biri kendi sek-
törünün yıldızı olan 400 iş insanı bir araya geldi. Bir iş-
birliği anlaşması imzaladık. Şu anda karşılıklı temsilcilik 
açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içinde, 
İzmir’de Odalarımızla birlikte Katar heyetini ağırladık. Çok 
sayıda ikili firma görüşmesi düzenledik. 2018 yılı başında 
da yeniden geniş bir heyetle Katar’a ziyaret planlıyoruz. 
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri arttıracak et-
kinliklere devam edeceğiz. Şunu açıkça görüyoruz ki iş 
dünyalarımız birbiri ile daha fazla iş yapmak istiyor. Ortak 
çalışmalarımızı daha ileri boyutlara taşımaya da kararlı-
yız” ifadelerini kullandı.

Faik Yavuz, Katar’ın kardeş ülke olduğunu, aradaki me-
safenin öneminin olmadığını, Türkiye ile Katar’ın iç içe, 
yan yana olduğunu söyledi.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin ‘model ortaklık’ 
haline geldiğine dikkat çeken Yavuz şöyle devam etti: 
“Çünkü biz sadece ortak çıkarla hareket etmiyoruz. 
Tarihimizdeki büyük muhabbeti ve kardeşlik hukukunu 
yeniden tesis ediyoruz. Bu anlayış ekonomik rakamlara 
da olumlu yansıyor.

Bakın bundan 15 yıl önce, Katar’dan Türkiye’ye gelen kaç 

kardeşimiz vardı biliyor musunuz? Yılda 600 kişi. Evet 
yanlış duymadınız. Bir yılda sadece 600 Katarlı karde-
şimiz Türkiye’yi ziyaret ediyordu. Şimdi bu rakam kaça 
çıktı. Yılda tam 36 bin oldu. 

15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon 
dolardı. 2016 yılında bu rakam 50 kat artarak 700 milyon 
dolara ulaştı. Bu yıl rakamlarının ise 1 milyar doların üze-
rinde olmasını bekliyoruz.

15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermaye-
si sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1 milyar doları 
aştı. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar’da adı geç-
mezken, bugün itibari ile firmalarımız Katar’da 14 milyar 
dolarlık proje üstlendiler.

İşadamlarımız burada önemli yatırımlar da yapmaya baş-
ladılar. Katar ziyaretimiz esnasında, bir Türk Hastanemizin 
açılışını yapmıştık. Bunlar müthiş rakamlar, çok önemli 
gelişmeler. Son dönemde Katar’ın ülkemize yaptığı büyük 
yatırımları ve Türk müteahhitlik firmalarına sunduğu fır-
satları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu daha başlangıç. 
Şimdi bunun çok daha ötesinde işler yapmak istiyoruz. 
Biz bu çıtayı daha ileriye taşımak için elimizi taşın altına 
koymaya hazırız”.

Yavuz, Katar’ın ‘2030 Ulusal Vizyonu’nu yakından takip 
ettiklerini, Katar’ın çok doğru bir adım attığını vurguladı.

“Gelin güçlerimizi birleştirelim” diyen Faik Yavuz, “Bizde 
çok güçlü bir piyasa ekonomisi var, beşeri sermaye 
var, büyük bir tecrübe ve girişimci güç var. Katar’da ise 
büyük vizyon var, sermaye birikimi var, güçlü enerji kay-
nakları var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. 
Bizlere güvenin, bizleri destekleyin; 100 yıllık girişimcilik 
tecrübemizle, üretim bilgimizle ve hep birlikte “Made in 
Katar” markasını da, “Türkiye-Katar ortaklığını” da bütün 
dünyaya kabul ettirelim” dedi.

Faik Yavuz, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşması ve İslam ülkeleri arasındaki 
Tercihli Ticaret Anlaşması olan TIPS-OIC’i hayata geçi-
rilmesinin önemine vurgu yaptı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu da Katar'a heyet 
götüreceklerini belirterek, "İş forumu düzenlenmesi ko-
nusunu Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileteceğim. İş foru-
munu seve seve düzenleyeceğimize inanıyorum. Orada 
bir temsilcilik de açacağız. Umarım iki ülke arasındaki 
iş hacmi daha da artar" değerlendirmesinde bulundu.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 
ise ekonomik ilişkilerin yanında iki ülkenin birbirini kardeş 
olarak gördüğünü söyledi.

Bakan Al Ruhaihi'nin ülkesindeki imkanları anlattığını dile 
getiren Fakıbaba, şöyle devam etti: "Türkiye'nin yapmış 
olduğu iyiliği hiçbir zaman unutmadıklarını, Türkiye'ye te-
şekkür ettiklerini bildirdiler. Türk iş adamlarının çok kali-
teli işler yaptığını söylediler. Sadece sebze, meyve, tarım, 
gıda, hayvancılık, süs bitkisi değil, inşaatlar, stadyum, 
yollar, her türlü imkanları olduğunu, Türk iş adamları gel-
diğinde gerekli her türlü desteği vereceklerini söylediler. 
Özellikle park-bahçe konusunda Türkiye'nin çok başarı-
lı olduğunu ve bunun için destek beklediklerini, yatırım 
yapmak ve Türk iş adamlarına istihdam sağlamak iste-
diklerini belirttiler. Ocak ayında Katar'da gerçekleştirilecek 

fuar (Expo Turkey by Qatar) çok önemli. İş adamlarımızın 
kendilerini biraz daha tanıtması, öne çıkması gerektiği-
ne inanıyorum."

Fakıbaba, Katar'da TOBB ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı öncülüğünde tarım alanında geniş bir iş forumu 
düzenlenebileceğine işaret ederek, "Katar'daki Türk firma-
ların çok beğenildiğini Sayın Bakan'dan ve görüştüğüm 
Katarlı arkadaşlardan duymuştum. Bu, Türk yatırımcılar 
için de iyi bir fırsattır. Eğer uygun olursa ya TOBB yapsın 
ya da biz bu konuya öncülük yapalım. Türk-Katar İş 
Forumu'nu düzenleyelim. Masa başında bu işi birebir hal-
letmenin daha doğru olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Forum kapsamında, Türkiye ile Katar arasında Eylem 
Planı imzalandı.

2018 yılında 474 fuar düzenlenecek
Türkiye genelinde, 2018 yılında 474 fuar organize edilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
önümüzdeki yıl 123’ü uluslararası olmak üzere 474 fuarın yapılmasına izin verildi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması 
ve yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı 2018 Yılı Fuar 
Takvimi’ni yayımladı.
 
2018 yılında en yoğun fuar programı, 474 fuarın, 80’inin Nisan ayında düzenlenmesi ile olacak. Nisan ayından sonra 
yoğunlukla, Mart (75), Ekim (68) ve Eylül (56) aylarında fuar düzenlenecek.12 aylık ortalamaya bakıldığında 2018 yılında 
Türkiye genelinde ay başına 39 fuar düzenlenecek.
 
Gelecek yıl düzenlenecek 474 fuarın sırasıyla; İstanbul(218), İzmir(42), Ankara(34), Bursa(33), Antalya(27), Konya(16), 
Adana(12) ve Gaziantep(9) fuar ile dikkat çekiyor.
 
2018’de Tarım ve Hayvancılık konusunda 60 fuar düzenlenecek. İnşaat Malzemeleri ve İklimlendirme konusunda 32, 
Gıda konusunda 21, Metal İşleme konusunda 17, Mobilya konusunda 17, Deri Teknolojileri ve Ürünleri Konusunda 15, 
Kitap ve Süreli Yayınlar konusunda 14, Elektrik Elektronik konusunda 13, Otomotiv konusunda ise 13, fuar yapılacak.
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Ülkemizin kanayan en büyük yarası hiç şüphesiz ki 
işsizliktir. İşsizlik beraberinde bir çok alt sorunda yaratır. 
Bunlar asayiş problemleri, göç sorunu, buna bağlı çarpık 
kentleşme ve daha bir çok sorun. Bizler oda olarak yıllardır 
bu sorunu çözmek için çaba harcıyoruz.

 

Bu kapsamda KOSGEB Gemlik Hizmet Noktası ile İŞ-KUR 
hizmet noktası için odamızda yer tahsis ettik. Bu işle 
ilgilensin diye alanında uzman personel görevlendirdik. 
Bu güne kadar verdiğimiz Girişimcilik eğitimleri ile 
600 'den fazla gencimize sertifika verdik. Kendi işlerini 
kurmalarına vesile olduk. Onlar iş yerlerini açtıkça bizler 
onur duyduk. Her şeyi Devletten Beklemek bizim gibi 
kurumlara yakışmaz. Biz hep bu çizgide hareket ettik, 
etmeye de devam edeceğiz. Bunların yanında ; 

17-18 Kasım tarihleri arasında Gemlik Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi, Gemlik İŞ-KUR Müdürlüğü, Gemlik 
Ticaret Borsası ile birlikte düzenlediğimiz İş ve İstihdam 
Buluşması Fuarımız 1O bin kişiye yakın bir katılımla 
gerçekleşti. 8500 CV işlem gördü.

Fuarımıza toplamda 45 firma katılım gösterdi. Her firmaya 
tahsis edilen stantlarımızda iş arayanlar ile eleman arayan 
firmalar ikili görüşmeler yaptı. Katılımcılar gün boyu 
yapılan anonslarla kendilerine uygun iş pozisyonlarına 
ilgili firmaların İK temsilcileri ile bire bir görüşerek iş 
başvurularını gerçekleştirdiler.

İşsizlikle beraber birçok problem de beraberinde 
gelmektedir. Bölgemizdeki işsizlik sorununa çare olmak 
bütün bu problemleri bertaraf etmek için tek yürek olduk, 
azimle çalıştık ve başardık. Bu kapsamda Odamızla 
birlikte Gemlik Kaymakamlığı, Bursa İş-Kur Müdürlüğü, 
Gemlik İş-Kur Müdürlüğü, Gemlik Belediyesi, Gemlik 
Ticaret Borsası, odamıza bağlı olan ve olmayan toplam 
45 kurumsal firmanın katılımı ile 17 Kasım 2017 tarihinde 
fuarımızın açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdik.

Fuar süresince eş zamanlı düzenlediğimiz konferanslar 
yoğun katılımla gerçekleşti.

Ülkemizin kanayan yarası 

İŞSİZLİK

• Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F, Doc.Dr.Şenay YÜRÜR ‘ün sunumu ile ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSAN Konferansı 

• Doğan TV Sosyal Medya Yöneticisi Eren CANER'in sunumuyla KİŞİSEL MARKANI YÖNET "BUNUN YOLUNU 

BENDEN ÖĞREN" konferansı,

• Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt BAŞARAN'ın sunumuyla EKONOMİ İSTİHDAM İLİŞKİSİ konferansı, 

• Faurecia Plofleks Bodrolama Md.Gaye CURA'nın sunumu ile EYVAH MEZUN OLUYORUM konulu konferanslar 

gerçekleşti.
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Fuarın kapanış günü basına açıklamalarda bulunan oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT; " Her zaman 
vurguladığım gibi ülkemizin kanayan en büyük yarası hiç şüphesiz ki işsizliktir. İşsizlik bütün sorunların ana kaynağıdır. 
Bizlerde İş-KUR müdürlüğümüzün öncülüğünde bu soruna bölgemizde bir nebze olsun katkı sağlamak için bu 
projeye dahil olduk. Çok kısa zamanda böyle büyük bir başarıya imza attık. statlarımız kuruldu, organizasyon yapıldı 
ve büyük bir katılımla sürecimiz gerçekleşti. Bu organizasyon ilçeler arasında Türkiye'de bir ilk. Bu gurur Gemlik'in 
gururu. Fuar süresince bizleri yalnız bırakmayan firmalarımıza, tüm katılımcılara, bu fuarın gerçekleşmesinde emek 
harcayan proje ortağı tüm kurum yöneticilerine , çalışanlarına , üyelerimize cani gönülden teşekkür ederim. Umarım 
bu süreç her yıl devam eder ve işsizlik sorununa çare olmaya devam eder. "dedi. Fuar sonunda tüm katılımcı firmalara 
plaket takdim edildi.
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Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem 
de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör korido-
runu ortadan kaldırmak için Zeytin Dalı Harekâtıyla 
adım atmıştır.

Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven 
ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin’de 
sınır ötesi harekât başlamıştır. Bizler ulusal güvenliği-
mizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın 
arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası 
kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı, evrensel hukuk ve BMGK terörle 
mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan 
meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.

Ulusumuzun bekası, huzuru her şeyden önce gelir. 
Yıllardır masum insanların canına kasteden terör o-
daklarına karşı Şanlı Ordumuzun başlatmış olduğu bu 
harekâtı iş alemi olarak sonuna kadar destekliyoruz.

Allah, Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer 
kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.”

