
Geleceğin Sanayi Devrimine Hazır mısın 
Endüstri 4.0

İnsanoğlu çağlar boyunca her 
zaman bir arayış içinde olmuştur. 
Önce ateşi sonra demiri keşfet-
miştir. Tarım toplumuna geçişle 
birlikte kasabalar ve kentler 
oluşmuş, zamanla trampa 
ekonomisi yerini ekonomik 
oluşumlara bırakmıştır. 

Buluşların en belirgin yaşandığı 
dönem ise buhar teknolojisinin 
bulunması ve sanayi devrimi 
olmuştur. Sonrasında Edison,un 
DC’si Tesla’nın AC’si ve diğer 
buluşları ile  elektriksel ve dijital 
devrim ile iletişim ağları meydana 
gelmiştir.  Devamı > Sayfa 44
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Arkamızda 
yılların birikimi, 
önümüzde 
heyecan verici 
bir gelecek...

Zorlukları aşarken çelik gibi güçlüydük.

Hayallerimizi geleceğe taşırken büyük mesafeler katettik.

Paydaşlarımız için her zaman güvenli liman olduk.

Gemlik bölgesinin ve halkının kalkınmasına katkı verdik.

Gurur ve mutlulukla…



Borçelik ve Bursa Teknik Üniversitesi geniş kapsamlı işbirliği 
hedefleyen bir protokol imzaladılar. Anlaşma Ar-Ge alanında 
ortak çalışmaların yanı sıra öğrencilerin proje ve stajlarında 
Borçelik tarafından desteklenmesini de kapsıyor.  

28 Ocak 2019, Bursa. Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik 
üreticisi Borçelik, sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirme 
yönünde önemli bir adım attı. Borçelik ve Bursa Teknik 
Üniversitesi (BTÜ) arasında geniş kapsamlı bir işbirliği 
projesi imzalandı. İşbirliği çeşitli Ar-Ge çalışmalarını ve 
öğrencilerin staj ve proje çalışmalarında Borçelik tarafından 
desteklenmesini kapsıyor.

İmza töreni Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır ve BTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in katılımlarıyla Borçelik 
Gemlik tesislerinde yapıldı. Törende Borçelik tanıtım filmi 
izlendikten sonra Borçelik Ar-Ge Test Merkezi ziyaret edildi. 

İmza töreninde konuşan Kerem Çakır, Borçelik’in Ar-Ge’ye 
verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: “İnovasyon ve 
değer yaratan yeni çözümler geliştirmek Borçelik olarak 
bizim iş yapma tarzımızın temelinde yer alıyor. Ar-Ge merke-
zimiz kuruluşundan bu yana sektöre örnek olacak nitelikte 
önemli ve yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün, Bursa 
Teknik Üniversitesi gibi güzide bir akademik kurumla imza-
ladığımız bu anlaşmayla sanayi – üniversite işbirliğinde yeni 
bir sayfa açıyoruz. Yapacağımız işbirliği ve geliştireceğimiz 
projelerle gerek akademik birikime, gerekse de sektörün 
gelişmesine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda 
bulunacağımıza inanıyorum.”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir 
ise üniversitelerin millete hizmet amacıyla kuruldukla-
rına değinerek; “Üniversite-Sanayi işbirliğine BTÜ olarak 

üst düzey önem veriyoruz. Proje Tabanlı Sektörel Eğitim 
Programımız (BTÜ-SEP) kapsamında öğrencilerimizin an-
laşmalı firmalarda 16 hafta tam zamanlı çalışarak deneyim 
kazanmalarını amaçlıyoruz. Bursa ve civarındaki sanayi 
kuruluşlarına Merkezi Araştırma Laboratuvarımız ile test-
analiz ortağı olurken Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığı 
ile danışmanlık ve proje desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda 
yenilikçi üniversite olarak ülkemizin saygın firmalarından 
BORÇELİK ile bir araya geldik. Öğrencilerimiz, sanayicimiz 
ve diğer paydaşlarımız adına attığımız adımları daha faydalı 
hale getirmek ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine 
katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. BORÇELİK 
gibi çok önemli bir markayla işbirliği anlaşması imzala-
maktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kapsamlı işbirliği  
İmzalanan protokol teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, ino-
vasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifi-
kasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında 
ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje 
geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapıl-
masını öngörüyor. 
Bu çalışmaların yanı sıra BTÜ ve Borçelik; bölgesel, ulusal 
ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi 
etkinlikler de düzenleyebilecekler.

Protokol BTÜ öğrencilerine de önemli avantajlar sağlıyor. 
Lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programı (SEP), staj 
ve bitirme projelerine yönelik; lisansüstü öğrencilerinin ise 
proje ve tezlerine yönelik iş birliği talepleri Borçelik tarafında 
desteklenecek. Bununla birlikte BTÜ ve Borçelik sanayide 
istihdam edilecek doktoralı Ar-Ge personeli yetiştirilmesi 
amacıyla TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı için ortak 
proje başvurusu gerçekleştirebilecek.

BORÇELİK VE 
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI.
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Telefon kodu: +41
Para birimi: İsviçre Frangı
Nüfus: 8,42 milyon (2017) Avrupa İstatistik 
Ofisi
Resmi dilleri: Fransızca, Almanca, İtalyanca, 
Romanşça
Para birimi: İsviçre Frangı
GSYİH: 678,9 milyar USD (2017) Dünya 
Bankası
Gayrisafi Milli Gelir: 558 milyar SAGP doları 
Kişi başına GSYİH: 80.189,70 USD 
GSYİH büyüme oranı: %1,1 yıllık değişim 
İnternet kullanıcıları: %83,0 nüfusa oranı 
(2011) 

İsviçre, resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu, fede-
ral otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kanton-
dan oluşan federal cumhuriyet. Batı Avrupa'da 
bulunan ülkenin kuzey sınırında Almanya, batısın-
da Fransa, güneyinde İtalya, ve doğusunda Avus-
turya ile Lihtenştayn yer alır.

İsviçre ekonomisi dünyanın en stabil ülke ekono-
milerinden biridir. 

İsviçre, ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılası sıralama-
sında 20, kişi başına düşen milli gelir sıralamasın-
da 4. sıradadır. Ülkede en çok insan ticaret ve 
finans gibi hizmet sektörlerinde çalışır

Akdeniz ikliminin en kuzey noktası olan Gemlik’te o 
yüzden dünyanın en lezzetli zeytini olan Gemlik zeytini 
yetişmiştir. Bu iklim, bu coğrafya onu tatların zirvesine 
taşımıştır. İnsanlar bu meyveyi zamanla yağa dönüştür-
müş bundan ilaç ve yemek yapmayı öğrenmiştir. Bu yağ 
ile kandil yapıp aydınlanmış, ısınmış, hayatının kalitesini 
arttırmıştır.