Zeytin Dalı Harekatı 
İle İlgili Basın Açıklaması

"Vatan 
Size 
Minnetar"
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Borusan Mannesmann’a ABD’de “En İyi Boru 
Üreticisi” Ödülü!
Borusan Mannesmann’ın ABD’deki şirketi Borusan 
Mannesmann Pipe Us İnc. ABD çelik sektörünün en 
prestijli ödülünün sahibi oldu. Dünyaca ünlü çelik 
sektörü referans yayını American Metal Market’in 
her yıl düzenlediği yarışmanın “En İyi Boru Üreticisi” 
ödülüne bu yıl Borusan Mannesmann Pipe Us İnc. 
layık görüldü.
Çelik boru sektöründe Türkiye’nin küresel oyuncusu 
Borusan Mannesmann ABD’de sektörün en önemli 
ödüllerinden birinin sahibi oldu. ABD çelik sektörünün 
en saygın ve bağımsız yayınlarından American Metal 
Market (AMM) tarafından verilen itibarlı “En İyi Boru 
Üreticisi” ödülünü, Borusan Mannesmann’ın ABD’de 
faaliyet gösteren şirketi Borusan Mannesmann Pipe 
Us İnc. kazandı.
14 Haziran 2016’da New York’ta düzenlenen ve 
yüzlerce tanınmış büyük boru ve çelik üreticisi şirketin 
temsilcilerinin katıldığı AMM´nin ödül gecesinde, 
Rus kökenli çelik şirketi TMK-IPSCO ile finale kalan 
Borusan Mannesmann Pipe US, gecenin sonunda 
2016 yılının “En İyi Boru Üreticisi” ödülünün sahibi 
oldu. Ödül, Üretim, Operasyonel Mükemmellik, 
Yeni Ürün Geliştirme, İzlenebilirlik, Verimlilik ve İş 
Güvenliği gibi farklı alanlardaki kriterler dikkate 
alınarak verildi. Gecede 2016 da farklı kategorilerde 
aday olan ArcelorMittal, Nucor ve Steel Dynamic gibi 
dünya devi çelik şirketleri de çeşitli ödüller aldılar.
Ödüle giden yolda güçlü performans
ABD’de petrol ve doğal gaz sondaj boruları üretimine 
yaklaşık iki yıl önce başlayan Borusan Mannesmann 
Pipe Us İnc. attığı adımlarla performansını sürekli 
yükselterek bu önemli ödülün sahibi oldu.
Houston Baytown fabrikasında yapılan yeni ürün 
geliştirme faaliyetleriyle 6 farklı petrol sondaj boru 

tipi geliştirildi ve ticarileştirildi. 4 yeni ve farklı Semi-
Premium petrol sondaj boru diş tipi geliştirimine 
geçildi. Bunların satışlarının başlamasıyla şirketin 
pazar payı arttı.
Fabrikada iş güvenliğine ve üretim kalitesine de 
büyük önem verilerek bu alanda önemli başarılar 
elde edildi. 1.3 milyon adam / saat boyunca iş kazasız 
üretim yapıldı. Sağlama verme oranlarında % 90’lara 
varan artış, bakım fonksiyonunda gerçekleştirilen 
değişiklikler ve iyileştirmeler ile duruş oranlarında 
% 25 iyiileşme sağlandı. Üretkenlik açısından ise bir 
vardiyada üretilen boru miktarında % 50 ye yaklaşan 
iyileştirmeler yapıldı.
Güçlü bir bilgi işlem altyapısına sahip olan şirketin 
tüm üretim ve stok operasyonlarında radyo frekansı 
ile etiket tanımlama kullanıldı. Otomatik Mill test 
sertifikası hazırlanarak sevkiyat otomasyonu devreye 
alındı ve boru bazında izlenebilirlik sağlandı.
Tüm Şirket genelinde maliyet azaltma çalışmaları 
yürütülürken, Türkiye’den satın alma ve ithalat yapma 
fonksiyonu devreye alındı. Ayrıca tamir bakım ve 
malzeme sarfiyatlarında yapılan projeler ve kontrat 
yönetimi ile maliyetlerde % 35’lik maliyet azalma 
gerçekleşti. 
Borusan Mannesmann ABD pazarının etkin oyuncusu
Kazanılan ödülü değerlendiren Borusan 
Mannesmann Genel Müdürü Semih Özmen şunları 
söyledi: 
“Boru üretimine 2 yıl gibi kısa bir süre önce başlayan 
şirketimiz Borusan Mannesmann Pipe US yaptığı 
yoğun çalışmalarla böylesine önemli bir ödülün 
sahibi olma başarısı gösterdi. Kazanılan ödül genç 
şirketimizin ABD pazarında hazır, etkin ve güçlü bir 
oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Performans 
çıtamızı daha da yükselterek yolumuza devam 
edeceğiz.”

ÖDÜLE GİDEN YOLDA 
GÜÇLÜ PERFORMANS

ÜYEMİZDEN HABERLER
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Teknolojinin baş döndüren gelişimi insanlık tarihinde 
yeni bir dönemin kapısını açtı. 

Bu yeni dönemin adı “Bilgi Çağı”

Bilgi çağının öne çıkmasıyla toplumlarda kişi ve ku-
rumların hayatları önemli şekilde değişmeye başladı 
ve büyük bir hızla değişmeye de devam ediyor. 

Başta internet olmak üzere dijital enstrümanların ha-
yatımıza girmesi, yaşadığımız hayatı daha hızlı ve ko-
lay yaşanır hale getirdi. Doğal olarak bu değişimden İş 
dünyası da etkilendi ve bir dönüşüm başladı. Yaşanan 
bu değişimin öncelikle büyük firmalardan başladığını 
ve tüm hızıyla orta - küçük ölçekteki firmalarla devam 
ettiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. 

Yaşanan dijital dönüşüm baş döndürücü bir hızla iş 
dünyasının nerdeyse tüm hücrelerine nüfuz ediyor. 

Bilgi çağında zamanın en önemli kriter olduğunu unut-
mamalıyız. Dijitalleşmenin hayatımıza derinlemesine 
nüfuz ettiği bu dönemde; zaman kaybını sıfırlayan veya 
en aza indiren dijital çözümlerin süratle kendi eko sis-
temlerini yarattığını ve sadık kullanıcılar oluşturmaya 
başladığını görüyoruz.

Dijitalleşmenin bizleri getirdiği bugünkü noktada sos-
yal medyanın etkinliğini her geçen gün arttırdığını ve 
hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini göz-
lemliyoruz. Bu dönemin diğer olmazsa olmazları ise 
hem kişisel hem de kurumsal açıdan web siteleri, mo-
bil uygulamalar ve mobil siteler. 

Bu değişimin en önemli enstrümanı ise mobil iletişimin 
temel taşı olan cep telefonlarımız. Her geçen gün biraz 
daha akıllanan ve günün önemli bir bölümünü doğ-
rudan etkileşim içinde geçirdiğimiz telefonlar, mobil 
iletişim teknolojilerinin daha da gelişmesiyle yakın ge-
lecekte bilgisayar kullanımını önemli oranda azaltaca-
ğa benziyor. Son yıllarda yapılan pek çok araştırma da 

gösteriyor ki, e-ticaret ve bankacılık başta olmak üzere 
birçok e-hizmet işlemlerinde mobil cihazlarını kulla-
nanların sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor.

Hayatımızdaki bu değişim pazarlama dünyasına da eş 
değer biçimde yansıyor doğal olarak. 

Peki pazarlama profesyonelleri bu dönemde neler ya-
pıyor? Şunu bilmeliyiz ki; amaçları hiç değişmedi hala 
aynı markalaşma, bilinirliği arttırma ve satışa dönüşe-
cek iletişim sağlamak. Ama bu amacı gerçekleştire-
bilecekleri araçları değişti. Sektör temsilcileri faaliyet 
gösterdikleri alan ne olursa olsun daha çok dijital plat-
formlarda yer almanın, mobil ve web ortamlarda içerik 
geliştirmenin yanı sıra bunları kendilerini arayan doğru 
insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. 

Doğal olarak tam bu noktada dijital dünyayı keşfetme-
nin yanı sıra değişime uğramak zorunda kalan marka 
ve pazarlama stratejilerini yeniden kurgulamaya baş-
ladılar. 

En belirgin değişimin marka ve pazarlama stratejilerinin 
olmazsa olmazı reklamlarda yaşandığını söyleyebiliriz. 
Dijital pazarlamanın yetenekli ve hassas hedefleme-
leri ile her bütçeye uygun kampanyalar oluşturabilme 
avantajı dijital reklamların oluşturduğu eko sistemi bü-
yütmeye devam ediyor. Bu değişimin en büyük kanıtı 
ise her yıl reklam verenlerin dijital mecralara ayırdıkları 
bütçelerin katlanarak büyümesi. Bu strateji değişimi 
dünyamızın genç nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerin-
de doğal olarak çok daha hızlı yaşanıyor. 

Yaşanan bu dijital değişim geleneksel pazarlama an-
layışının tek başına eskisi kadar başarılı sonuçlar ver-
mediğini farkına varan firmaların sayısının artmasıyla 
giderek hızlanıyor. Değişimdeki hızlanma rekabetteki 
dengeleri de doğal olarak değiştiriyor. Markalar pazar-
lama planlamalarını oluştururken hem konvansiyonel 
hem de dijital mecralardan oluşan planlar hazırlıyorlar. 
Hatta marka bazlı değil de ürün bazlı baktığımızda, sa-
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dece genç hedef kitleye ulaşmak isteyen ürün yöne-
ticilerinin marka iletişimini sadece internet ve sosyal 
medya üzerinden yürüttüklerini de görebiliyoruz. Bu 
stratejiyi tercih edenlerin sayısının azımsanmayacak 
oranda olduğunu ve her yıl arttığını da belirtmekte ya-
rar var.

İşin medya yönüne baktığımızda, hem dijitalleşmeden 
hem de paylaşım oranı hızla değişen reklam pastası 
kaynaklı bir dönüşüm yaşandığını söyleyebiliriz. Haber 
takibinde sosyal medya ve dijital enformasyon kanal-
larına kayma neticesinde medya kuruluşları da hızla 
dijitalleşiyor. Bu değişim Avrupa ve Amerika’daki bir-
çok medya yöneticisini yakın gelecekte gazetelerinin 
sadece Pazar günleri baskı yapabileceğini tartıştırır 
hale getirdi. Eğer böyle bir değişim yaşanırsa haftanın 
geri kalan günlerinde yayınlarına sadece dijital plat-
formlardan devam edecekler. Bugün için uygulanması 
zor gibi gözükse de yakın gelecekte gerçekleşme ola-
sılığı çok yüksek.

Medyadaki değişimi bir de TV kanalları açısından de-
ğerlendirelim. Birçok TV kanalı yayınlarını dijital plat-
formlara taşıdı ve bu taşınma genişleyerek devam edi-
yor. Bu değişim, dijitalleşen dünyada TV kanallarındaki 
“Prime Time” olgusunun “My Time” olgusuna dönüş-
mesi nedeniyle yaşanıyor. Bir başka deyişle kitlesel ya-
yıncılıktan bireysel yayıncılığa geçiş var. Bu geçişin en 
temel nedeni ise zaman planlamasının öneminin hızla-
nan iletişim nedeniyle giderek artması. 

Dijitalleşen dünya, zaman ekseninde kişisel kökenli çö-
zümler sunmaya başladıkça tüketim alışkanlıklarının da 
yer değiştireceği ve dijital platformların yavaş yavaş ön 
plana çıkacakları tartışmasız bir gerçek. Marka strateji-

lerini buna uygun çözüm ve pazarlama planlarıyla ge-
liştiren firma, kurum ve servis sağlayıcılar ise bir adım 
önde olacaklar.

Hem bireysel (marka sahip ve yöneticileri) hem de ku-
rumsal (markalar) olarak dijitalleşmeye ayak uydura-
mayanlar rekabet gücünü kaybedecek ve yavaş yavaş 
yok olacaklar. Şunu unutmamalıyız ki dijitalleşme de-
mek aynı zamanda globalleşme ve rekabeti bulunulan 
lokasyondan internetin dünya üzerinde eriştiği her yere 
yaymak demek. Bu değişimin neler getireceğini ve ge-
reklerini iyi planlayamayanlar maalesef kendi küçük 
dünyalarına hapsolup sonunda da yok olacaklar. 

Bu noktada Accenture tarafından hazırlanan “2015 Tek-
noloji Vizyonu” raporuna göz atalım. Rapora göre önde 
gelen kuruluşlar, yeni dijital ekosistemler yaratmak için 
diğer dijitalleşen işletmelerden, müşterilerden ve ci-
hazlardan oluşan geniş bir alan içinde kendilerine yeni 
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bir yol açıyor. Teknolojiyi kullanmaya başlayan ve endüstri deneyimlerini, pazarlarını yeniden şekillendirmek için 
dijitalin gücü ile birleştirmeye odaklanan önde gelen markalar, tek başlarına değil ekosistemler şeklinde çalışıp 
“Biz Ekonomisi”ni yaratmaya çalışıyorlar.

Accenture raporunda “Biz Ekonomisi”ne geçişi, 2000’den fazla IT ve işletme yöneticisinin katıldığı global araştır-
masıyla detaylandırmış. Rapora göre araştırmaya katılan beş kişiden dördü, gelecekte platformların, endüstrileri 
birbiriyle bağlantılı ekosistemler halinde yeniden şekillendirmesiyle sınırların önemli ölçüde belirsizleşeceğine 
inanıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı ilgili endüstri dallarına yeni ortaklar katmayı planlarken yüzde 40’ı 
kendi endüstrileri dışındaki dijital ortaklardan destek almayı planlıyor. 

Görüldüğü üzere dijitalleşen dünyada marka stratejisini bu değişime uygun hale getirmek için bir dijital vizyona 
sahip olunmalı. O vizyonu oluşturmak içinse öncelikle marka sahip ve yöneticilerinin değişime ayak uydurması 
gerekli.

DİJİTAL DÜNYAYA UYUM SAĞLAYAN BAŞARILI MARKALARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

İYİ İLETİŞİM KURMAK

Sadece konuşmayıp aynı zamanda nasıl sohbet edileceğini de çok iyi bilirler. Böylece paylaşılan mesaj ve 
içeriklerle, marka ve müşteri arasında kuvvetli bir iletişim kurarlar.

ÖZGÜN OLMAK

Dünyada geçerli bir doğru bulup ve bununla ilgili müşterilerin ideallerine ilham verecek içerik yaratırlar.

VERİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Doğru veriyi toplamak kadar, toplanan verilerin; var olan ve gelecek işlere nasıl uyarlayacağının analizi daha bü-
yük bir mücadele alanıdır. Bunu başarabilenler öne çıkar.

KEŞİFÇİ OLMAK

Müşterisine ürün deneyim yolculuğu sırasında dijital olarak eşlik edip onların deneyimlerine bağlı ihtiyaç ve istek-
lerini öğrenerek ürünlerini onlara uygun hale getirir.

İÇERİKTE YARATICI OLMAK

Dijitalleşen dünyanın pazarlamacıları içerik yaratırken, farklı mecralardan müşterilerine ilgili mecraya uygun 
içeriklerle ulaşabilmek için tekrar tekrar düşünmek zorunda kalır.

DEVAMLI OLMAK

Dijital dünyada markanın her zaman online olması, pazarlamacıların insanların günlük hayatında nasıl yaşadığını 
öğrenmesine ve müşterilerin beklentileriyle ihtiyaçlarına cevap vermesine olanak tanır.

BİLİM & TEKNOLOJİ BİLİŞİM GÜVENLİK DUYURULARI

Dünyada 130 gencin intiharına sebep olan “Blue Whale” 
(Mavi Balina) adlı katil oyun çocukları ve gençleri tehdit 
ediyor!

Ülkemizde de yaşanan intihar vakalarından sonra Mavi 
Balina oyunu hakkında harekete geçen Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu, oyunun tarayıcı tabanlı bir oyun 
olmayıp, çocuklara, sosyal medya ve benzeri ortamlar-
da “oyun yöneticisi” tarafından gizlice gönderilen linkler 
ile ulaşıldığı için ailelerin bu konuda çok dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi.

Mavi Balina oyununun engellenmesine yönelik stan-
dart bir adresi olmadığını, oyunun kullanıcılar arsında 
özel linklerle paylaşılarak oynatıldığını belirten yetkililer, 
çocukların internette ve sosyal medyada oynadığı o-
yunlardan ve yaptıklarından ailelerin mutlaka haberdar 
olması gerektiğini açıkladı.

Oyunu oynamak isteyen kişilere, sözde oyunun yöneti-
cisi görünümündeki internet korsanları tarafından virüs 
içerikli bir link gönderiliyor. Gönderilen bu link ile kişisel 
bilgileri Oltalama (Phishing) yoluyla çalınan gençler 
yakın çevrelerindeki kişilerle ilgili tehdit, şantaj ve siber 
zorbalığa maruz kalıyorlar. Oyuna katılan kişilerin, oyun 
üreticisinin bilinçli tercihi ile gece saatlerinde yapılması 
istenen çeşitli ve ürkütücü görevlerle ruh sağlıkları bozu-
luyor. 50 gün boyunca devam eden bu sürecin sonunda, 
oyunu oynayan kişiler üzerinde yanlış değer yargıları ve 
değersizlik hissi uyandırılıyor son görev olarak intihara 
yönlendirme sağlanıyor.

Çocukların zihinleri bu tarz bilinçaltı mesajlara daha açık 
olduğundan ebeveynler bu konuya gereken hassasiye-
ti göstermeliler.

MAVİ BALİNA ÇOCUKLAR İÇİN, OYUN GÖRÜNÜMÜNDE 
BİR TUZAKTIR!

Yapılan açıklamalar şu şekilde devam eti: “Modern hayatın 
ve dijitalleşmenin de etkisiyle günümüzde çocukların 

ve gençlerin internette tek başlarına geçirdikleri süre 
artıyor. Mavi Balina çocuklar için, oyun görünümünde 
bir tuzaktır! Ve bu tuzaklara gerçek hayattan kopuk, yal-
nızlaşmış, sağlıklı bir iletişim ortamından uzak, özgüven 
problemi yaşayan çocuklar daha fazla düşebilir. Huzursuz 
bir aile ortamı bireyleri yalnızlık hissine iter ve bu yalnızlık 
hissi ile çocuklar internet ortamında yaklaşan tehlikelerin 
farkına varamaz, varsa da önemsemez. Bu yüzden gü-
nümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları 
onların “güvende” oldukları anlamına gelmiyor.

• Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu 
tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması 
için aileler, çocukların internet kullanma alışkanlıklarını 
mutlaka takip etmeliler.

• Oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler. Oyun 
başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması 
ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

• Aileler çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmalılar ve ço-
cukların aile içinde kendilerini daha rahat ifade etmelerine 
olanak tanımalılar. Hem psikolojik hem de fiziksel sorun-
larının önüne ancak bu şekilde geçilmiş olur.

• En önemlisi de internet ortamında “bilinmeyen” kişile-
re karşı şüphe ile yaklaşılması ve bu kişilerin hayatımız 
açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara 
mutlaka anlatılmalıdır.

• Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları ser-
gilemeli, internet ve oyun bağımlısı çocuklar için gere-
kirse bir uzmandan destek alınmalı ve çocukları sosyal 
aktivitelere yönlendirmeliler.

• Sosyal paylaşım ağlarında çocuklarının arkadaşı olup, 
onların internet dünyasındaki; video izleme, müzik indirme, 
anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrimiçi alışkan-
lıklarını düzenli olarak takip etmeliler.”

BTK UYARDI: ÇOCUĞUNUZUN İNTERNETTE 
OYNADIĞI OYUNLARDAN MUTLAKA 
HABERDAR OLUN!
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Bursa'da Kalite kontrol, muayene, gözetim ve denetim hizmetleri sağlayan Sıla Kalite, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 
Bölümü başarılı öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için Uludağ Üniversitesi ile işbirliği sağladı.

Rektörlük A Salonu’nda imzalanan protokol törenine UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Sıla Kalite Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Battal, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri 
Kemal Demirel, kurum yöneticileri ve firma temsilcileri katıldı.

Uludağ Üniversitesi ile Sıla Kalite Kontrol, Muayene, Gözetim ve Denetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. arasında 
imzalanan protokol sayesinde ÖSYM’nin 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi için yaptığı sınav sonucunda UÜ Fizik 
Bölümü’nü ilk beşte kazanan ve kayıt yaptıran en yüksek puanlı 5 öğrenciye yıllık 9 ay ve öğrenim süresi bitene 
kadar aylık 500 TL burs verilecek.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz Fizik Bölümü için ilk olan burs kampanyasından 
dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Dekan Yılmaz, burs veren Sıla Kalite’ye teşekkür etti.

Sıla Kalite Genel Müdür Yardımcısı Özgür Battal ise Uludağ Üniversitesi’nin düzenlediği burs kampanyasının 
bir anlamda geleceğe yatırım fırsatı da içerdiğini aktardı. Başarılı öğrencilerin Bursa’da eğitim alması ve mezun 
olduktan sonra belki de kendi firmalarında çalışabilecek olmasının kendileri için de önemli bir fırsat olabileceğine 
dikkati çeken Battal, üniversite ile gerek bilimsel gerekse de proje bazında işbirliği yapmaktan dolayı mutluluk 
duyduklarını vurguladı. (İHA)

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS ve İŞ İMKANI
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İŞKUR YAZI İŞKUR YAZI

 Ülkelerin ekonomik anlamda gelişmeleri 
açısından en önemli faktör insan gücüdür. İnsan gü-
cünün eğitimli ve vasıflı olması, işgücü piyasasında iş 
tatmininin sağlanmasına ve verilen hizmet kalitesinin 
artmasını sağlamaktadır. Bu noktada istihdam piyasa-
sında yaşanan en önemli sorunlardan biri işgücünün 
eğitimsiz olmasıdır. 

Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlere bakıldı-
ğında, kamu kurumlarının, başka bir ifadeyle devletin 
işsizlik sorununun çözümüne aktif bir biçimde katı-
larak işgücünün vasıf seviyesini yükseltici, çeşitli dü-
zeydeki eğitim hizmetlerini organize etmesi yanı sıra, 
istihdam danışmanlığı ve özel istihdam bürolarının 
aktifleştirilmesi, gençlere iş deneyimi kazandıra-
cak programların işletme dışında ve içinde devreye 
sokulması, istihdamı teşvik için küçük ve orta boy 
işletmelere vergi indirimi, ucuz kredi sağlanması gibi 
teşvik programlarıyla mali yardım yapılması, “genç 
işsiz”, “ engelli işsiz” veya “uzun süreli işsizlerin” işe 
alınması halinde sosyal güvenlik harcamalarından 
bir kısmının belli bir süre için devlet sübvansiyonuyla 
karşılanması şeklinde önlemlere başvurulduğu 
görülmektedir.

İşsizlikle mücadele açısından başvurulan 
mesleki eğitim programları işgücü verimliliğini 
artırmanın yanında, kişilerin beceri düzeylerinin 
artırılması ve bu yolla istihdam piyasasında daha uzun 
süre istihdamda kalmalarını sağlamaktadır. İşgücüne 
nitelik kazandırmayı amaçlayan mesleki eğitim prog-
ramları işyeri dışında verilebildiği gibi, işyeri odaklı ola-
rak da verilebilmektedir. Başka bir ifadeyle, istihdam 
hizmetleri sunan kamu kurumlarınca işletmelerle iş-
birliği yapılarak işbaşında eğitimden geçirilmek yoluy-
la da yapılmaktadır. Bu yolla, formel eğitimin mevcut 
işlerin gerektirdiği nitelikleri karşılayamaması ve kişinin 
mevcut deneyimi ile uyuşmaması durumunda bireyin 
istihdam edebilme ihtimali artırılmaktadır. Son yıllarda 
dünya ekonomilerinde, ikinci tür eğitim modeli olarak 
işyeri odaklı eğitim modellerinin arttığı gözlenmekte-

dir. Bu eğitim modelinin en önemli avantajı işgücünün 
üretim esnasında “ yaparak öğrenme” ağırlıklı olması 
nedeniyle beceri kazanma süresinin kısaltılmasıdır.

 Ülkemizde işyeri odaklı eğitim modeli olarak 
İŞKUR’ un düzenlemiş olduğu İşbaşı Eğitim Programı 
(İEP) uygulanmaktadır. İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma 
kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha 
önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak 
pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını 
sağlamak amacıyla işgücü piyasası araştırma sonuç-
ları, iş ve meslek danışmanlarının işyeri ziyaretleri sıra-
sında veya işsizlerle yapılan görüşmelerde tespit edi-
len ihtiyaçlar, işyerlerinden veya katılımcı adaylarından 
gelen talepler doğrultusunda düzenlenebilir.

 İŞKUR Türkiye’de istihdam alanında kamu 
kurumu olarak İşbaşı Eğitimlerini ilk 2009 yılında 
uygulamaya geçirmiştir. 2009 yılında 1.285 kişi, 2010 
yılında 4.671 kişi, 2011 yılında 16.393 kişi, 2012 yılında 
31.773 kişi, 2013 yılında 63.660, ,2014 yılında 59.456, 
2015 yılında 159.076, 2016 yılında ise 238.205 kişi bu 
programdan yararlanmıştır.

 

1.İş Arayan Açısından İşbaşı Eğitimi

 Programa katılabilmek için;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 

b) 15 yaşını tamamlamış olmak, 

c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya 
eşi olmamak, 

ç) Emekli olmamak, 

d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dö-
nemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı 

olmamak, 

e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalan-
mak,

f) Son 1 aylık dönemde işsiz olmak ( Sosyal Güvenlik 
Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgeleri-
ne kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde 1 gün 
dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim 
ödenmemiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, işbaşı eğitim programından yararlana-
cakların, programın başlama tarihinden önceki üç ay-
lık dönemde; programa başvuru yapan işverenin çalı-
şan sayısını gösteren belgede kayıtlı çalışanı olmaması 
gerekir. İşbaşı eğitim programının amacının Kuruma 
kayıtlı işsizlerin daha önceden edindikleri teorik bilgileri 
uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki de-
neyim kazanmalarını sağlamak olması da göz önüne 
alındığında öğrencilerin programa katılması da olduk-
ça faydalı olacaktır. Bu doğrultuda, programa devam 
etme anlamında herhangi bir engeli olmadığı il müdür-
lüğünce değerlendirilen tüm kademelerdeki öğrenciler 
(ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğretim, açık lise vb.) 
programdan yararlanabilecektir. 

İşsizlik ödeneği alan kişilerde işbaşı eğitimine 
katılabilmektedirler. Ancak bu kişiler daha önce işten 
ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı ola-
mazlar. İşbaşı eğitim Programında program süresi gün-
lük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere (dinlenme 
süreleri hariç), haftalık kırk beş saatten, yine haftada altı 

günden ve toplamda 78 fiili günü ve üç aylık takvimi ge-
çememektedir.

Program katılımcılarına program süresince, Ge-
nel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek Hastalıkları Si-
gortaları İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanı 
sıra katılımcılara, katılımcı öğrenci ise 40,5 TL, İşsizlik 
Ödeneği alıyor ise 27 TL, eğer bu iki seçeneğin dışın-
da sadece iş arayan statüsünde ise 54 TL cep harçlığı 
ödenmektedir. Haftada altı gün ve ayda 26 gün prog-
ramda görev alması halinde 1404 TL katılımcı zaruri gi-
deri (cep harçlığı) ilgilinin banka hesabına yatırılacaktır.

2.İşveren Açısından İşbaşı Eğitimi

 İşbaşı Eğitim Programı işverenler açısından, 
5510/ 4/a kapsamında en az iki çalışanı bulunan ve 
Kuruma kayıtlı işyerleri ile Kamu kurum / kuruluşlarının 
payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde 
uygulanmaktadır. Bu açıdan dernekler, vakıflar, kamu 
kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşları, mesleki bir-
likler, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve 
organize sanayi bölgeleri müdürlüklerinde, işbaşı eği-
tim programı katılımcılarını program sonrasında kendi 
işyerlerinde veyahut başka işyerlerinde aynı meslekte 
istihdam edebilecek olmaları halinde düzenlenmekte-
dir.

 Bir işveren işyeri çalışan sayısının en fazla % 30’u 
kadar katılımcıyı İEP kapsamında çalıştırabilir. Kontenjan 
hesaplanmasında İEP başlangıç tarihinde işyerinde-
ki, fiilen çalışan sayısı esas alınır. İşyerinden kastedilen, 

İŞBAŞI EĞİTİM 

PROGRAMI (İEP)
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İŞKUR YAZI

aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı aynı vergi 
numarası altında bulunan firmaların toplam fiili sayısıdır. 
Her program için işverenden %50 istihdam taahhüdü 
ve program süresi 60 günden az olan programlarda 60 
gün, fazla olan programlarda program süresi kadar ka-
tılımcıyı istihdam şartı aranır. Program vasıf gerektiren 
mesleklerde uygulanabilmektedir, vasıfsız mesleklerde 
İEP uygulanmamaktadır(Örneğin, beden işçisi, temizlik 
görevlisi, hamal vb.).

İşveren tarafından programda eğitici olarak bir 
kişi görevlendirilir İşbaşı Eğitim Programı sorumlusu 
olarak belirlenen kişi, katılımcının programın amacına 
uygun şekilde mesleğini iş başında öğrenmesi ve tec-
rübe kazanması için gerekli kolaylığı sağlamak ve katı-
lımcıya sadece program düzenlenen meslek ile sınırlı 
olmak üzere görev vermekle yükümlüdür. İşverenin de 
program sorumlusu olarak belirlenmesi mümkündür.

Programı başarıyla sonuçlandıran işveren yeni 
talepte bulunmak için, başvuru tarihinden geriye dönük 
son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katı-
lımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya 
başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istih-
dam etmiş olması gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı sonrasında katılımcıları 
istihdam eden işverenler sigorta prim desteğinden de 
yararlanabilmektedir. Bu teşvikten yararlanabilmek için;

	18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük ol-
mak.