Sonraları Gemlik’te bir başka önemli buluş yapılmış 
deniz suyundan tuz elde edilmiştir. Ekim ailesinin çiftliği 
olan Tuzla Çiftliğinin adı buradan gelmektedir. Tuz üreti-
mi, bugün Gemsas olarak bilinen ve  su seviyesinde olan 
bölgeye deniz suyu aşırtılmış güneşle su buharlaştırılmış 
ve tuz elde edilmiştir. Tuz önceleri tabi olarak elde edilir-
ken faydaları anlaşılınca insanlar tarafından devamlı 
üretilmiş, bu buluş bugün kullandığımız bir sürü bulu-
şun da başlangıcı olmuştur. Tuzla biz(insanlık);  Gemlik’te 
zeytini, sele zeytinini salamura yapıp saklamayı öğren-
mişiz, eti tuzlamayı, bütün balıkları tuzlayarak saklamayı 

öğrenmişiz. Tuz bize ticareti, nakliyeyi, savaş sanayini 
öğretmiştir. Bu süreçte insanoğlu yine bu coğrafya saye-
sinde Gemlik’in  bir liman kenti olduğunu fark etmiştir. 
Burada hava hiçbir zaman açık deniz gibi esmemiştir. 
Etrafta su, yiyecek ve orman varmış. Derken insanoğlu 
tekerleğin icadı ile  beraber yelkeni , hatta daha önce 
salı, kayığı, kütüğü keşfetmiş ve ulaşım  başlamış, ihtiyacı 
olanı önce Kumla’dan, Kurşunlu’dan, Armutlu’ dan 
taşımaya başlamıştır. Sonra dağlarda avlanmış etini 
getirmiş tuzlamış, saklamış, kışın, yada uzun yolda aç 
kalmamayı öğrenmiştir. Zaman içinde bu yolculuk 
sırasında çıkardığı zeytinyağını yemeyi ve ilaç  olarak 
kullanmayı öğrenmiş.

Gemlik’te bu olumlu şartlar oluştukça kayıkçılık, akabin-
de gemicilik gelişmiştir. Gemlik’in Bursa’ya doğru çıkışın-
da tersane bayırı denen yere tarih boyunca kullanılan bir

Tarih Öncesinden - Günümüze

Neden GEMLİK?
Mahmut K. SOLAKSUBAŞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Üyesi
Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi

tersane yapılmıştır. Gemlik tersanesinde yapılan 
bazı gemiler kayıtlara göre 1793'te tersanede 55 
arşın boyunda bir tekne yapımı için halktan 1 000 
keseden fazla akça toplanmış, bu işte bir yolsuzluk 
olduğu kuşkusuyla Kaptanıdeıya Hüseyin Paşa'nın 
kethüdası Hacı Ahmet Ağa, durumu araştırmak 
üzere Hudavendigâr (Bursa) Vilâyeti'ne gönderil-
mişti. Söz konusu teknenin en çok 200 kese ile yaptı-
rılabileceği öne sürülmekte idi. 1797'de Selim III 
zamanında tersanede "Beşaretnümâ'' adlı, 76 toplu 
bir kalyon yapıldı. 1801'de "Fethiye" adlı bir başka 
savaş gemisi, Osman Kalfa'nın yönetiminde bir ekip 
tarafından yapılarak denize indirildi.  Gemlik tersa-
nesinde 1841'de bir başka savaş gemisi "Peyk-i 
zafer", 1871'de de "Asır" adlı bir ticaret gemisi yapıla-
rak denize indirildi. XÎX. yüzyıl ortalarından itibaren 
buharlı sac gemilerin kullanılmaya başlanmasıyla 
birlikte, öteki Osmanlı tersaneleri gibi, Gemlik tersa-
nesi de çağın gelişmelerine uyum sağlayamayarak 
kapandı. Yeri uzunca bir süre boş kaldıktan sonra, 
1935'te Sunğipek fabrikasının burada yapılması 
kararlaştırıldı.

Gemlik’liler bu öğrendiklerini ve yaptıklarının fazlasını 
sal, kayık, yelkenli ile başka bölgelere taşıyıp ticaretine 
başlamış. Bununla beraber kap, sepet, küfe, küp, anfora 
yapmaya başlamıştır ve bunlarla tuzlu zeytin, tuzlu et, 
zeytinyağı ve çok önemli olan tuzu koymuş , kara deni-
zin en ücra köşelerine götürmüş,  orada ne varsa onu 
alıp gelmiş. Paranın icadından  önce değiş tokuşa 
başlamış ve belki de Marmara’da ticaretin ilkini başlat-

İnsanoğlunun bilinen yada tahmin edilen geçmişinden bugüne 
kadar Gemlik hep önemli olmuştur. Bir çok şeyin ilki belki de 
Gemlik’te başlamıştır.

mış Gemlik.  İşte bu yüzden Gemlik insanlığın başladığı 
günden bugüne üretimin, ticaretin  lideri ve öncüsü 
olmuştur.

Şimdi bize düşen bu güzel memleketi devraldığımız insan-
lardan, devredeceğimiz çocuklarımıza geçmişine yakışır bir 
şekilde korumak ve kollamaktır.

Tarihte anlatılan Herkül’ün altın postu aramak için 
karaya Gemlik’ten çıkması, Makedonya kralı büyük 
İskender’in Anadolu’ya yürümek için Gemlik’ten 
karaya çıkması, Yıldırım Beyazıt’ın Avrupa’ya gitmek 
için hazırlıklarını Gemlik tersanesinde yapması Gem-
lik’in tarih öncesinden bu güne ne denli kıymetli bir 
ticaret merkezi ve de stratejik bir bölgede yer aldığını 
ispatlamaktadır.

Bugün batıya ve doğuya ulaşımın merkezi olan Gem-
lik’imizde bizi biz yapan bu coğrafyaya, bunun bir 
parçası olan  denize, zeytine çok çok önem vermeliyiz. 
Belki bugün tuzun ve zeytinyağının önemi o günkü 
gibi değil ama biz onlara sahip çıkarsak geçmişimize 
sahip çıkmış oluruz.

İşte bu sebeplerle Gemlik tarihin her döneminde 
önemli olmuştur. Herkül , Büyük İskender vb. bir çok 
insanın ve kavmin yaşadığı ve geçtiği bu yerleri 
layık olduğu yerlere getirmek umuduyla…

1871 Ylında Gemlik Tersanesinde üretilen   Asır  Vapurunun Denize İndirilme Töreni

Fotoğraf : Geroge Billing
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İÇİNDEKİLER

Gemlik merkezdeki Rumlar ile Kurşunlulu Rumlar ve Benli  
köylerindeki Ermeniler, 1922 yılında Türkiye’ye terk edince, 
Yunanistan ile yapılan Mübadele Andlaşması gereği, yerlerine 
Yunanistan’daki Müslümanlar iskân edilmişti. Bu iskân işlemi-
nin çok büyük bölümü, 1923-1924 yılında tamamlanmıştı. 
Ancak bu andlaşma 1929 yılına kadar Yunanistan’dan gelen 
göçmenleri kapsamaktadır. Resmi belgelerde mübadele 
sonucu iskân verilen aileler üç guruba ayrılmıştı. Bunlardan 
biri 1923-1929 yılları arasında Batı Trakya dışında, Yunanis-
tan’dan gelen Müslüman göçmenlerdi. Bu göçmenlere ‘müba-
dil’ denilmekteydi. Ancak devlet bu göçmenlerin dışında, 1913 
yılından sonra 1923 yılına kadar olan dönemde Rumeli’den
gelmiş olan göçmenlere de mübadil göçmenler ile birlikte 
iskân vermişti.

Çünkü bu göçmenler savaş çıktığı için iskân edilememişlerdi. 
“Balkan Göçmenleri” olarak adlandırılan bu göçmenlerin çoğu 
Arnavut ve Pomaklardan oluşmakta olup Bulgaristan ve 
Üsküp bölgesinden göçmüştü. Ayrıca “harikzede” olarak 
anılan, köyleri yanan Müslüman köylüleri de devletçe iskân 
olmuştu. Bu andlaşma gereği, Yunanistan’dan gelen göçmen-
ler, Rumların yaşadığı köy ve kasabalara iskân edildi. Orada 
bıraktıkları mallarına karşılık olarak, Türkiye’de aynı miktarda 
mal verilmesi planlanmıştı. Ancak uygulamada, çok zengin 

olanlar dışındaki göçmenlere aynı miktarda mal verilmişti. 
Bursa ve çevresine gelen göçmenler, Mudanya ve Gemlik 
limanlarına inerek, köylere dağılmıştı. Ancak Gemlik Limanı, 
göçmenler için daha uygun bir liman olmuştu. Nitekim 1924 
yılına ait bir belgede, Mudanya limanının büyük vapurların 
yanaşmasına elverişli olmadığından mülteci sevkiyatının 
Gemlik limanından yapılması istenmişti. (BOA. 272..0.0.14,
Yer: 76.30..7) Gemlik’in çok hamiyetli halkı, kazalarına gele-
cek göçmenlerin 2-3 günlük iaşelerini sağlamak için yardım 
toplamışlardı. Bu amaçla Bursa’da 1922 yılında İskân Müdür-
lüğü kurulmuştu. 

Gemlik’te iskân olan göçmenler genellikle Giritlidir. Girit 
adasından Bursa’ya iki gemi göçmen gelmişti. Bunlardan 
Kırzade adlı gemiyle gelen 3.600 kadar Giritli göçmen, 
Gemlik ve Mudanya çevresine yerleştirilmişti. Zengin Giritli-
ler ise Ankara gemisiyle gelmişti. Aşağı Benli (Cihatlı) köyün-
de ise çoğunlukla Serezli göçmenler iskân olmuşken, Yukarı 
Benli (Şahinyurdu) köyünde ise Pomak ve Filibeli göçmenler 
iskân olmuştu.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine göre, Giritliler 
dışındaki göçmenler ufak aile grupları halinde iskân olmuş-
tu. Bu belgelere göre Gemlik merkezde en yoğun iskânın 

Preveze göçmenleri olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra 
Selanik, Vodina, Kılkış, Yenice Vardar, Drama ve 
Doryan’dan gelenler vardı. Kurşunlu köyüne ise çok az 
iskân olmuştu. Bu göçmenler de kısa sürede köyü terk 
etmişti. Bunun nedeni, köydeki zeytinlik ve arazilerin, üç 
ailenin eline geçmesidi. Alemdarlar, Hacı Ömer Uslu ve 
Eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın elindeki zeytinlik 
miktarı, 50 bin ağacı geçmekteydi. Bu nedenle, çoğun-
lukla Arnavut olan bu mülk sahipleri, çalışmak üzere 
Arnavut ailelerini köye çalışmak üzere getirtmişti. Böyle-
ce eski bir Rum köyü olan Kurşunlu köyü, mübadil 
göçmeni köyü olması gerekirken, bir Arnavut göre; 
Kurşunlu ile Fledar köyleri arasındaki zeytinliklerin Tasfi-
ye Komisyonu Eylül 1924) Olasılıkla bu tarihteki satış 
sırasında, bu üç büyük çiftlik Kurşunlu’da kurulmuştu. 
Bazı mübadiller, oldukça yüksek mallar aldığı anlaşılmak-
tadır. Preveze göçmenlerinden Gemlikli Fuat Akçay, 
Yunanistan’da yağhanesi olana, burada yağhane veya 
fabrika verdiklerini söyledi. Gemlikli göçmenlere tarla ve 
bahçenin dışında iki kişiye bir pulluk ve öküz yardımı 
yapılmıştı. Çoğunlukla göçmenler aynı yardım olarak 
değil, bu malların parasını nakden almışlardı. Hatta 1949 
yılına ait bir belgede, Gemlik’te mübadil olarak 33 gayri-
menkul aldığı Ahmet Faik anlaşılmaktadır. (BOA, 
208.27..19, Sayı: 22739, Fon: 30..11.1.0) 

En çok iskân alan Vodinalılar olmuştu. Nitekim Gemlik 
merkeze iskân olanların en zenginleri Vodinalı (Selanik) 
idi. Ayrıca Preveze ve Dramalılar da Gemlik merkezde 
iskân olmuştu. Gemlik’e gelen Prevezeliler içinde balıkçı-
lık yapanlar çok olduğu için, Gemlik’te kalmayı tercih 
etmişlerdi. Mübadele ile Gemlik’e 4.340, Selanik ve Girit 
göçmeni yerleştirilmişti.  1927 Salnamesi’ne göre, Gem-
lik’e toplam 797 hane, 837 aile ve 4.340 nüfus mübadele 
kanunu gereği iskân olmuştu (1927 Salnamesi, 367-8). 
Bunların 3.645’i mübadil olup 699 hane, 722 aile idi. 
Bunlar doğrudan, 1923’ten sonra Yunanistan’dan gelen 
göçmenlerdi. 667 nüfus da Balkan göçmeni olarak iskân 
edilmişti. 91 hane, 97 aile olan bu göçmenler, 1912 
yılından sonra Balkanlardan gelip de, savaş nedeniyle 
iskân edilmemiş göçmenleri kapsamaktaydı. Gemlikliler, 
anlaşılmaktadır. Rum ve Ermenilerin bıraktığı mallardan 
alma hakkına sahipti. Nitekim 31.1.1924 tarihli bir belge-
de Gemlik, Orhangazi ve Karacabey kazalarında evleri 
harap olan kimselerin listesi çıkarılarak, yardıma muhtaç 
olanlarınacele bildirilmesi istenmişken, (BOA. 272..0.0.80, 
Yer: 3.2..13) aynı yıl içindeki bir başka belgede; Gemlik, 

Orhangazi ve Karacabey kasabalarında düşman tarafından 
tahrip edilen haneler hakkında bilgi verilmesi istenmişti. 
(BOA, 272..0.0.80, Yer: 3.3..19) 1.3.1924 tarihli bir başka belge-
de Gemlik kazasına bağlı köylerde ve Umurbey’de Yunanlılar 
tarafından evleri yanan vatandaşların isimlerine ait cetveller 
çıkarılmıştı. (BOA. 272..0.0.80, Yer: 3.4..1) Tüm bu verilerekar-
şın, evleri yanan ve malları zarar gören Gemliklilere, neden 
“Harikzede” sıfatı ile iskân verilmediği anlaşılamamıştır. 
26.12.1928 tarihli bir arşiv belgesinde ise, Gemlik harikzede-
lerinden emekli Ali Şükrü Bey’in oturmakta olduğu evin 
kendisine verilmesinin uygun olmadığı belirtilmişti. (BOA. 
272..0.0.12, Yer: 61.177..14)

Gemlik’ten giden Rumların malları, bir süre milli emlak 
tarafından kiraya verilmişti. Örneğin Gemlik’te, Rumlardan 
kalma 70 bin kg zeytin satışı yer almaktadır. (Kardaş, 10 Ekim 
1925) Emlakı Milliye’den, emvali metrukeden, Gemlik’te 75 
kıyye zeytin, 1000 kıyye salamura zeytin satılığa çıkarılmıştı.

Mübadele Kültürü
Mübadele göçmenleri, Gemlik’teki eski kültürü kısmen 
sürdürdü. Giritlilerin özellikle ot yemekleri çok ünlüydü. İşte 
bu Giritli ve Prevezeli kadınlar, gemilerden indikten sonra 
çevrede gördükleri güzel otları yemek yapmak üzere topla-
maya başladı. Geldiklerinde kırlara dağılmış; yemeklik 
ebegümeci, ürüvez ve kuzukulağı toplarken gören yerli halk, 
önce göçmenlerin açlıktan ot yediklerini sanmıştı. Sonraki 
yıllarda ise Giritlilerin bu ot yemekleri merakından dolayı; 
“Giritliler, eşeklere ot bırakmadı!...” Ancak sonraları Gemlikli-
ler, bu güzel ot yemeklerinin tadını alınca, Girit göçmenleri-
ne yerliler ot bırakmadığından şikâyet etmeye başladı. Gem-
lik’e Vodinalılar hariç, gelenlerin hemen tümü o yıllarda 
Rumca konuşmaktaydı. Bu nedenle, 1940’lı yıllara kadar 
Balıkpazarı kahvelerinde, Rumca konuşuluyordu.