	31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı 
eğitim programlarını tamamlamak.

	Programın bitiminden sonra en geç 3 ay 
içerisinde programı tamamladıkları meslek 
alanında istihdam edilmek.

	İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim 
yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve 
hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının 
ortalamasına ilave olmak şartların 
aranmaktadır.

İşe alındıkları işyerinin faaliyet gösterdiği sektör 
;

	İmalat sanayinde 42 ay,

	Diğer sektörlerde ise 30 ay,

Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdamı edilmesi 
durumunda; 

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar iş-
veren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
(4447 sayılı Kanun geçici 10. Madde )

 Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’ un yap-
tığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren 
tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geç-
meyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince 
vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. 
(193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

İşbaşı Eğitimi Programı (İEP ) ile beraber işverenler, 

·	 İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki 
gelişim ve deneyim kazanmasını 
gözlemlemek

·	 Herhangi bir maliyete katlanmadan potansi-
yel personel yetiştirmek

·	 Katılımcının işgücünden yararlanarak reka-
bet avantajı sağlamak

·	 Teşviklerden yararlanarak istihdam maliye-
tini düşürmek

·	 Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri ver-
gi matrahından düşürmek, imkânlarından 
yararlanmaktadır.

İşbaşı eğitim açısından iş arayan ise,

·	  Teorikte aldığı eğitimi pratikte uygulamaya 
geçirme

·	 Programa katılan öğrenciler ise hem zorun-
lu stajlarını hem de isteğe bağlı stajlarını bu 
program aracılığıyla yapma şansına sahip 
olarak iş arama sürecinde bu deneyimleri-
ne öz geçmişlerinde yer vermek suretiyle iş 
bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği 
engelini aşmaktadırlar.

·	 Eğer katılımcı işsizlik ödeneği alıyorsa hem 
işsizlik ödeneğini almaya devam etmekte, 
ayrıca program süresince 27 TL ek gelir elde 
edip iş piyasasından uzak kalmamış olmak-
tadır.
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ANA HATLARI İLE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

İhracata Yönelik mamul, yarı mamul hammadde üreticileri-
nin yerli ve ithal girdi kullanımlarında maliyet avantajı sağla-
yacak tedbirler.

Ülkemizde sanayi faaliyeti gösteren büyük ölçekli firma-
ların yanı sıra küçük ve orta ölçekli firmalar da uluslarara-
sı pazarlarda yer alma ve etkin olabilme adına alt yapılarını 
güçlendirerek kendi marka ve ürünlerinin yayılımını sağlama 
eğiliminde ve çabasındadırlar. Globalleşen dünyada elbet-
te ki uluslararası pazarlarda bir pay sahibi olabilmek ve hem 
ülke ekonomisine hem de firmaya katma değer yaratacak 
kazanımlar elde edebilmek için kıyasıya rekabet ile ne şekil-
de mücadele edeceğine dair öncelikle firmanın kendi yapı-
sını ve sahip olduklarını tüm gerçekliği ile ortaya koymaları 
bunun yanı sıra eş zamanlı olarak fırsat ve tehditleri iyi tespit 
ederek plan ve programlarını belirlemeleri ve hayata geçir-
meleri ciddi önem taşımaktadır.

Doğru pazarda, doğru ürünle, doğru tutundurma politikaları, 
pazarlama ve fiyatlandırma stratejileri ile sürdürebilir bir tica-
retin inşası için gerek mevzuat, gerek uygulama gerekse tek-
nik anlamda bilgi sahibi olunması ve bununla birlikte bu bil-
ginin devamlı suretle yenilenebiliyor olması gerekmektedir.

Ticarette en hassas denklem beklenilen kalitedeki hizmet ve 
ürünü en uygun fiyata elde etmekte yatmaktadır. Bu neden-
le, alırken kazanmak çok büyük önem taşımaktadır. Alımlar-
da yüklenen maliyetleri aşağıya çekmek pazarlarda daha 
avantajlı fiyatlar ile yer almamızı beraberinde getirecektir. 

Bu yazımızda KOBİ’lerin ve/veya Yıllık cirosu 40.000.000 
TL’yi aşan büyük ölçekli firmaların bilgisi dahilinde olan kul-
lanmakta olduğu veya çeşitli nedenler ile kullanmaktan im-
tina ettiği veya hiçbir bilgiye sahip olmadığı ihracatı teşvik 
edici ekonomik tedbirlerden bahsetmek istiyorum. 

Ürettiğimiz mamul, yarı mamul, hammaddelerin direk veya 
dolaylı olarak ihracata konu bir ürün haline getirilmesi aşa-
masında kullanılan girdilerin ithalat aşamasında finansal ve 

nakit kazanç getirecek yöntemler kullanılması, yurt içi teda-
riğinde ise KDV istisnasından kayıpsız olarak faydalanmak 
mümkündür. Kapasite Raporuna sahip her işletme gerek 
yurt içi ihracata konu olacak mamulün muhteviyatında kulla-
nılacak yarı mamul üretiminde gerekse direk ihracata yönelik 
mamullerin üretiminde kullandığı girdilerin birim katkı mali-
yetini düşürmesi imkanına sahiptir.

Bilindiği üzere, bir eşyanın serbest dolaşıma sokulması yani 
millileştirilmesi yolu ile ithalatının yapılması, ithalatta haksız 
rekabetin önlemesi, koruma politikaları ve standardizasyo-
nun muhafaza edilmesi adına ithal edilen ürünün özellikleri 
ile doğru orantılı olarak yeri geldiğinde maliyetleri yeri gel-
diğinde de hem prosedürleri hem de beraberinde getirdiği 
maliyetleri ile oldukça birim maliyeti arttırıcı sonuçlar doğur-
makta bu da firmaları uluslararası pazarlarda var olabilme 
veya varlıklarını sürdürebilmeleri noktasında zora sokmakta-
dır. Ülkemiz ile arasında ikili serbest ticaret anlaşması olan 
ülkeler ile AB üyesi ülkeler dışında gerek fiyat gerekse kalite 
anlamında yurt içi pazardan daha avantajlı ürün ithalatların-
da yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı konulan vergi, 
gözetim,TSE, emsal değer vb uygulamalar nedeni ile hareket 
kabiliyeti kısıtlanmaktadır. 

Oysa ki; ekonomik etkili tedbirlerden faydalanmak sureti ile 
hem maliyetlerimizi aşağı çekmek diğer taraftan da zaman 
anlamında kazanımlar elde edebiliriz. İşte bu noktada; firma-
lar Dahilde İşleme Rejimini kullanarak ürettikleri ürünün gidi-
lerinde kullandıkları hammadde, yarı mamul, mamul, işletme 
malzemesi ihtiyaçlarını muafiyet kapsamında ithal ederek 
nakit akışlarını rahatlatarak ve ürün başına birim maliyetleri-
ni azaltarak uluslararası pazarlarda rekabet şansını artırabil-
mektedirler. 

Dahilde İşleme Rejimi kapasite raporuna sahip ve ihracat ya-
pan ihracatçı-imalatçı firmalar, yan sanayici marifeti ile üre-
tim yapan ve ihracat yapan ihracatçı firmalar, sektörel Dış 
Ticaret ve Sermaye Şirketleri tarafından kullanılabilmektedir.

Peki Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi , ihraç ürününün elde edilmesinde kul-

İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM YAPAN FİRMALARIN YURT 

DIŞI VE YURT İÇİ GİRDİ ALIMLARINDA MALİYETLERİN 

AZALTILMASINA YÖNELİK REJİM 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

lanılan girdilerin ticaret politikası önlemleri uygulanmaksızın 
gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesi veya ithalat sırasında 
vergiler ödenerek ithalatın yapılarak taahhüt tamamlanması 
sonrası geri alınmasını sağlamaktadır.

Tanımda geçen altı çizili olan ve Dahilde İşleme Rejiminin 
Genel Özelliğini ihtiva eden bu iki kavramı biraz açacak olur-
sak ;

 Ticaret Politikası Önlemleri :

	 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi hakkında 
Mevzuat ( Anti-damping ve sübvansiyon)

	 İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Hakkında 
Mevzuat (Kota ve Gözetim Lisansları)

 Gümrük Muafiyeti :

Yurt dışından ithal ettiğimiz bir girdi ithalat sırasında ait oldu-
ğu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon ve getirildiği ülke bakı-
mından gümrük vergisi doğuruyorsa, toplu konut fonuna tabi 
ise ve/veya özel tüketim vergisi , ek vergileri vb var ise Dahil-
de İşleme Rejimi marifeti ile tüm bu vergilerden muaf olarak 

ithalatınızı yapma imkanına sahip olunmaktadır. Diğer taraf-
tan ithalat sırasında doğan KDV ise mahsup edilmektedir.

Yurt içi alım :

İhraç ürün üretiminde kullanılan girdilerin yurt içinden temin 
edilmesi halinde, tecil-terkin yolu ile KDV istinasına tabidir. 
Bu sistemde yurt içi alım faturası 3065 sayılı KDV Kanunun 
17. Geçici Maddesine göre kesilmektedir.

Dahilde İşleme Rejiminin iki tip kullanımı bulunmaktadır.

	Şartlı Muafiyet Sistemi

	Geri Ödeme Sistemi

Ancak Şartlı Muafiyet en yaygın ve en çok tercih edilen 
rejimdir. Bunun nedeni ise, ithalat sırasında nakden ödenen 
hiçbir verginin olmaması bu vergilerin çözdürülmek üzere 
teminata bağlanmasıdır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni kapsamın-
da serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı 
mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme 

Bahar KARALAR

Dış Ticaret-Dahilde İşeme 

Rejimi Uzmanı & Eğitmeni 

DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET
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malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı ha-
linde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine 
ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri 
ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük 
idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanır ve eşyanın it-
hali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve stan-
dardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması 
şartı aranır. Bu nedenle Geri Ödeme Sistemi kullanımında 
ithalat sırasında ödenen vergilerin geri alınma sürecine ka-
dar firmalar finansal anlamda kayba uğramakla karşı karşıya 
gelmektedirler. Bunun nedeni ise, Dahilde İşleme İzin Belge-
sinin taahhüt hesabının kapanma sürecine kadar ödedikleri 
bu vergilerin geri alınması mümkün değildir. Bu vergilerin 
ödenmesi ile geri alınması arasında geçen sürede kaybı kar-
şılayacak herhangi bir faiz de işletilmemektedir.

Şartlı Muafiyet sistemi , Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsa-
mında ithal edilen ürünün ihraç ürün içerisinde kullanılarak 
belge kapsamında ihraç edilmesi şartı ile tüm vergilerden 
,teminata bağlanmak sureti ile muafiyet sağlamaktadır. Bu 
sistemde katlanılan tek maliyet unsuru, teminat mektupla-
rına ödenen masraf bedelidir. Bu rejimi kullanmaksızın , ser-
best dolaşıma sokulması sırasında ödenen vergiler nakden 
ödenmediğinden birim maliyete pozitif yönde katkı sağlan-
maktadır. Diğer taraftan TSE, gözetim,sübvansiyon ve kota 
gibi önlemler ile standardizasyon tebliği gereklerini yerine 
getirmeksizin maliyet ve zaman kazancını beraberinde ge-
tirmektedir.

Şartlı Muafiyet uygulamasında, ilk giren ilk çıkar (First In First 
Out /FIFO) mantığı dışında Son giren ilk çıkar (Last In First 
Out / LIFO) mantığı da işlemektedir. Bu sistem , yurt içi veya 

yurt dışından millileştirmek sureti ile temin edilen stokta bu-
lunan hammadde , yarı mamul , mamullerden elde edilen ni-
hai ihraç ürünün her hangi bir alım yapılmadan ihraç edilmesi 
ve ihraç ürün karşılığında doğan hammadde, yarı mamul , 
mamul ihtiyacının gerek yurt içinden gerekse yurt dışından 
ihracat tarihi sonrası temini imkanını getirmektedir. Böylelikle 
zaten ihracı önceden ihraç edilmiş bu girdilerin muafiyetlerle 
ithal edilerek millileşmiş mal statüsünde işlenmiş veya işlen-
memiş olarak yurt içinde satışı imkanı da tanımaktadır. 

Sonuç olarak Dahilde İşleme Rejimi ihracata yönelik üretim 
yapan firmalara doğru kullanılması halinde hatırı sayılır avan-

tajlar sağlamaktadır. Şu anda ülkemiz ihracatı min. %45-%50 
oranında Dahilde İşleme Rejimi marifeti ile yapılmaktadır. Bu 
gayet dikkate alınacak bir orandır. 

Yüzeysel olarak bakacak olursak Dahilde İşleme İzin Belgesi 
kullanımı aşağıda yer alan kazançları beraberinde getirmek-
tedir.

Dahilde İşleme Rejimi uygulamada işleyişi sektör bazında 
farklılıklar gösteriyor olmasına karşılık genel anlamda temel-

DIŞ TİCARET

de değişmeyecek kazançları beraberinde getirmektedir. Doğru kullanımı halinde firmalar ihracat hacimleri ile doğru orantılı 
olarak değişen ve hatta milyon Euro veya Dolara ulaşan nakit ve finansal kazançlar elde etmektedirler.

Dahilde İşleme Rejimine dair diğer detaylara bir dizi halinde gelecek diğer yazılarımda, firmaları bu olguya aşina kılarak bi-
linçli ve doğru olarak kullanımları yönünde bilinçlendirici detay bilgilere yer vereceğim.

SONRAKİ MAKALELERİMİZİN KONULARI:

1- Dahilde İşleme İzin Belgesi Alım şartları ve Müracaat Şekli

2- Dahilde İşleme Rejimi içerisinde yer alan uygulamalar.

3- Sektör bazında Dahilde İşleme Rejiminin uygulamada işleyişi .

4- Dahilde İşleme Rejimi kullanımında dikkat edilecek hususlar.