Girit göçmenlerinin hemen tümü hiç Türkçe bilmiyordu. 
Türkiye’ye geldiklerinde ekmek-su istemesini bile bilmeyen 
bu insanların çoğu, meslek sahibi veya esnaf idi. Kentlere 
yakın alanlarda yaşayan bu insanların Gemlik ve Mudanya 
gibi ilçe merkezlerine yerleştirilmesi ise büyük isabetti. 
Zeytinciliği de bilen Giritliler, Gemlik ve Mudanya’da zeytinci-
liğin gelişmesini de sağlamışlardı. Gemlikli İbrahim Gürsoy, 
Girit’te kuruüzümü ve greyfurtu da çokça yetiştirdiklerini 
söyledi. Tüm kaynak kişiler, Girit’in çok güzel ve verimli bir 
ada olduğunu, her tür meyve ve bitkinin yetiştiğini söyledi. 
Gemlik’e gelen Girit göçmenleri daha çok Kandiya çevresin-
den ve biraz da Hanya’dan gelmişti. Kandiya’nın bir mahallesi 
Müslüman imiş. 

Göçmenlerin Gemlik’e iskânı ve onlara malların dağıtılması 
son derece titiz biçimde yapılmaktaydı. Bu amaçla kurulan 
Göçmen komisyonlarının yöneticileri son derece özverili bir 
çalışma yürütüyordu. Nitekim 1924 tarihli bir arşiv belgesin-
de Mudanya, Gemlik, İskân Kâtipliğine Mehmet Refik Efendi 
tayin edilmişti. (BOA, 272..0.0.71, Yer: 33.43..15) Yanyalı 
göçmenler, 1934 yılında ancak iskân alabilmişlerdi. 

Yanyalılar Bursa’da sadece Gemlik, Mudanya kasabalarına 
yerleşmişlerdi. Yanya ve Pargalıların tümü esnaf ve meslek 
sahibi kişilerdi. Bu nedenle kasaba merkezinde iskân edilme-
leri isabetli olmuştu. Pargalıların bir bölümü mübadele 
sonrasında nasılsa orada kalmış, II. Dünya Savaşı’nda Yuna-

nistan’da katliama uğramışlardı. Bursa bölgesine, sadece 
Gemlik’e bir miktar Prevezeli yerleşmişti. Yanya’nın Parga 
beldesi göçmenleriyle birlikte gelmişlerdi. Ancak gemideki 
Prevezelilerin iskân yeri Hatay Dörtyol olmasına karşın bir 
kısmı bu kasabada kalmıştı. Uzun süre bu nedenle iskân 
verilmemişti. Preveze göçmenlerinin Gemlik’e yerleşmeleri 
isabetli olmuştu. Çünkü bu göçmenler, Preveze’de de zeytin-
cilik yapmışlardı. Gemlik’e yerleşen Prevezelilerin hemen 
tümünün meslek sahibi aileler olduğu ve bu nedenle Gem-
lik’in ekonomisine katkı sağladığı söylenebilir. Preveze 
göçmenlerinden Necati Arda, Gemlik’te belediye başkanlığı 
yapmıştı. Prevezeli arabacı Ali Karakuşi de, arabalarından 
birini gemiyle Gemlik’e getirmişti. O tarihte getirdiği araba 
Gemlik’te büyük ilgi görmüştü. Gemlik’e yerleşen Preveze 
göçmenlerinden Lütfi Kırdar gemiye binerken, kendilerine 
ait 100 koyunu gemiye almak istemişti. Kaptan ise ancak 30 
koyunu alabileceğini söylemiş. Bunun üzerine Rum komşu-
su: “Sen ne kadar götürebilirsen götür, götüremediğini ben 
satın alırım” demiş. Rum komşusu, Kırdar’ların 70 koyununu 
alıp, parasını oracıkça eline vermiş. Serez göçmenlerinden 
Salih Tufan da, Cihatlı köyüne öküz arabası getirdiklerini 
söyledi. Preveze civarındaki Margrit köyünden 10 hane 
kadar Çingene de Gemlik’e gelmişti. Gemlik’te başka bölge-
lerden de 20 hane Çingene iskân edilmişti. Gemlik’teki tüm 
Çingeneler, mübadele ile Yunanistan’dan gelmişti. Halen 
Gemlikli Çingeneler, Rum mahallesinde yaşamaktadır

Gülcemal Vapuru

Mübadele Göçü ve GEMLİK 
Üzerindeki Etkileri 
1923-1924

Gemlik merkezdeki Rumlar ile Kurşunlulu Rumlar ve Benli  
köylerindeki Ermeniler, 1922 yılında Türkiye’ye terk edince, 
Yunanistan ile yapılan Mübadele Andlaşması gereği, yerlerine 
Yunanistan’daki Müslümanlar iskân edilmişti. Bu iskân işlemi-
nin çok büyük bölümü, 1923-1924 yılında tamamlanmıştı. 
Ancak bu andlaşma 1929 yılına kadar Yunanistan’dan gelen 
göçmenleri kapsamaktadır. Resmi belgelerde mübadele 
sonucu iskân verilen aileler üç guruba ayrılmıştı. Bunlardan 
biri 1923-1929 yılları arasında Batı Trakya dışında, Yunanis-
tan’dan gelen Müslüman göçmenlerdi. Bu göçmenlere ‘müba-
dil’ denilmekteydi. Ancak devlet bu göçmenlerin dışında, 1913 
yılından sonra 1923 yılına kadar olan dönemde Rumeli’den
gelmiş olan göçmenlere de mübadil göçmenler ile birlikte 
iskân vermişti.

Çünkü bu göçmenler savaş çıktığı için iskân edilememişlerdi. 
“Balkan Göçmenleri” olarak adlandırılan bu göçmenlerin çoğu 
Arnavut ve Pomaklardan oluşmakta olup Bulgaristan ve 
Üsküp bölgesinden göçmüştü. Ayrıca “harikzede” olarak 
anılan, köyleri yanan Müslüman köylüleri de devletçe iskân 
olmuştu. Bu andlaşma gereği, Yunanistan’dan gelen göçmen-
ler, Rumların yaşadığı köy ve kasabalara iskân edildi. Orada 
bıraktıkları mallarına karşılık olarak, Türkiye’de aynı miktarda 
mal verilmesi planlanmıştı. Ancak uygulamada, çok zengin 

olanlar dışındaki göçmenlere aynı miktarda mal verilmişti. 
Bursa ve çevresine gelen göçmenler, Mudanya ve Gemlik 
limanlarına inerek, köylere dağılmıştı. Ancak Gemlik Limanı, 
göçmenler için daha uygun bir liman olmuştu. Nitekim 1924 
yılına ait bir belgede, Mudanya limanının büyük vapurların 
yanaşmasına elverişli olmadığından mülteci sevkiyatının 
Gemlik limanından yapılması istenmişti. (BOA. 272..0.0.14,
Yer: 76.30..7) Gemlik’in çok hamiyetli halkı, kazalarına gele-
cek göçmenlerin 2-3 günlük iaşelerini sağlamak için yardım 
toplamışlardı. Bu amaçla Bursa’da 1922 yılında İskân Müdür-
lüğü kurulmuştu. 

Gemlik’te iskân olan göçmenler genellikle Giritlidir. Girit 
adasından Bursa’ya iki gemi göçmen gelmişti. Bunlardan 
Kırzade adlı gemiyle gelen 3.600 kadar Giritli göçmen, 
Gemlik ve Mudanya çevresine yerleştirilmişti. Zengin Giritli-
ler ise Ankara gemisiyle gelmişti. Aşağı Benli (Cihatlı) köyün-
de ise çoğunlukla Serezli göçmenler iskân olmuşken, Yukarı 
Benli (Şahinyurdu) köyünde ise Pomak ve Filibeli göçmenler 
iskân olmuştu.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine göre, Giritliler 
dışındaki göçmenler ufak aile grupları halinde iskân olmuş-
tu. Bu belgelere göre Gemlik merkezde en yoğun iskânın 

Preveze göçmenleri olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra 
Selanik, Vodina, Kılkış, Yenice Vardar, Drama ve 
Doryan’dan gelenler vardı. Kurşunlu köyüne ise çok az 
iskân olmuştu. Bu göçmenler de kısa sürede köyü terk 
etmişti. Bunun nedeni, köydeki zeytinlik ve arazilerin, üç 
ailenin eline geçmesidi. Alemdarlar, Hacı Ömer Uslu ve 
Eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın elindeki zeytinlik 
miktarı, 50 bin ağacı geçmekteydi. Bu nedenle, çoğun-
lukla Arnavut olan bu mülk sahipleri, çalışmak üzere 
Arnavut ailelerini köye çalışmak üzere getirtmişti. Böyle-
ce eski bir Rum köyü olan Kurşunlu köyü, mübadil 
göçmeni köyü olması gerekirken, bir Arnavut göre; 
Kurşunlu ile Fledar köyleri arasındaki zeytinliklerin Tasfi-
ye Komisyonu Eylül 1924) Olasılıkla bu tarihteki satış 
sırasında, bu üç büyük çiftlik Kurşunlu’da kurulmuştu. 
Bazı mübadiller, oldukça yüksek mallar aldığı anlaşılmak-
tadır. Preveze göçmenlerinden Gemlikli Fuat Akçay, 
Yunanistan’da yağhanesi olana, burada yağhane veya 
fabrika verdiklerini söyledi. Gemlikli göçmenlere tarla ve 
bahçenin dışında iki kişiye bir pulluk ve öküz yardımı 
yapılmıştı. Çoğunlukla göçmenler aynı yardım olarak 
değil, bu malların parasını nakden almışlardı. Hatta 1949 
yılına ait bir belgede, Gemlik’te mübadil olarak 33 gayri-
menkul aldığı Ahmet Faik anlaşılmaktadır. (BOA, 
208.27..19, Sayı: 22739, Fon: 30..11.1.0) 

En çok iskân alan Vodinalılar olmuştu. Nitekim Gemlik 
merkeze iskân olanların en zenginleri Vodinalı (Selanik) 
idi. Ayrıca Preveze ve Dramalılar da Gemlik merkezde 
iskân olmuştu. Gemlik’e gelen Prevezeliler içinde balıkçı-
lık yapanlar çok olduğu için, Gemlik’te kalmayı tercih 
etmişlerdi. Mübadele ile Gemlik’e 4.340, Selanik ve Girit 
göçmeni yerleştirilmişti.  1927 Salnamesi’ne göre, Gem-
lik’e toplam 797 hane, 837 aile ve 4.340 nüfus mübadele 
kanunu gereği iskân olmuştu (1927 Salnamesi, 367-8). 
Bunların 3.645’i mübadil olup 699 hane, 722 aile idi. 
Bunlar doğrudan, 1923’ten sonra Yunanistan’dan gelen 
göçmenlerdi. 667 nüfus da Balkan göçmeni olarak iskân 
edilmişti. 91 hane, 97 aile olan bu göçmenler, 1912 
yılından sonra Balkanlardan gelip de, savaş nedeniyle 
iskân edilmemiş göçmenleri kapsamaktaydı. Gemlikliler, 
anlaşılmaktadır. Rum ve Ermenilerin bıraktığı mallardan 
alma hakkına sahipti. Nitekim 31.1.1924 tarihli bir belge-
de Gemlik, Orhangazi ve Karacabey kazalarında evleri 
harap olan kimselerin listesi çıkarılarak, yardıma muhtaç 
olanlarınacele bildirilmesi istenmişken, (BOA. 272..0.0.80, 
Yer: 3.2..13) aynı yıl içindeki bir başka belgede; Gemlik, 

Orhangazi ve Karacabey kasabalarında düşman tarafından 
tahrip edilen haneler hakkında bilgi verilmesi istenmişti. 
(BOA, 272..0.0.80, Yer: 3.3..19) 1.3.1924 tarihli bir başka belge-
de Gemlik kazasına bağlı köylerde ve Umurbey’de Yunanlılar 
tarafından evleri yanan vatandaşların isimlerine ait cetveller 
çıkarılmıştı. (BOA. 272..0.0.80, Yer: 3.4..1) Tüm bu verilerekar-
şın, evleri yanan ve malları zarar gören Gemliklilere, neden 
“Harikzede” sıfatı ile iskân verilmediği anlaşılamamıştır. 
26.12.1928 tarihli bir arşiv belgesinde ise, Gemlik harikzede-
lerinden emekli Ali Şükrü Bey’in oturmakta olduğu evin 
kendisine verilmesinin uygun olmadığı belirtilmişti. (BOA. 
272..0.0.12, Yer: 61.177..14)

Gemlik’ten giden Rumların malları, bir süre milli emlak 
tarafından kiraya verilmişti. Örneğin Gemlik’te, Rumlardan 
kalma 70 bin kg zeytin satışı yer almaktadır. (Kardaş, 10 Ekim 
1925) Emlakı Milliye’den, emvali metrukeden, Gemlik’te 75 
kıyye zeytin, 1000 kıyye salamura zeytin satılığa çıkarılmıştı.

Mübadele Kültürü
Mübadele göçmenleri, Gemlik’teki eski kültürü kısmen 
sürdürdü. Giritlilerin özellikle ot yemekleri çok ünlüydü. İşte 
bu Giritli ve Prevezeli kadınlar, gemilerden indikten sonra 
çevrede gördükleri güzel otları yemek yapmak üzere topla-
maya başladı. Geldiklerinde kırlara dağılmış; yemeklik 
ebegümeci, ürüvez ve kuzukulağı toplarken gören yerli halk, 
önce göçmenlerin açlıktan ot yediklerini sanmıştı. Sonraki 
yıllarda ise Giritlilerin bu ot yemekleri merakından dolayı; 
“Giritliler, eşeklere ot bırakmadı!...” Ancak sonraları Gemlikli-
ler, bu güzel ot yemeklerinin tadını alınca, Girit göçmenleri-
ne yerliler ot bırakmadığından şikâyet etmeye başladı. Gem-
lik’e Vodinalılar hariç, gelenlerin hemen tümü o yıllarda 
Rumca konuşmaktaydı. Bu nedenle, 1940’lı yıllara kadar 
Balıkpazarı kahvelerinde, Rumca konuşuluyordu.

Girit göçmenlerinin hemen tümü hiç Türkçe bilmiyordu. 
Türkiye’ye geldiklerinde ekmek-su istemesini bile bilmeyen 
bu insanların çoğu, meslek sahibi veya esnaf idi. Kentlere 
yakın alanlarda yaşayan bu insanların Gemlik ve Mudanya 
gibi ilçe merkezlerine yerleştirilmesi ise büyük isabetti. 
Zeytinciliği de bilen Giritliler, Gemlik ve Mudanya’da zeytinci-
liğin gelişmesini de sağlamışlardı. Gemlikli İbrahim Gürsoy, 
Girit’te kuruüzümü ve greyfurtu da çokça yetiştirdiklerini 
söyledi. Tüm kaynak kişiler, Girit’in çok güzel ve verimli bir 
ada olduğunu, her tür meyve ve bitkinin yetiştiğini söyledi. 
Gemlik’e gelen Girit göçmenleri daha çok Kandiya çevresin-
den ve biraz da Hanya’dan gelmişti. Kandiya’nın bir mahallesi 
Müslüman imiş. 