5- İhracatçıya sağlanan geri ödemeli destekler

Bahar KARALAR

Dış Ticaret-Dahilde İşeme Rejimi Uzmanı & Eğitmeni 
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Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, balığın vücuda çok 
faydalı olduğunu belirterek faydaları hakkında bilgi verdi, 
Uzman Diyetisyen Kandıralı, balığın vücuda olan 10 faydasını 
şöyle sıraladı:

1- Kalp sağlığına faydalıdır: Balık doymamış yağ asidi içerir, 
beslenmede etin içerdiği gibi doymuş yağlarla değiştirildi-
ğinde kolesterol seviyelerini azaltabilir. Balıktaki asıl yararlı 
besin öğesi Omega 3 yağ asididir. Omega 3 yağ asidi bir çeşit 
doymamış yağ asididir, vücuttaki inflamasyonu (iltihap) azalt-
maya yardımcıdır. Vücuttaki inflamasyon kan damarlarına 
zarar verebilir ve kalp hastalığına yol açabilir. Omega 3 yağ 
asidi trigliseridleri, kan pıhtılaşmasını ve düzensiz kalp atış-
larını azaltabilir, kan basıncını düşürebilir ve çocuklarda öğ-
renme yeteneğini arttırabilir. Haftada en az 1-2 porsiyon balık 
tüketiminin (özellikle Omega 3 yağ asidinden zengin balıklar) 
kardiyak ölüm başta olmak üzere kalp hastalık riskini azalttığı 
görülmüştür. Omega 3 yağ asidinden zengin balıklar; somon, 
göl alabalığı, ringa, sardalye ve ton balığı gibi yağlı balıklar-
dır, çoğu deniz ürünü az miktarda Omega 3 içerir. Araştır-
macılar çiftliklerde üretilen balıkların kullanılan antibiyotikler, 
pestisitler (böcek ilacı) ve diğer kimyasallardan ötürü insan-
lara zararlı etkileri olabileceği görüşündeler. Haftada en az 2 
porsiyon Omega 3’ten zengin balık tüketimi önerilmektedir. 1 
porsiyonu 99 g veya iskambil destesi büyüklüğünde olarak 
düşünülebilir. Hamile veya hamile olma olasılığı olanlar, em-
ziren kadınlar, küçük çocuklar balıktaki toksinlerin potansiyel 
etkilerine karşı en hassas durumda olduklarından yenilen 
balık miktarı sınırlandırılmalıdır. Köpek balığı, kiremit balığı, 
kılıç balığı ve kral uskumru yüksek seviyede civa içermekte-
dir, tüketimi önerilmez. Haftada 170 g dan fazla konserve ton 
balığı ve haftada 340 g dan fazla balık yenmemelidir.

 
2- Damarları temizler: Balık yemek dolaşımı arttırır, tromboz 
(damar içinde oluşan kan pıhtısı) riskini azaltır. Deniz ürünle-
rinde bulunan Omega 3 yağlarındaki EPA VE DHA’lar bedene 
yararlı eikosanoidlerin sağlıklı düzeyde kalmasına yardımcı 
olur. Bu eikosanoidler, bedenin kansere ve diğer hastalık sü-
reçlerine olan tepkisinde arabuluculuk yapan, hormon ben-
zeri maddelerdir.

3- Eklemlere faydalıdır: Dengeli bir diyet düzeninin parçası 
olarak balık yemenin romatoid artirit belirtilerini hafiflettiği 
bilinmektedir. Romatoid artirit eklemlerin şişmesine yol açan 

bir durumdur. Yapılan son çalışmalarda Omega 3 yağ asidi 
ve osteoartirit (kireçlenme) arasında bir ilişki bulunmuştur, 
deniz ürünü tüketiminin arttırılması hastalığı önlemede yar-
dımcıdır.

 
4- Göz sağlığı için gereklidir: Düzenli yağlı balık tüketimi göz-
leri parlak ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Omega 3 yağ 
asidi retinanın bozulmasına ve görüşün bulanıklaşmasına 
neden olan yaşa bağlı makula dejenerasyonuna maruz ka-
lanlarda görme fonksiyonlarını koruyucu özelliğe sahiptir. 
Balık ve istiridye gece görüşünü arttıran bir A vitamini formu 
olan retinol içerir.

 
5- Esansiyel Besin öğeleri içerir: Deniz ürünleri vücudun so-
runsuz çalışması için iyot, selenyum, çinko ve potasyum gibi 
birçok temel besin öğesi sağlar. İyot tiroid bezi çalışması için 
önemlidir, selenyum da bizi kanserden koruyacak enzimleri 
yapmada görevlidir. Balık ve kabuklu deniz ürünleri A ve D 
vitamini gibi vitaminlerin mükemmel kaynaklarıdır.

 
6- Nefes problemleri için etkilidir: Bir dizi çalışma balık ve 
kabuklu deniz ürünlerinin akciğerleri korumaya yardım-
cı olabileceğini göstermiştir. Çocuklarda astım belirtileri-
ni rahatlatmanın yanı sıra önlediğine yönelik belirtiler de 
saptanmıştır. Balık tüketimin arttırılması balık yemeyenlere 
kıyasla bireylerde yaşlandıkça akciğerlerin güçlü ve sağ-
lıklı olmasını devam ettirmede etkili olduğunu göstermiştir. 
7- Depresyonla mücadelede etkilidir: Balık depresyonu 
önlemede büyük bir rol oynamaktadır. Düşük Omega 3 se-
viyeleri yüksek depresyon riski ile ilişkilidir. Deniz ürünleri 
mevsimsel duygulanım bozukluğu ve doğum sonrası dep-
resyonu önlemek için yardımcı olabilmektedir.

 
8- Cilt sağlığı açısından önemlidir: Cildi sadece UV ışınlarının 
zararlı etkilerinden korumakla kalmaz aynı zamanda balık tü-
ketiminin arttırılması egzema ve sedef hastalığı gibi cilt has-
talıklarına karşı da yardımcı olmaktadır. Balık mükemmel bir 
protein kaynağıdır, cildi sağlam ve esnek tutan kolajen doku-
su içinde esansiyel bir besin öğesidir.

 

Denizden Gelen Sağlık 
(BALIK)

9- Bağırsak Sağlığına Faydalıdır: Kanıtlar balık yağın-
dan zengin diyetlerin Chron hastalığı ve ülseratif kolit 
gibi ciddi bağırsak hastalıklarına karşı koruma sağladığı 
yönündedir. Bazı hastalarda Omega 3 yağ asidinin inf-
lamatuvar bağırsak hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı 
saptanmıştır.

 
10- Beyin gücünü arttırır: İnsan beyninin yaklaşık %60’ı 
yağdır, bunun çoğunluğunu da omega 3 yağlar oluştu-
rur. Bu nedenle bol deniz ürünü tüketimi ilerleyen yıllar-
da demans ve hafıza sorunu olasılığının azaldığını gös-
termiştir. Deniz ürünlerinde bulunan bir omega 3 yağ 
asidi olan DHA sayesinde çocukların konsantrasyonla-
rında gelişmeler, okuma becerilerinde artış, davranış ve 
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi durumlarda 
iyileşme kaydedilmiştir.”

Balığın taze olup olmadığını anlamak için dikkat 
edilmesi gerekenleri Uzman Diyetisyen Şebnem 
Kandıralı Yıldırım, şöyle sıraladı:

 
“1- Gözleri parlak, lekesiz ve dışa bombeli olur. 
Tazeliğini yitirdikçe gözleri buğulanmaya başlar ve 
daha sonra içeri çöker.

2- Solungaçları kırmızı-pembe, pulları ve yüzgeçleri 
diri olur. 

3- Derisi gergin ve parlak olur.

 
4- Pullu balıkların pulları taze iken vücuda yapışıktır. 
Elinizi kafadan kuyruğa doğru sürterken pulların 
çıkmaması gerekir. 

5- Taze balık deniz kokar, balık kokusu olmaz. Balık 
bayatlamaya başladıkça asit kokusu yaymaya 
başlar. 

6- Balığın sert etli kısmına parmak ile bastırıldığında 
basınç noktası hemen geri düzelmelidir. 

7- Taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu 
sert, dimdik durur. Bayat balığın kuyruğu aşağı 
sarkar.”

 
Balık alınıp, temizlendikten sonra buzdolabında 
1-2 gün, buzlukta 4 gün, dondurucuda 6 ay 
saklanabildiğini ifade eden Uzman Diyetisyen 
Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Balık çözdürülürken 
buzdolabına indirilip, çözdürülmesi gerekir. 
Çözülmüş balık tıpkı etler gibi yeniden 
dondurulmaz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK

BALIK ALIRKEN DİKKAT !

Uzman Diyetisyen / Şebnem Kandıralı
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İZAHA DAVET MÜESSESESİ – I 
GENEL 

Bayram KIZILTEPE  
SMMM - BAĞIMSIZ DENETİÇİ  
bk@yyydenetim.com.tr 

 

Konumuz ‘’İzaha Davet Müessesesi’’ ancak izaha davet müessesesini iyi anlayabilmemiz, ülkemizdeki e-dönüşüm fırtınasını iyi 
yorumlamamıza bağlıdır.  

Bu yazımızda izaha davet müessesesini, izaha davet safhalarını, komisyonların kuruluşu ve izah istenecek konular hakkında bilgi 
vereceğim. Sonraki yazılarda izaha davet müessesesinin ticaret hayatının içerisinde ne anlam ifade ettiğini, ülkemizin e-dönüşüm süreci ile 
alakasını, sonraki aşamada izaha davetin başka kurumlarda söz konusu olup olamayacağını olur ise bunların neler olacağını ve izaha davet 
konularına yönelik önlemlerini ve husustaki görüşlerimi aktaracağım.   

İzaha davet müessesesi aslında vergi mükelleflerinin kendilerine checkup yaptırma olanağı da getirmektedir.  Bu aynı zamanda 
ortaklıklarda, ortaklarında sahip olduğu risklerin belirlenmesini de sağlamaktadır.   

İZAHA DAVET MÜESSESESİ ANA HATLARI İLE  

 

İZAHA DAVETİN ANA BAŞLIKLARI 

A- İZAHA DAVETİN YASAL DAYANAĞI VE TANIMI 
B- İZAHA DAVETE YETKİLİLER  
C- İZAHA DAVETİN ŞARTLARI 
D- İZAHA DAVETİN KONULARI 
E- ÖN TESPİT 
F- İZAHA DAVET 
G- İZAHA DAVETTE SÜRELER 
H- İZAHIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

- İZAHIN KABUL EDİLMESİ 
- İZAHIN KABUL EDİLMEMESİ VE SONRASI 
- İZAHA DAVETTE MÜKELLEF VE KOMİSYONUN ANLAŞAMAMASI 

İ- İZAHA DAVETİN DİĞER HUSUSLARI 
 
 
 
A- İZAHA DAVETİN YASAL DAYANAĞI 

İzaha davetin yasal dayanağı: VUK’nun  370 inci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 25.07.2017 tarih 
ve 30134 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 482 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’dir.  
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Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2017
 
İhracat %11,2, ithalat %21,3 arttı 
  
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 
yılı Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat %21,3 artarak 20 milyar 537 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 
  
Dış ticaret açığı %52,4 arttı 
  
Kasım ayında dış ticaret açığı %52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi. 
  
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Kasım ayında %75,5 iken, 2017 Kasım ayında %69,2'ye düştü. 
  
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,6 arttı 
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6 arttı, ithalat %2,4 
azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,1, ithalat 
%21,4 arttı. 
 

 
 
Avrupa Birliği’ne ihracat %17 arttı 
  
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Kasım ayında %46,7 iken, 2017 Kasım ayında %49,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 
2016 yılının aynı ayına göre %17 artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
  
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu 
  
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngil-
tere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti. 
  
İthalatta ilk sırayı Almanya aldı 
  
Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar 
ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi. 
 

 
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu 
  
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. 
Kasım ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36,3’tür. 
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %15,7 oldu 
 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,1’dir. 2017 Kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 
ithalatı içindeki payı %15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,7’dir. 
 

İSTATİSTİK İSTATİSTİK

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2017
 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) % 11,1 arttı 
 
Gayrisafi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının üçüncü çeyreğin-
de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 arttı. 
 
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %24,2 artarak 827 milyar 230 
milyon TL oldu. 
 
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat sektörü %18,7 
arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri 
ise %20,7 arttı. 
 
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre %9,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 
arttı.  
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Hanehalklarının ve HHKOK’ların toplam nihai tüketim harcamaları %11,7 arttı 
 
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harca-
maları, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %11,7 arttı. Devle-
tin nihai tüketim harcamaları %2,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %12,4 arttı. 
 
Mal ve hizmet ihracatı %17,2, mal ve hizmet ithalatı ise %14,5 arttı 
 
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak 
%17,2, ithalatı ise %14,5 arttı. 
 

 
 
İşgücü ödemeleri %14,4 arttı 
 
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,4, net işletme artığı/karma gelir 
%33,3 arttı. 
  
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %32,7 oldu 
 
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde %35,6 iken bu oran 
2017 yılının üçüncü çeyreğinde %32,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %48,7'den %52,2' ye yükseldi. 
 

İSTATİSTİK İSTATİSTİK

 
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 29 Mart 2018’dir.
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2016

 
En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %47,2'ye yükseldi 
 
Hanehalkı kullanılabilir gelirinin, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hanehalkı bü-
yüklüğüne bölünmesi ile elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre; en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik 
grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak %47,2, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı 
pay 0,1 puan artarak %6,2 oldu. 
 
Buna göre; toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul %20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 
7,6'dan 7,7'ye yükseldi. 
 
Gelir eşitsizliği bir önceki yıla göre 0,007 puan arttı 
 
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılı-
mında bozulmayı ifade etmektedir. 2016 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,007 puan artış ile 0,404 ola-
rak tahmin edildi. 
 
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20’lik gruplar, 2015, 2016 

 
Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 19 bin 139 TL oldu 
  
Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre %15,9 artarak 16 bin 515 TL’den 19 bin 
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139 TL’ye yükseldi. 
 
Maaş ve ücret gelirleri %49,7 ile toplam gelirden en yüksek payı aldı 
 
Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek pay, bir önceki yıl ile değişim göstermeyerek %49,7 
ile maaş ve ücret gelirlerine ait oldu. İkinci sırayı 2015 yılına göre 1 puan artış ile müteşebbis gelirleri (%19,8), üçüncü sırayı ise 
0,4 puan azalış ile (%19,6) sosyal transfer gelirleri aldı. 
 
Müteşebbis gelirlerinin %74,7’sini tarım dışı gelirler, sosyal transferlerin ise %91,8’ini emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu. 
 
Nüfusun %14,3’ü yoksulluk sınırının altında kaldı 
  
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 
bir önceki yıla göre 0,4 puanlık düşüş ile %14,3 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin %60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk 
sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak %21,2 oldu. 
 
Hanehalkı tiplerine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk 
oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarının yoksulluk oranının bir önceki yıla göre 0,8 puan artışla %8,9, bağımlı çocuğu 
olmayan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,8 puan düşüşle %4, bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 
0,2 puan düşüşle %17,9 olduğu görüldü. 
 
Okur-yazar olmayanların %26,2’si, yükseköğretim mezunlarının %1,7’si yoksul 
 
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar 
olmayanların %26,2’si, bir okul bitirmeyenlerin %24,1’i yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde %12,5, lise ve dengi okul me-
zunlarında ise %6,2 oldu. Yükseköğretim mezunları ise %1,7 ile en düşük yoksulluk oranının gözlendiği grup oldu. 
 
Sürekli yoksulluk oranı %14,6 oldu 
 
Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 
%60’ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 
2015 yılında sürekli yoksulluk oranı %15,8 iken 2016 yılında bu oran %14,6 oldu. 
 
Konuta ilişkin en önemli problem izolasyondan dolayı ısınma sorunu oldu 
 
Nüfusun %42,2’si konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşarken, %38,1’i sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pen-
cere çerçevesi ve %24,5'i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı. 
 
Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı %68 oldu 
 
Nüfusun, %68’i konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu %65,4’ü yıpranmış ve eskimiş 
mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle karşılayamadığını ve %17,4'ü konut masraflarının hanelerine çok yük 
getirdiğini beyan etti. 
 
Maddi yoksunluk oranı %32,9 oldu 
 
Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sa-
hipliği ile beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, 
balık içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıt-
maktadır. 
 
Yukarıda belirtilen dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 
2015 yılında %30,3 iken 2016 yılında 2,6 puanlık artışla %32,9’a yükseldi. 
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 17 Eylül 2018’dir.

İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2017

 
Kurumumuzda Kısa Dönemli İş İstatistikleri için genel olarak yöntem ve veri kaynağı iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 
İnşaat üretim endeksinin veri kaynağının devamlılığının sağlanamaması nedeniyle, daha güncel ve kapsamlı veri kaynağı olan 
idari kayıtların hesaplamalarda kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, inşaat üretim endeksine, 2017 I. çeyrek haber 
bülteninden itibaren yer verilmemekte olup, idari kayıtlara dayalı olarak hesaplanacak 2015 temel yıllı çalışmalar tamamlan-
dıktan sonra, endeks, geriye dönük seriler ile birlikte 2018 yılından itibaren yayımlanacaktır. 
 
İnşaat sektöründe ciro %27,1 arttı 

İSTATİSTİK İSTATİSTİK

 
Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %27,1 oranında 
arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %6,7 oranında arttı.  
 

 
 

 
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 2 Mart 2018’dir. 
 
__________________________________________________________________________________ 
AÇIKLAMALAR 
İnşaat ciro endeksinde takvim etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle takvim etkisinden arındırılmış seriler yerine arındırılmamış 
seriler konulmuştur.

İşgücü İstatistikleri, Eylül 2017
 
İşsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşti  
 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 
bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; 
tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile 
%20 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık azalış ile %10,8 olarak gerçekleşti.  
 
İstihdam oranı %47,9 oldu 
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 233 bin kişi artarak 28 mil-
yon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile %47,9 oldu. 
 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 197 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 36 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin %20,3’ü tarım, %18,8’i sanayi, %7,7’si inşaat, %53,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hiz-
met sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi. 
 
İşgücüne katılma oranı %53,6 olarak gerçekleşti 
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İşgücü 2017 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 128 bin kişi artarak 32 milyon 215 bin kişi, işgü-
cüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %53,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %73,1, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %34,5 olarak gerçekleşti. 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Eylül 2016, Eylül 2017 

 
 
Kayıt dışı çalışanların oranı %34,8 olarak gerçekleşti 
 
Eylül 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 0,2 puan artarak %34,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı döne-
mine göre değişim göstermeyerek %22 oldu.  
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi olarak tahmin 
edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile %47,4 oldu. 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 10 bin kişi azalarak 3 milyon 410 bin kişi olarak gerçekleş-
ti. İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %10,7 oldu.  
 

İSTATİSTİK İSTATİSTİK

 
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. 
Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 68 bin, hizmet sektöründe 107 bin kişi artarken, sanayi 
sektöründe 16 bin, inşaat sektöründe 22 bin kişi azaldı. 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, Eylül 2016 – Eylül 2017 

Sayı : 12    2018Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

102 103



 
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 15 Ocak 2018’dir. 
  
AÇIKLAMALAR 
Bu haber bülteninde Eylül 2017 dönemsel sonuçları; 2017 yılının 31-43. haftalarını içine alan Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını 
kapsamaktadır.

Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2017
 
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 arttı 
  
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı. 
 

 
 
Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,7 arttı 
  

İSTATİSTİK İSTATİSTİK

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ekim ayında 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 arttı. Elekt-
rik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,9 azaldı. 
 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2017
 
Tarım- ÜFE Kasım ayında %2,97 arttı 
  
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %15,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,79 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %11,72 artış gösterdi. 
 
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %2,90 ve ormancılık ürünlerinde %2,48 ve balıkçılıkta %6,98 artış ger-
çekleşti. 
  
Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti 
  
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %7,61, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,71 
artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise %3,42 azalış olarak gerçekleşti. 
  
Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %17,76 arttı 
  
Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %6,58, yağlı meyveler %5,03, çeltik %2,87 ve diğer çiftlik hayvan-
ları ve hayvansal ürünler %2,14 artış gösterirken, turunçgiller %4,58, tropikal ve sub-tropikal meyveler %5,77 azalış gösterdi.  
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Tarım ÜFE yıllık değişim, 2016-2017 
 [2010=100]  

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2017
 
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,69 arttı 
 
TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. 
 
Aylık en yüksek artış %1,69 ile ulaştırma grubunda oldu 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,52, ev 
eşyasında %1,18, konutta %0,77 ve lokanta ve otellerde %0,47 artış gerçekleşti. 
 
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede %0,17 ve alkollü içecekler 
ve tütünde %0,01 düşüş gerçekleşti. 
 
Yıllık en fazla artış %18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti 
 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %13,79, çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev eşyası %12,74 ve 
sağlık %11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. 
 
Aylık en yüksek artış %1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu 
 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış 

İSTATİSTİK İSTATİSTİK

%13,59 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,79 ile TRC1 (Gazian-
tep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti. 
 
Aralık 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin orta-
lama fiyatlarında artış, 124 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 
 

Tüketici fiyat endeksi, Aralık 2017 
[2003=100]

 

Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2017
 
Bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı  
 
Üretim miktarları, 2017 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %4,2, sebzelerde %1,8, meyvelerde %9,7 
oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2017 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68 milyon 61 bin ton, sebzelerde 30 
milyon 826 bin ton ve meyvelerde 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti. 
 
Bitkisel üretim, 2016,2017 
 

 
Tahıl üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre arttı  
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Tahıl ürünleri üretim miktarları 2017 yılında bir önceki yıla göre %2,4 oranında artarak 36 milyon 133 bin ton olarak gerçekleşti. 
 
Bir önceki yıla göre buğday üretimi %4,4 oranında artarak 21 milyon 500 bin ton, arpa üretimi %6 oranında artarak 7 milyon 
100 bin ton, çavdar üretimi %6,7 oranında artarak 320 bin ton, yulaf üretimi %11,1 oranında artarak 250 bin ton oldu. 
 
Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla %9 oranında artarak 6 bin 847 ton, nohut %3,3 oranında artarak 470 bin ton, 
yumru bitkilerden patates ise %1,1 oranında artarak 4 milyon 800 bin ton olarak gerçekleşti. 
 
Yağlı tohumlardan soya üretimi %15,2 oranında azalış göstererek 140 bin ton oldu. 
 
Tütün üretimi %7,8 oranında artarak 80 bin ton, şeker pancarı üretimi ise %6,3 oranında artarak 20 milyon 828 bin ton olarak 
gerçekleşti. 
 
Sebze üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre arttı 
 
Sebze ürünleri üretim miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre %1,8 oranında artarak 30 milyon 826 bin ton oldu. 
 
Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler %0,8 oranında, başka yerde sınıflandı-
rılmamış diğer sebzeler %3 oranında, meyvesi için yetiştirilen sebzeler ise %1,9 oranında arttı. 
 
Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste %1,2, karpuzda %2,1, salçalık kapya biberde %15,7 oranında artış olurken, 
kavunda %2,2, sivri biberde %2,3, taze fasulyede %1,3 oranında üretim miktarı azaldı.  
 
Meyve üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre arttı 
 
Meyve ürünleri üretim miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre %9,7 oranında artarak 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti. 
 
Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada %3,6, şeftalide %14,4, kirazda 
%4,6, kayısıda %34,9 oranında artış oldu.  
 
Turunçgil meyvelerinden mandalina %16 oranında artarken, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığı ise %54,1 oranında azaldı. 
 
Üzüm üretiminde %5, trabzon hurmasında ise %9,8 oranında artış oldu.  
 
Süs bitkileri üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre arttı 
 
Süs bitkileri üretim miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre %7 oranında arttı. 
 
Süs bitkileri üretimi içindeki payları incelendiğinde kesme çiçekler %64,9, diğer süs bitkileri %35,1’lik bir paya sahiptir. 
 
Gül (kesme) üretimi bir önceki yıla göre %20,7, lale üretimi %9,6, lisianthus üretimi %8,2 oranında arttı. 

Konut Satış İstatistikleri, Kasım 2017
 
Türkiye’de 2017 Kasım ayında 122 732 konut satıldı 
 
Türkiye genelinde konut satışları 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 oranında azalarak 122 732 oldu. Konut 
satışlarında, İstanbul 19 939 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 14 200 konut 
satışı ve %11,6 pay ile Ankara, 7 360 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 
konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 51 konut ile Şırnak oldu. 
 
Konut satış sayıları, 2016-2017 

İSTATİSTİK İSTATİSTİK

 
İpotekli konut satışları 2017 Kasım ayında 37 250 olarak gerçekleşti 
 
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 oranında azalış göstererek 37 250 oldu. Toplam 
konut satışları içinde ipotekli satışların payı %30,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 009 konut satışı ve %18,8 
pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %56,3 ile Ardahan oldu. 
 
Diğer satış türleri sonucunda 85 482 konut el değiştirdi 
 
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 oranında artarak 85 482 oldu. Diğer konut satışla-
rında İstanbul 12 930 konut satışı ve %15,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların 
payı %64,8 oldu. Ankara 10 157 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 814 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut 
satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.  
 
Satış şekline göre konut satışı, Kasım 2017 Satış durumuna göre konut satışı, Kasım 2017  

   
 
Konut satışlarında 59 354 konut ilk defa satıldı 
 
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 azalarak 59 354 oldu. Toplam konut satışları 
içinde ilk satışın payı %48,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 166 konut satışı ve %15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 
6 863 konut satışı ile Ankara ve 3 037 konut satışı ile İzmir izledi. 
 
İkinci el konut satışlarında 63 378 konut el değiştirdi 
 
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 azalış göstererek 63_378 oldu. İkinci el konut 
satışlarında da İstanbul 10 773 konut satışı ve %17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el 
satışların payı %54 oldu. Ankara 7 337 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 323 konut satışı ile İzmir izledi. 
 
Yabancılara 2017 yılı Kasım ayında 2 152 konut satışı gerçekleşti 
 
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 artarak 2 152 oldu. Yabancılara yapılan konut satışların-
da, Kasım 2017’de ilk sırayı 728 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 491 konut satışı ile Antalya, 142 konut satışı ile 
Bursa, 128 konut satışı ile Yalova ve 94 konut satışı ile Sakarya izledi. 
 
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı 
 
Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 405 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Ku-
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veyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile Afganistan izledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2017

 
Ekonomik güven endeksi 95 oldu 
  
Ekonomik güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %3 oranında azalarak 97,9 değerinden 95 değerine düştü. Ekono-
mik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşler-
den kaynaklandı. 
  
Aralık ayında tüketici güven endeksi 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü 
güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi. Aralık ayında perakende ticaret güven 
endeksi ise 100,6 değerine yükseldi. 
 
Ekonomik güven endeksi, Aralık 2017 

 
 
Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, 
Aralık 2017 

 
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Ocak 2018'dir.

İSTATİSTİK İSTATİSTİK

Sanayi Ciro Endeksi, Ekim 2017

 
Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %31,7 arttı 
  
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %28,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %31,8 arttı. 
 

 
 
Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre %4,1 arttı 
  
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında 
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %4 arttı. 
 

Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2017
 
Tüketici güven endeksi 65,1 oldu 
 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından 
hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı; Kasım ayında 65,2 olan endeks 
Aralık ayında 65,1 oldu. 
 
Tüketici güven endeksi, Aralık 2017 
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Hanenin maddi durum beklentisi 84,8 oldu 
 
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %0,3 oranında artarak Aralık ayında 84,8 oldu. Bu artış, gelecek 
12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. 
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 87,5 oldu 
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 87,1 iken, Aralık ayında %0,5 oranında artarak 87,5 değerine yükseldi. 
Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir ön-
ceki aya göre azalmasından kaynaklandı. 
 
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 70,6 oldu 
 
İşsiz sayısı beklentisi endeksi Kasım ayında 70,9 iken, Aralık ayında %0,5 oranında azalarak 70,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 
aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. 
 
Tasarruf etme ihtimali endeksi 17,5 oldu 
 
Tasarruf etme ihtimali endeksi %2,9 oranında azaldı. Kasım ayında 18 olan endeks, Aralık ayında 17,5 değerine düştü. Bu dü-
şüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kay-
naklandı. 
 
 

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2017 
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İHRACATIN PARLAYAN YILDIZI 
"GEMLİK" GÜMRÜKLER 

SIRALAMASINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ !

İSTATİSTİKLER

2017 yılı itibariyle Gemlik Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla toplamda 10.732.124.000 $ İhracat gerçekleştirdi. Bu rakam 2016 
yılında 9.738.702.552 $ olarak gerçekleşmişti. Böylece %10’luk bir atış la ihracatta Türkiye Gümrükler sıralamasında 
Gemlik 2. Sıraya yerleşmiş oldu.