Göçmenlerin Gemlik’e iskânı ve onlara malların dağıtılması 
son derece titiz biçimde yapılmaktaydı. Bu amaçla kurulan 
Göçmen komisyonlarının yöneticileri son derece özverili bir 
çalışma yürütüyordu. Nitekim 1924 tarihli bir arşiv belgesin-
de Mudanya, Gemlik, İskân Kâtipliğine Mehmet Refik Efendi 
tayin edilmişti. (BOA, 272..0.0.71, Yer: 33.43..15) Yanyalı 
göçmenler, 1934 yılında ancak iskân alabilmişlerdi. 

Yanyalılar Bursa’da sadece Gemlik, Mudanya kasabalarına 
yerleşmişlerdi. Yanya ve Pargalıların tümü esnaf ve meslek 
sahibi kişilerdi. Bu nedenle kasaba merkezinde iskân edilme-
leri isabetli olmuştu. Pargalıların bir bölümü mübadele 
sonrasında nasılsa orada kalmış, II. Dünya Savaşı’nda Yuna-

nistan’da katliama uğramışlardı. Bursa bölgesine, sadece 
Gemlik’e bir miktar Prevezeli yerleşmişti. Yanya’nın Parga 
beldesi göçmenleriyle birlikte gelmişlerdi. Ancak gemideki 
Prevezelilerin iskân yeri Hatay Dörtyol olmasına karşın bir 
kısmı bu kasabada kalmıştı. Uzun süre bu nedenle iskân 
verilmemişti. Preveze göçmenlerinin Gemlik’e yerleşmeleri 
isabetli olmuştu. Çünkü bu göçmenler, Preveze’de de zeytin-
cilik yapmışlardı. Gemlik’e yerleşen Prevezelilerin hemen 
tümünün meslek sahibi aileler olduğu ve bu nedenle Gem-
lik’in ekonomisine katkı sağladığı söylenebilir. Preveze 
göçmenlerinden Necati Arda, Gemlik’te belediye başkanlığı 
yapmıştı. Prevezeli arabacı Ali Karakuşi de, arabalarından 
birini gemiyle Gemlik’e getirmişti. O tarihte getirdiği araba 
Gemlik’te büyük ilgi görmüştü. Gemlik’e yerleşen Preveze 
göçmenlerinden Lütfi Kırdar gemiye binerken, kendilerine 
ait 100 koyunu gemiye almak istemişti. Kaptan ise ancak 30 
koyunu alabileceğini söylemiş. Bunun üzerine Rum komşu-
su: “Sen ne kadar götürebilirsen götür, götüremediğini ben 
satın alırım” demiş. Rum komşusu, Kırdar’ların 70 koyununu 
alıp, parasını oracıkça eline vermiş. Serez göçmenlerinden 
Salih Tufan da, Cihatlı köyüne öküz arabası getirdiklerini 
söyledi. Preveze civarındaki Margrit köyünden 10 hane 
kadar Çingene de Gemlik’e gelmişti. Gemlik’te başka bölge-
lerden de 20 hane Çingene iskân edilmişti. Gemlik’teki tüm 
Çingeneler, mübadele ile Yunanistan’dan gelmişti. Halen 
Gemlikli Çingeneler, Rum mahallesinde yaşamaktadır

Gülcemal Vapuru

Mübadele Göçü ve GEMLİK 
Üzerindeki Etkileri 
1923-1924

Hasan HAMALOĞLU
İnşaat  Mühendisi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyesi



Paşa AĞDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Şefik YILMAZ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Fatih BULUK
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan HAMALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Alaattin AKCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah KAVLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Semih Aşkın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyelerimiz
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Paşa AĞDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Şefik YILMAZ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Fatih BULUK
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan HAMALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Alaattin AKCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah KAVLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Semih Aşkın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Meclis Üyelerimiz

Hasan YILDIRIM
Meclis Başkanı

Ahmet COŞKUN
Meclis Başkan Vekili

Necmi HASBUDAK
Meclis Başkan Vekili

Abdullah IŞIK
Meclis Üyesi

Abdullah KAVLAK
Meclis Üyesi

Ahmet ÇAKMAK
Meclis Üyesi

Alaattin AKCAN
Meclis Üyesi

A.Ergin ERENOĞLU
Meclis Üyesi

Fatih BULUK
Meclis Üyesi

Ferhat KURT
Meclis Üyesi

Hacı ÖRNEK
Meclis Üyesi

Hacı USLU
Meclis Üyesi

Haluk GÜVENİŞ
Meclis Üyesi

Ahmet Tezcan PEKER
Meclis Üyesi

Nurettin HOCAOĞLU
Meclis Üyesi

Paşa AĞDEMİR
Meclis Üyesi

Sedat AYDIN
Meclis Üyesi

Semih AŞKIN
Meclis Üyesi

Şefik YILMAZ
Meclis Üyesi

Hasan HAMALOĞLU
Meclis Katip Üyesi

Mahmut K. SOLAKSUBAŞI
Meclis Üyesi

Mehmet AKIN
Meclis Üyesi

Mehmet Ali KAYA
Meclis Üyesi

Mehmet ANAR
Meclis Üyesi

Anıl BEKÇE
Meclis Üyesi

Sayı : 13    2019
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Meslek Komite Üyelerimiz

10.Meslek Komitesi

1.Meslek Komitesi 2.Meslek Komitesi

4.Meslek Komitesi 5.Meslek Komitesi 6.Meslek Komitesi

7.Meslek Komitesi 8.Meslek Komitesi

11.Meslek Komitesi

9.Meslek Komitesi

3.Meslek Komitesi

Hasan İŞCEN 
Meslek Komitesi Başkanı
Halil BİLGİÇ
Meslek Komitesi Başkan Vek.
 

Ahmet ÇAKMAK
Meslek Komite Üyesi
Ayşe GÜNEY
Meslek Komite Üyesi

Abdullah KAVLAK
Meslek Komite Üyesi

Ahmet KARA
Meslek Komitesi Başkanı
Hayrullah KAYA
Meslek Komitesi Başkan Vek.
A.Ergin ERENOĞLU
Meslek Komite Üyesi
Mehmet Ali KAYA
Meslek Komite Üyesi
Saim MUTLU
Meslek Komite Üyesi

Fatih BECERİKLİ
Meslek Komitesi Başkanı
Berkant DEMİR
Meslek Komitesi Başkan Vek.
Sedat AYDIN
Meslek Komite Üyesi
Semih AŞKIN
Meslek Komite Üyesi
Abdullah IŞIK
Meslek Komite Üyesi
Hakan CANYOL
Meslek Komite Üyesi
İsmail BAKIR
Meslek Komite Üyesi

Osman ALEMDAR
Meslek Komitesi Başkan
Halit BULAMA
Meslek Komitesi Başkan Vek.
Hacı ÖRNEK
Meslek Komite Üyesi
Ferhat KURT
Meslek Komite Üyes
Hacı USLU
Meslek Komite Üyesi
Yadigar COŞKUN
Meslek Komite Üyesi
Alpaslan EKER
Meslek Komite Üyesi

Metin ÜNGÖR
Meslek Komitesi Başkanı
Yusuf ÇALIŞKAN
Meslek Komitesi Başkan Vek.
Hakan AY
Meslek Komite Üyesi
Ahmet Tezcan PEKER
Meslek Komite Üyesi
Hasan YILDIRIM
Meslek Komite Üyesi

Haluk GÜVENİŞ
Meslek Komite Üyesi
Tolga PEHLİVAN
Meslek Komite Üyesi

Abdulnasır AKDOĞAN
Meslek Komitesi Başkanı
Gürcan KENAR
Meslek Komitesi Başkan Vek.
Şefik YILMAZ
Meslek Komite Üyesi
Ahmet COŞKUN
Meslek Komite Üyesi
Erkan ÇAKIR
Meslek Komite Üyesi

Doğukan PAŞALIOĞLU
Meslek Komitesi Başkanı

Ayhan GÜNDOĞDU
Meslek Komitesi Başkan Vek.

Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI
Meslek Komite Üyesi

Alaattin AKCAN
Meslek Komite Üyesi
Gökhan GÜZEL
Meslek Komite Üyesi

Anıl BEKÇE
Meslek Komitesi Başkanı

Mustafa Harun GENÇOĞLU
Meslek Komitesi Başkan Vek.

Mehmet ANAR
Meslek Komite Üyesi

Hasan AYYILDIZ
Meslek Komite Üyesi
Alper BULUK
Meslek Komite Üyesi

Nurettin HOCAOĞLU
Meslek Komitesi Başkanı

Rıfat BULUT
Meslek Komitesi Başkan Vek.

Paşa AĞDEMİR
Meslek Komite Üyesi

Tekin RAMA
Meslek Komite Üyesi
Özcan DANIŞ
Meslek Komite Üyesi

İbrahim AŞAN
Meslek Komitesi Başkanı
Ahmet ERTEN
Meslek Komitesi Başkan Vek.

Mehmet AKIN
Meslek Komite Üyesi
Fatih BULUK
Meslek Komite Üyesi

Murat DEMİR
Meslek Komite Üyesi

Mahmut BAŞ
Meslek Komitesi Başkanı
Necmi HASBUDAK
Meslek Komitesi Başkan Vek.

Hasan HAMALOĞLU
Meslek Komite Üyesi
Yalçın BALKANCI
Meslek Komite Üyesi

Hilmi Erkan AKINCI
Meslek Komite Üyesi
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Gemlik Kontrolsüz Büyümenin Eşiğinde
An itibari ile Gemlik kontrolsüz büyümekte ve bu kontrolsüz 
büyümenin olumsuz etkilerini de hissetmektedir. Bunları sı-
ralayacak olursak;

1. Mevcut sanayi kuruluşları büyümekte ve yeni yatırımlar 
için yer bulamamaktadırlar.

2. Yeni yatırımcılar için sanayi alanları yok denecek kadar 
az ve yetersizdir.

3. Küçük Sanayi Bölgesinde imalat yapan, hizmet veren fir-
malar iş alanlarını büyütememekte ve ufak atölyelerde 
süreçlerini yürütmektedirler

4. Limanların kapasitelerinin çok altında depolama sahaları 
bulunmakta ve limanların tam kapasite çalışmalarına en-
gel olmaktadır.

5. Serbest Bölge’mizde yer sıkıntısı baş göstermekte ve 
yeni yatırımcılar için alanlar bulunmamaktadır.

6. Limanlarımızın demiryolu ağları ile bağlantısı bulunma-
maktadır

7. Temel geçim kaynağı zeytin alanları sanayi bölgelerinin 
içinde kalmıştır.

Bu ve buna benzer bir çok problem ile karşı karşıyayız. İşte 
bu noktada çok iyi stratejiler belirlemeli yönümüzü ona göre 
tayin etmeliyiz. Dünya artık Endüstri 4.0’ı konuşuyor. Bizlerde 
artık ajandamıza bu kavramı not etmeliyiz.  

Gemlik’in ekonomik dinamikleri 
yeniden tasarlanmalıdır.
Daha planlı, daha modern, alt yapısı ile göz dolduran, yatırım-
cı ile dost bir Gemlik için olmazsa olmaz hedeflerin başında 
Organize Sanayi Bölgesi gelmelidir. OSB ile birlikte Gemlik 
Demiryolu ağlarına bağlanmalı ve Türkiye’nin dünyaya açılan 
en modern kapısı olmalıdır. Geleceğin Gemlik’i ve şehir plan-
ları bu stratejiye göre şekillenmelidir.

Organize Sanayi Bölgeleri sanayi yatırımlarına altyapı sağ-
larken çeşitli teşviklerden yararlanmalarına da imkan veriyor. 
Halen Türkiye’de 289 organize sanayi bölgesi ve bunlarda 49 
binin üzerinde şirket faaliyet gösterip 1,6 milyon kişiye istih-
dam sağlıyor. 

Gemlik içinde artık OSB konuşulmalıdır. Kanaat önderleri, 
kamu kurum ve kuruluları, akademisyenler, üniversitelerimiz, 
sanayicimiz, esnafımız ve Gemlik Halkı ile istişare ederek he-
deflerimizi belirlemeliyiz. 

Gemlik’in Ekonomik 
Dinamikleri Yeniden 
Tasarlanmalıdır

Gemlik stratejik konumu İtibari ile eşsiz bir bölgede yer almaktadır. 
Avrupa’ya olan yakınlığı, deniz ve kara yolu ulaşımı, limanları, güm-
rük hizmetleri ve daha birçok özelliği ile yatırımcıları etkilemiş ve bu 
bölgede yatırım yapmalarının önünü açmıştır. Gemlik; büyük sanayi 
tesisleri, limanları, serbest bölgesi, gümrük hizmetleri ile Türkiye’nin 
ekonomi merkezlerinin başında gelmektedir. 13 milyar doların üzerin-
de ihracat hacmi ile büyük bir değerdir. 

Peki, bundan sonra ne olacak? Gemlik ekonomik dinamiklerine nasıl 
yön verecek? Bu stratejik değerini nasıl muhafaza edecek? Burada 
tamam deyip olanla mı yetinecek, yoksa pastadan daha büyük bir 
pay mı alacak. İşte bütün bu sorulara yanıt vermek için el birliği ile 
çalışıp Gemlik’in geleceğini belirlememiz büyük önem arz etmektedir. 
Büyümenin sosyolojik, ekonomik ve çevresel etkileri birlikte değerlen-
dirilmeli fizibilite çalışmaları biran önce yapılmalıdır. 

BAŞ YAZI

Paşa AĞDEMİR
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Hasan YILDIRIM
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkanı

Gemlik; zeytini ile adı özdeş güzide kentimiz. Tarih öncesi zamanlardan 
günümüze kadar bir çok kavime ev sahipliği yapmış bu coğrafyanın hamu-
runda zeytin varmış hep. Dünyaca ünlü sofralık zeytinleri bu coğrafyada 
yetişiyor ve binlerce insana aş ve de iş imkanı sunuyor.

Gemlik’in Kadim Dostu 
“ZEYTİN”

Gemlik Zeytininin kendine has karakteristik özellikleri bulun-
maktadır. Kabuğu incedir, çekirdeği küçük yağ oranı yüksek-
tir, dalında kararmadan asla toplanmaz. Büyük bir özveri ve 
emekle yetiştirilir ve tek tek elle toplanır. Yılın 12 ayı durmak 
bitmeyen bir emekle yoğrulur bu kadim dostumuz.

Kendine has karakteristik özelliğini koruma altına almak için 
Gemlik Ticaret Borsası ile müşterek çalışmalarımız sonucu 
2003 yılında Coğrafi İşaret Tescilini yaptık. Artık zeytinimiz kıs-
men de olsa koruma altında. 