Aynı dönemde 8.594.338.000 $ da İthalat gerçekleştirerek 10.sıraya yerleşti. 2016 yılında ise ithalat 8.728.687.496 
$ olarak gerçekleşmişti. Bu anlamda ihracat ve ithalat arasındaki cari dengenin korunması geleneği yine sağlan-
mış oldu. İlk 10 sıralama şu şekilde gerçekleşti;

Halkalı Güm. Md.  19. 087. 364.000

Gemlik Güm. Md.  10. 732. 125.000

Erenköy Güm. Md.  9. 048. 007.000

Aliağa Güm. Md.  9. 003. 672.000

Ambarlı Güm. Md.  8. 734. 262.000

Derince Güm. Md.  7. 891. 132.000

İzmir Güm. Md.  7. 840. 758.000

İzmit Güm. Md.  7. 451. 047.000

A.H.L. Yolcu Salonu Güm. Md.  6. 966.707.000

Mersin Güm. Md.  6. 693.315.000

YILLAR > 2014 2015 2016  2017

İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT

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 $8.594.338.00 $10.732.125.000

DEĞİŞİM

{bir önceki yıla göre

 % (+,-)]

-3,50% -4,20% -4,50% +10% -8% -6% -2% +10%

Yıllara Göre Dağılım Matrisi

En fazla ithali yapılan eşyalar arasında başlıca; 

1. Demir çelik ürünü, 

2. Plastik ve kauçuk hammaddesi,

3. Kimyevi mamuller, 

4. Otomobil aksamı,

5. İplik,

6. Rulo saç oldu.

En fazla ihracı yapılan eşyalar arasında başlıca; 

1. Binek oto ve otomotiv aksamı,

2. Makine ve aksamı,

3. Demir çelik ürünü,

4. Hayvansal ürünler,

5. İplik,

6. Seramik,

7. Muhtelif gıda oldu.

Oda Başkanımız Kemal AKIT 2017 yılı dış ticaret verilerini değerlendirdi. 

Basına yaptığı açıklamada;

“ Gemlik emin adımlarla ülke ekonomimize değer katmaya devam ediyor. Tüm dünyada 
yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 
Dış ticaret verilerimizde zaten bunun doğrulamaktadır. Gümrükler bazında işlem hacmi 
olarak Türkiye 3.cüsü iken, şimdi Halkalı Gümrük Müdürlüğünün ardından 2. sıraya yer-
leştik. Ülke ekonomimize katma değer sağlayan sanayi tesislerimiz, limanlarımız, serbest 
bölgemizle büyük bir değer olduk. 2017 yılında odamıza toplamda 136 yeni şirket kayıt 
yaptırdı. Buda istikrarlı bir şekilde büyüdüğümüzün kanıtıdır. 2018 yılında da aynı başarı-
nın gerçekleşeceğinden hiç şüphem yoktur. Ekonomimize değer katan, istihdam yaratan, 
vergisiyle ülkemize can veren başta üyelerimiz olmak üzere, tüm müteşebbislere teşek-
kür ederim. Yeni yılın ulusumuza sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim” 
dedi.

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Odamız Aracılığı İle Onaylanan Dolaşım Belgesi İstatistikleri

Belge Bazında 

2017 yılı itibariyle odamız dış ticaret biriminde toplam 23264 adet dolaşım belgesi onay görmüştür. En fazla onay 
işleminin yapıldığı belge Avrupa Birliği üye ülkeleri için düzenlenen ve eşyanın serbest dolaşımı esasına dayanan 
A.TR evrakı oldu. Toplam 12475 adet A.tr evrakı 2017 yılında tarafımızdan onay görmüştür.A.tr dolaşım belgesini 
6481 adet onay ile Menşe Şahadetnamesi ve 3704 adet onay ile Eur-1 Dolaşım Sertifikası takip etmiştir.

2017 yılında 2016 yılına göre toplam 2570 adet dolaşım belgesi daha fazla onay görmüştür.

Belge Bazında 

Ülkemizde en önemli ihracat sektörlerinden olan otomotiv sektörünün Gemlik için de lokomotif görevini üstlendi-
ğini görmekteyiz. Bakıldığında Odamız aracılığıyla yapılan işlemlerde otomotiv sektörünün açık ara önde olduğu-
nu belirtebiliriz. Toplam 7926 adet onay işlemi sadece bu sektörde gerçekleştirildi. Otomotiv sektörünü alanında 
3590 onay işlemi ile demir çelik sektörü takip ederken 2380 onay ile seramik, porselen, cam ve 2349 onay işlemi 
ile gıda sektörü göze çarpan diğer sektörler oldu.

Ülke Bazında 

Ülkemizde ihracatta öncü olan pek çok kuruluşun bulunduğu Gemlik’den Dünya’nın hemen her ülkesine ihracat 
yapılmakta. Yine serbest bölgesiyle ön plana çıkan Gemlik 2017 yılında yaşanan ihracat artışına önemli katkılar 
sunmaya devam etti. 

Odamız dış ticaret birimi verilerine baktığımızda ise ülke genelindeki ihracat verilerinin odamız verileriyle paralel 
olduğunu görmekteyiz. Ülke çapında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken bu durum odamız istatis-
tiklerinde yansımış durumda. 2017 yılı itibariyle Almanya’ya odamız aracılığıyla 5164 adet dolaşım belgesi onayı 
yapıldı. Yine Amerika, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya’dan sonra 
üst sıralarda yer aldıklarını görmekteyiz.

Toplam İhracat Hacmi 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Birimi olarak toplamda 23264 adet dolaşım belgesine 2017 yılında 
tarafımızdan onay yapılmıştır. Toplam ihracat hacmimiz ise 1.349.885.168 $ olarak gerçekleşirken bu tutar geçen 
yılın aynı döneminde ise toplam 1.424.475.745 $ olarak gerçekleşti. 

Serbest Bölge Verileri

Bursa Serbest Bölge , Türkiye’deki serbest bölgeler arasında ticaret hacmi bakımından 5. Sıradadır. 

Bursa Serbest Bölge’de Aralık 2017 itibariyle firma sayısı 91 dir. Faaliyet ruhsatı sayısı ise 140 dir. 

Türkiye’den Bursa Serbest Bölgeye giren malların toplam değeri 285.933.564 $ 

Bursa Serbest Bölgeden Türkiye’ye giren malların toplam değeri 146.881.502 $ 

Yurt dışından Bursa Serbest Bölgeye giren malların toplam değeri 430.902.457 $ 

Bursa Serbest Bölgeden yurt dışına çıkan malların toplam değeri 902.364.258 $ 

Toplam ticaret hacmi 1.766.081.782 $ 

Çalışan Sayısı 31 Aralık 2017 itibariyle 10.073 tür.

İSTATİSTİKLER

İHRACATIN PARLAYAN YILDIZI 

"GEMLİK" 
GÜMRÜKLER SIRALAMASINDA 

TÜRKİYE İKİNCİSİ !
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2018 yılı Fuar Takvimi

*TOBB ‘nin yayınladığı 2018 yılı Ana Fuar Takviminden alınmıştır. 2018 senesinin ilk 3 ayını içerir. Fuar tarihleri değişiklik gösterebilir. 

2018 yılı Fuar Takvimi

*TOBB ‘nin yayınladığı 2018 yılı Ana Fuar Takviminden alınmıştır. 2018 senesinin ilk 3 ayını içerir. Fuar tarihleri değişiklik gösterebilir. 

06.01.2018 Çukurova 11.Kitap Fuarı Adana

09.01.2018 DEKOREKS Banyo, Mutfak, Dekorasyon Fuarı İstanbul

09.01.2018 İSMOB İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul

10.01.2018 JUNIOSHOW Bursa 10.Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bursa

10.01.2018 BURTEX Bursa Kumaş Fuarı Bursa

10.01.2018 34.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı İstanbul

11.01.2018 Enipe Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı İstanbul

16.01.2018 Fashionist Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı İstanbul

16.01.2018 IF Wedding Fashion İzmir "12.Uluslararası Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı" İzmir

23.01.2018 CNR İMOB 2018- İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul

25.01.2018 EMITT 2018 22.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul

01.02.2018 Gaming İstanbul Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı İstanbul

02.02.2018 Evlilik Dünyası 2018 Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbul

06.02.2018 İYF İstanbul Ayakkabı Yan Sanayi ve Deri Fuarı İstanbul

07.02.2018 ISK-SODEX 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı İstanbul

07.02.2018 Poolexpo 2018 İstanbul

08.02.2018 Linexpo İstanbul İç Giyim Moda Fuarı İstanbul

08.02.2018 BUCOS / Kozmetik ve Güzellik Fuarı Bursa

09.02.2018 Avrasya Boat Show 2018 14.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul

14.02.2018 EURIE Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi ve Fuarı İstanbul

15.02.2018 REW İstanbul 2018 14.Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı İstanbul

15.02.2018 İSG Avrasya 2018 4.İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı İstanbul

15.02.2018 Lifestyle Turkey- Muhafazar Giyim Fuarı İstanbul

15.02.2018
Kapı Fuarı Türkiye 12.Uluslararası Ahşap, Çelik, Endüstriyel, Otomatik Kapı, Kontrollü Kapı Geçiş Sistemleri ve Kapı Yan 
Sanayi Fuarı

İstanbul

17.02.2018 Boat Show Eurasia İstanbul

21.02.2018 ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Fuarı İstanbul

21.02.2018 TVCON İstanbul

21.02.2018 İstanbul Kırtasiye - Ofis 2.Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı İstanbul

21.02.2018 İstanbul Oyuncak Fuarı İstanbul

22.02.2018 Motobike İstanbul İstanbul

22.02.2018 Evlilik Hazırlıkları Fuarı Ankara

24.02.2018 Studyexpo Yurtdışı Dil veYaz Okulları Fuarı İstanbul

27.02.2018 Studyexpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı Ankara

27.02.2018 UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı İstanbul

01.03.2018 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Ankara

01.03.2018 Studyexpo Yurtdışı Dil veYaz Okulları Fuarı İzmir

01.03.2018 Uluslararası Fastener Fair Turkey 4.Bağlantı ve Sabitleme Elemanları, Teknolojisi Fuarı İstanbul

01.03.2018 Yapıda Ahşap ve Ahşap Ürünleri Fuarı İstanbul

03.03.2018 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul

03.03.2018 Studyexpo Yurtdışı Dil veYaz Okulları Fuarı İstanbul

05.03.2018 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul

07.03.2018 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İzmir

07.03.2018 FETEX 2018 8.Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek Fuarı Muğla

07.03.2018 Avrasya Pencere 2018 19.Uluslararası Pencere Fuarı İstanbul

07.03.2018 Avrasya Kapı 2018 10.Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı İstanbul

07.03.2018
Avrasya Cam 2018 8.Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim-İşleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve 
Kimyasalları Fuarı 

İstanbul

07.03.2018 MODEKO 2018 29.Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı İzmir

07.03.2018 Antalya Mobilya Fuarı 2018 Antalya

08.03.2018 Cityscape Turkey İstanbul

08.03.2018 İstanbul Beauty and Wellness Show İstanbul

08.03.2018 Home and Concept Fuarı İstanbul

09.03.2018 Uluslararası CNR Kitap Fuarı İstanbul

13.03.2018 HPCI Ortadoğu ve Avrasya Kongre ve Fuarı İstanbul

14.03.2018 Havuz SPA Wellness Fuarı (İstanbul Pool Show) İstanbul

14.03.2018 Art Ankara 4.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Ankara

15.03.2018 Çocuk Gelişimi Fuarı İstanbul

15.03.2018 Expomen 2.Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı İzmir

15.03.2018 WIN IAMD Eurasia 2018 İstanbul

15.03.2018 WIN Metal Working Eurasia 2018 İstanbul

15.03.2018 WIN Welding Eurasia 2018 İstanbul

15.03.2018 WIN Surface Technology Eurasia 2018 İstanbul

15.03.2018 WIN Electrotech Eurasia 2018 İstanbul

15.03.2018 Win Cemat Eurasia 2018 İstanbul

15.03.2018 7.Bursa Karacabey Tarım ve Hayvancılık Fuarı Bursa

15.03.2018 Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon Fuarı Şanlıurfa

15.03.2018 2.İstanbul Hırdavat Fuarı İstanbul

17.03.2018 Eğitim, Yutrdışı Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı İstanbul

17.03.2018 Bursa 16. Kitap Fuarı Bursa

19.03.2018 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı Ankara

20.03.2018 Konya Tarım 2018 16.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı Konya 

20.03.2018 CNR Mersin Anne-Bebe Çocuk Fuarı Mersin

20.03.2018 Bursa Eğitim Fuarı - 14.Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Fuarı Bursa

21.03.2018 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı İzmir

21.03.2018 Premiere Vision İstanbul İstanbul

21.03.2018 İDEV 2018 4.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı İzmit

21.03.2018 Doğu Marmara 2. Gayrimenkul Fuarı İzmit

22.03.2018 Turkcoat & Paintistanbul 2018 İstanbul

22.03.2018 SUÇEV /Su ve Çevre Fuarı Bursa

22.03.2018 3.Uluslararası Ankara Turizm Fuarı Ankara

22.03.2018
EKSPOMED EURASIA 25.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, 

Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı 
İstanbul

22.03.2018 DENTAL EXPO İstanbul

22.03.2018 PET İzmir Fuarı İzmir

22.03.2018 Güzellik & Bakım 2018 29.Güzellik ve Bakım, Saç, Kozmetik, Spa,&Wellness ve Parfümeri Fuarı İstanbul

22.03.2018 Samsun 4.İnşaat Fuarı 2018 Samsun

22.03.2018 İstanbul Jewelry Show Mart 2018 46.İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı İstanbul

23.03.2018 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı İstanbul

24.03.2018 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı İstanbul

28.03.2018 Antalya City Expo 8.Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya

28.03.2018 MARBLE "24.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı" İzmir

28.03.2018 BODEX 2018 "3.Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon ve Gıda İhtisas Fuarı" Muğla

28.03.2018 Decoboss- Güney Ege 2. Yapı, Dekorasyon ve Peyzaj Fuarı Muğla

29.03.2018 Educashow Eğitim Teknolojileri ve Okul Ekipmanları Fuarı İstanbul

29.03.2018 Pro Elektronik Show 2018 - Profesyonel Ses, Işık, Görüntü ve Entegre Sistemleri Fuarı İstanbul

29.03.2018 13.Uluslararası İdeal Homex Ev Eşyaları, Züccaciye Dekoratif Ürünler ve Çeyiz Fuarı İstanbul

29.03.2018 Türkiye Ev ve Mutfak Gereçleri Üreticileri, İhracatçıları Fuarı İstanbul

29.03.2018 World Mill Tech 2018 Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi İstanbul

Sayı : 12    2018Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

118 119



KURUMSAL KİMLİK & 
MARKA YÖNETİMİ

MARKA İMAJI

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

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

Bir ürünü ya da hizmeti tercih ederken nelerine bakarız?

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

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

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

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

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

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

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

Ürünlerini sıradanlıktan kurtaramayan üreticiler maalesef 
rekabet yarışında geri kalmaya mahkumdurlar. Yaşadığımız 
dönemde bir tüketici bir ürüne ulaşmak istediğinde o ürüne 
tek bir yerden almak yerine önce araştırmasını yapar. Tüketici 
en kaliteli ve en ucuzunu araştırma sonucunda bulabilir. Artık 
tüketiciler bilinçlidir ve markaların onlara bir değer vaad et-
mesini beklerler. Aynı ürünü, bir çok yerde bulabilen tüketi-
ci aslında bir değer istemektedir. İşte bu ince çizgide marka 
yöneticilerine büyük işler düşmektedir. Marka yöneticileri, 
tüketicilerin ihtiyaçlarını önceden analiz edip, pazarlama ve 
iletişim stratejilerine bu ihtiyaçlara göre yön veren, markanın 
hedef kitlesiyle duygusal bir bağ kurmayı başararak markayı 
ilk tercih edilir hale getirebilen kişilerdir.

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

KURUMSAL KİMLİK

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

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

MARKA YÖNETİM SÜRECİ

Marka yönetim sürecini incelediğimizde bu süreç, durum analizi 
tespitiyle ortaya çıkmıştır. Durum analizinin dört maddesini 
doğru tespit eden yöneticiler, markanın kime ve ne şekilde 
ulaşması gerektiğini belirlerler. Durum analizinin içerisinde 
markanın güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir. Güçlü ve zayıf 
yönler, markayı ilgilendirirken diğer iki yöntemde dış unsurları 
belirtmektedir. Bu dış unsurlar, markanın tehtidleri ve fırsat-
larıdır. Tehtidler, marka ile ilgili her şey olabilir. Rakiplerin ko-
numlandırılması ve pazarlama iletişimi kampanyaları gibi bir 
çok unsur buna örnek gösterilebilir. Kriz yönetimi; kriz anında 
olan markanın, bu krizi avantaja çevirerek kendisine fırsat ya-
ratması ya da pazarda bulunan bir tehtidin farkına varıp bu 
tehtidi fırsata çevirme çalışmalarıdır.

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

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

Baran KÖSEOĞLU
Profi Ajans 

Marka Yönetimi Uzmanı
baran@profi.com.tr
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Marka; bir işletmenin mal ve hizmetlerini 
tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi 

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

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

beynin sağ tarafına yani duygusal tarafına hitap ederler.

Markanın faydalarını incelediğimizde;

-Talep yaratarak sektöründe yer almasına yardımcı olmak,

- Kurum ve ürün imajının yerleştirilmesine yardımcı olmak,

- İstikrarlı satış sağlanarak rekabet gücünü arttırmak,

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

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

- İşletmenin kendini rakiplerine ve kriz ortamlarına karşı daha etkili korumasını sağlamaktır.



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.

FİRMA ADI: COTO C.I.C.S.A.
TEL: +54.11.4586 7777 
E-posta : ACASTILLO@coto.com.ar
Yetkili Kişi: Alejandro CASTILLO

T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, 
perakende mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren COTO 
C.I.C.S.A. Şirketinin ülkemizden deri ayakkabı ithal etmek istediği 
bildirilmiştir.

ARJANTİN

HİNDİSTAN

201700194

201700199

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

201700210

FİRMA ADI: SaiSmith Trading Company
 
E-posta: nilesh.bhosale@saismithtrading.com
Yetkili Kişi: Nilesh Bhosale / Owner

İşlenmiş gıdalar, organik işlenmiş gıdalar ve baharatlar, organik 
palmiye şekeri, organik muz cipsleri, zerdeçal, ham tapyoka, 
tapyoka cipsi, tapyoka nişastası, Hint doğal balı, her çeşit 
baharat, acı kırmızıbiber ve toz biber vb. ürünler üreticisi ve 
komisyoncusu olduğu belirtilen firmanın ürünlerini ülkemize 
de ihraç etmek istediği bildirilmiştir.

FİRMA ADI: SOTEM

E-posta:sicatunisia@gmail.com
Yetkili Kişi: Mehdi NAKBI

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, SOTEM 
adlı Tunus firmasının, sondaj işi için Türk firmalarıyla işbirliği 
yapmak istediğini bildirilmiştir.

SIRBİSTAN

TUNUS

FİRMA ADI: Agroart doo 
TEL: +381.22.311790
E-posta : agroartco@yahoo.com
Yetkili Kişi: Jarmila Agarski

Sırbistan'da tarım makineleri ve bu makineler için yedek parçalar 
(püskürtücüler, gübre serpme makinesi, ekme makinesi, 
bulamaç tankları ve traktör için aksam ve makineler, vb.) üreten 
firmanın ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir.

201700205

UKRAYNA

201700180

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

FİRMA ADI: Stojaniv Peat Briquetting Plant Ltd.
 
E-posta: office@torfdom.com
Yetkili Kişi: Oleg Pokhodenko / Manager

Ukrayna‘nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; Ukrayna, limanları 
üzerinden Avrupa, Asya ya da Afrika'ya ihraç amacıyla çıkarılan 
turba hacminde artış, öğütülmüş turbanın ihracatı için farklı 
kaplarda paketlenmesi, tarım için kompost, alt tabaka ve turba 
karışımlarının üretimi ve ürünlerin farklı kutulara paketlenmesi, 
tarımda ve teknik sıvılarda kullanılan humik bileşiklerin 
ekstraktlarının (humik ve fulvik asitlerin potasyum ve sodyum 
tuzları) üretimini, sıvı ve granül organo-mineral gübrelerin 
humatları bazında üretim, mantar üretimi için bir kapak tabakası 
(örtü tabakası) üretimi, yakacak turba briket veya pelet üretimi 
için teknolojik bir hat inşaatı vb. projeleri için yatırımcılar aradığı 
bildirilmiştir.

FİRMA ADI: LIBERTY Limited Liability Company
 
E-posta: iambosowski@gmail.com
Yetkili Kişi: Konovalenko Vyacheslav Vasilyevich / CEO
Rusya‘nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Temsilciliği tarafından; 
tarımsal sanayi kompleksleri yapan buna ek olarak, kimya sanayi, 
ağaç işleri endüstrisi ve kağıt hamuru ve kağıt işletmelerini direkt 
acenteliğini yapan LIBERTY Ltd. şirketinin, Hayvan yemi için 
hububat, tohum ve tahıl, et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta, 
yemeklik yağlar ve katı yağlar, şeker, çikolata ve şekerleme, un, 
makarna, tohum, kereste, gübreler ve tarım kimyasal maddeleri, 
endüstriyel kimyasallar, kağıt ve karton, plastik ve kauçuk, gıda 
maddeleri (mantar, bal, fındık, yağ, çilek) toplanması ve tedarikini 
yaptığı ve ihracat amacıyla güvenilir ortak aradığı bildirilmiştir.

HOLLANDA

RUSYA

201700185

201600186

FİRMA ADI: Spa World Hotel
 
E-posta: sedat@dewereldbazar.nl 
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör & Proje Lideri

Kuzey Hollanda’nın Almanya sınırında 625 metre derinlikte 
yüksek kaliteli termal suyu bulunan, yurttaşımıza ait 32500 m2’lik 
arazide, 170 odalı, 4000 m2 subtropic kapalı yüzme havuzlu, 
600 adet termal havuzlu, tüm müsaadeleri alınmış Termal SPA 
Oteli Projesinin satışa çıkarıldığı bildirilmiştir.
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Aramıza Yeni 
Katılanlar

ARAMIZA YENİ KATILANLARARAMIZA YENİ KATILANLAR ARAMIZA YENİ KATILANLARARAMIZA YENİ KATILANLAR

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

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

AKÇAY LOJİSTİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK PETROL 
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

EMİN GÜNGÖR ELİT GİYİM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi))

ATİL GÜNGÖR ELİT MODA Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi))

ÖZSUR LOJİSTİK NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

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

İLKA ŞEKERLEME MAMÜLLERİ GIDA VE İNŞAAT SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK DOĞU ŞUBESİ

Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç)

İLKA ŞEKERLEME MAMÜLLERİ GIDA VE İNŞAAT SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK BATI ŞUBESİ

Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç)

KÖKTAŞLAR NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ

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

ETH TEKNİK VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER ANONİM 
ŞİRKETİ

Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)

ORWOOD INTERIORS MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer, vb. imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil)

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

LİÇA GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

KAYNARTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

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

SEZER CANSU İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

UMURBEY LOJİSTİK TEKSTİL GIDA TURİZM MAKİNA 
İNŞAAT OTOMOBİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
GEMLİK ŞUBESİ

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda zeytin perakende ticareti

YÖNET MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ MAKİNA İMALAT 
MONTAJ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

MAY ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor 
tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

FRD GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor 
tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

ALİ İHSAN ÇELİK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ Sigorta acentelerinin faaliyetleri

DENEYİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ

Özel öğretim kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere yönelik okuma yazma programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim hariç)

KAVLAK ZEYTİN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
OKSİJEN 1 ŞUBESİ

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

KAVLAK ZEYTİN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
OKSİJEN 2 ŞUBESİ

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

EREN GIDA MADDELERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK BATI ŞUBESİ

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çikolata ve şekerleme perakende ticareti (bonbon şekeri, akide şekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç)

EREN GIDA MADDELERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK DOĞU ŞUBESİ

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çikolata ve şekerleme perakende ticareti (bonbon şekeri, akide şekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç)

YUSUF ERGEN-ERGENOĞLU HAFRİYAT
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)

HD USLU İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK GIDA İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

YILPORT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)

GÜNEŞ DEPO VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç)

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

DİLKAR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külahı vb.)

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

NADİR KARTAL NADİR OTO ELEKTRİK Motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarımı

KOCABIYIK TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Pastanelerin ve tatlıcıların (sütlü, şerbetli vb.) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar 
hariç)

MY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)

2A PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik ürünlerin imalatı

BAKİ MODEL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

ASİL UZUNKAYA İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

KÖRFEZ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK NAKLİYE İNŞAAT İŞ 
MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların 
boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.)

FOCUS MÜHENDİSLİK VE OTOMASYON SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA 
GEMLİK OKSİJEN İSTANBUL YOLU BURGER KING ŞUBESİ

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

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA 
GEMLİK OKSİJEN İZMİR YOLU BURGER KING ŞUBESİ

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

SENTİNUS DENİZ TAŞIMACILIĞI SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.)

MASTERPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı (aksam ve parçaları hariç)

EREN GÜNER ENDÜSTRİ OTOMOTİV NAKLİYE VE SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

YAR NAKLİYAT TAHMİL TAHLİYE GIDA MADDELERİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

DAKSAN LOJİSTİK REKLAM AMBALAJ İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kağıt ve karton (mukavva) ile ilgili belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

MY GEMİCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

KAVLAK ZEYTİN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
YAĞHANE ŞUBESİ

Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)

SUDE ZEYTİNCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

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

MUSTAFA AYKUT GÜLERYÜZ Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

ZEN SEYAHAT ORGANİZASYON TURİZM TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

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

AUTOMOTIVE EXCELLENCE SÜSPANSİYON ANONİM 
ŞİRKETİ

Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, 
rotbaşı, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dahil)

GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU 
MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ İŞLETMESİ

Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

MET YALITIM DOĞALGAZ İNŞAAT MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dahil)

ARMEGO LOJİSTİK GIDA REKLAM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

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

CIUS TURİZM OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı

VALEO HİDROLİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve 
bunların parçaları)

ORGEM ELEKTRİK OTOMASYON NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri (elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerin, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ile diğer elektrikli ekipmanların kurulumu 
(yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları hariç))

SEVDAL GIDA TARIM HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

NİLÜFER TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, 
biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.)

TMG TEHLİKELİ MADDELER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ

İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz 
konularında danışmanlık)

MİRADA BASIM YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ GEMLİK ÖZEL HATEM ARTI FEN LİSESİ 
ANADOLU LİSESİ ŞUBESİ

Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

MİRADA BASIM YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ GEMLİK ÖZEL HATEM ARTI MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ ŞUBESİ

Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

ARS VİNÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan)

HCYZ SEYAHAT ACENTELİĞİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT 
VE SPOR MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

ELMİN TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED 
ŞİRKETİ

Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezlerinde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, 
hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)

NUPA TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece 
kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

BEYFUR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve 
fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
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2016 yılında Tuba Bölükemini tarafından kurulan Raven 10 Design Office, Bursa’da yer alan bir tasarım ve sanat atölyesidir.

“RAVEN 10’u, yaratıcı endüstrideki sanatın eksikliğini fark ettikten sonra kurduk. Bursa’daki bir çok reklam ajansı ya da 

atölye, tek bir alanda faaliyet göstermekteydi. Ya sanayi firmalarına kurumsal hizmet vermekte ya da sanatsal oluşum 

platformlarında teknolojiden uzak soyut bir bakış açısıyla yer almaktaydı. Tam da bu yüzden kurulmuş olan Raven 10, 

teknolojiyi ve sanatı bir araya getirerek farklı ürünler ve sunumlar yaratmayı hedeflemektedir.

Yenilikçi ve yaratıcı düşünceyi kullanarak etkileşim kurup, marka hedeflerine ve estetik değerlerine ulaşmayı istemezmiydiniz ?…”

teknolojiyi ve sanatı bir araya getirerek 
farklı sunumlar...

GRAFİK TASARIM & PROMOSYON HEYKEL İÇ MİMARİ & 

MOBİLYA TASARIMI İLLÜSTRASYON KURUMSAL KİMLİK 

TASARIMI PROJE & TASARIM RESİM STOPMOTION 

ANIMATION

www.raven10.com