Peki Gemlik Zeytini hak ettiği 
değeri görüyor mu ?
Asırlardır bu coğrafyada yetişen Gemlik Zeytini kendi marka-
sını ve marka değerini yaratmıştır. Gemlik Zeytini’nin reklama 
ya da tanıtıma ihtiyacı yoktur. Bu gün milyonlarca lira versek 
bu kadim dostumuzun marka değerini kazanamazdık. Tanı-
tımdan öte Gemlik’te zeytinciliğin önündeki sorunları gün yü-
züne çıkarıp çözmek önceliğimiz olmalıdır.

Özetle;

Gemlik’te,  zeytin üretim, ambalaj ve paketleme süreçlerinin 
yürütüleceği modern entegre tesisleri kurulmalı ve uluslara-
rası standartlarda üretim ve planlama yapılmalıdır.

Çiftçinin kaliteli ve standart ürün elde etmesi için , sulama, 
ilaçlama,  gübreleme, hasat, budama ve üretim süreçlerinin 
eğitimlerle desteklenmesi ve uzmanlarca saha çalışmaları 
yapılmalıdır

Kayıt dışı Gemlik Zeytini  satışının önüne geçilmeli, denetlen-
meli ve hologramlı satış ağı arttırılmalıdır.

Gemlik Zeytininin orijinal hali ile başka yörelerle karıştırılma-
dan tüketiciye ulaşması desteklenmelidir. 

Sulama süreçleri kontrol altına alınmalı, destekleyici göletler 
arttırılmalı ve ilgili kurumlarca takibi sağlanmalı gerekirse Su 
Yasası çıkarılmalıdır.

Üretici, akaryakıt, zirai ilaç ve diğer devlet primleri ile destek-
lenmelidir.

Zeytin ağacı koşulsuz şartsız korunmalıdır. Unutulmamalıdır 
ki bu coğrafyanın kadim dostu zeytin, bölgenin temel geçim 
kaynağıdır.

Üreticinin daha verimli ürün elde edebilmesi için toprak ana-
liz laboratuvarı ilçemize kazandırılmalıdır.

Gemlik Zeytini’nin daha az tuz kullanarak üretimi desteklen-
meli ve ihracata yönelik de çalışmalar yapılmalıdır.

Bu noktada bizler her daim kurum olarak diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarla istişare etmeye ve destekleyici her türlü faali-
yette bulunmaya hazırız. 

Bütün bu iyileştirmeler ve destekleyici faaliyetlerle Gemlik 
Zeytini hak ettiği değere yeniden kavuşacak ve asırlarca bu 
coğrafyada yaşamaya devam edecektir.  

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

GTSO'da Görev Teslimi Yapıldı
24

Nis
2018

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT görevi yeni 
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR’e devretti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR görev teslimi 
sonrası yaptığı konuşmada;

“Kırk yılı aşkın süredir tanıdığım, çok değerli büyüğüm, ağa-
beyim Sayın; Kemal AKIT’dan aldığım terbiye, kurum kültürü 
ve deneyimle odamızı daha da ileriye taşıyacağıma söz veri-
yorum. Kemal başkanımdan aldığım koltuğun yerini doldur-
manın zor olduğunu biliyorum. Saygıdeğer büyüğüm Kemal 
AKIT’ın her daim başımızın üstünde yeri var. Onun güçlü temsil 
kabiliyetinden, tecrübelerinden her daim istifade edeceğim, 
etmek isterim. Yapacak çok işimiz gidecek çok yolumuz var. 
Rabbim bizleri utandırmasın. Gemlik her zaman en iyisini 
hak ediyor. Kapımız herkese açık. Gemlik için, üyelerimiz için, 
gençlerimiz için, daha güçlü bir ekonomi için tüm kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile ortak bir paydada 
buluşmaya her daim hazırız."

Ardından söz alan Eski Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal 
AKIT; “Uzun yılladır beraber mesai yaptığım ve sevdiğim bir 
kardeşime bu kutsal görevi devretmenin mutluluğunu yaşı-
yorum. Devrettiğimiz bu bayrağı daha da ileriye taşıyacağından 
hiç şüphem yoktur. Kendisine ve diğer çalışma arkadaşlarıma 
bu kutsal vazifede üstün başarılar dilerim” dedi.
AKIT, Uzun yıllar birlikte çalıştığı tüm oda personeli ile de ve-
dalaştıktan sonra; “Odamızın gelişiminde aktif rol alan, cefakâr 
personelime gönülden teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum 
ki, bundan sonraki yönetimle de aynı azim ve kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceksiniz. Sizlerden beklentim de budur. 
Hepinize görevlerinizde başarılarınızın devamını dilerim." dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

Bursa Ticaret Borsası Odamızı Ziyaret Etti
27
Nis

2018

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer MATLI, 
Meclis Başkanı Mehmet AYDIN, Genel Sekreter Fehmi 
YILDIZ Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. Gelen heyeti Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 
AĞDEMİR, Meclis Başkanımız Hasan YILDIRIM, Yönetim 

Kurulu Başkan Vekilimiz Abdullah KAVLAK, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Şefik YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Alaattin AKCAN,Fatih BULUK, Hasan HAMALOĞLU ve Genel 
Sekreterimiz Agah ARDA karşıladı.

Sayı : 13    2019
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ODAMIZDAN HABERLER

Oda Yönetim Kurulumuz bir dizi ziyareti gerçekleştirmek 
üzere Ankara’ya gitti. Ziyarette Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR, Meclis Başkanımız Hasan 
YILDIRIM, Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Semih AŞKIN, 
Abdullah KAVLAK, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Şefik 
YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fatih BULUK, Alaattin 
AKCAN, Hasan HAMALOĞLU ve Genel Sekreterimiz Agah 
ARDA katıldı.
Ziyaretin ilk ayağında Chp Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Lale KARABIYIK makamında ziyaret edildi. Ziyaret süresince 
Gemlik için bir dizi projenin hayata geçirilmesi için lobi ça-
lışmaları yürütüldü. Bunların başında Gemlik Üniversitesi 
yer aldı.

Gemlik Üniversitesi İçin Her Şey Hazır

Ziyaret sırasında Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 
AĞDEMİR; CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale 
KARABIYIK’a Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi hakkında ön 
bilgilendirme yaptı. Gemlik Yerleşkesinin, Gemlik Üniversitesi 
olması için her türlü alt yapının hazır olduğu vurgulanarak 
destek talebinde bulunuldu. Gemlik Üniversitesi’nin ku-
rulması ile birlikte Ülkemizin en güzide yerinde en güzide 
üniversitelerden biri olacağına vurgu yapıldı.

Gemlik’li Milletvekillerini Mecliste Görmek İstiyoruz

AĞDEMİR; ayrıca iki seçim bölgesine ayrılan Bursa’nın 2. 
Bölgesinde yer alan Mudanya, Gemlik Orhangazi, İznik 
ilçeleri arasında Gemlik’ten milletvekili adayını üst sırada 
görmek istediğimizi kendilerine ileterek bu konuda da ayrıca 
destek istediler.

Gemlik’e Organize Sanayi Bölgesi Kurulmalıdır

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR'in gün-
deme getirdiği bir başka konu ise Organize Sanayi Bölgesi 
Oldu. Gemlik’in ekonomik dinamiklerini gündeme getire-
nAĞDEMİR; CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale 
KARABIYIK’tan Gemlik’e bir OSB kurulması için destek istedi.
Gemlik in ekonomik dinamiklerine yer veren AĞDEMİR 
“Gemlik 13 milyar dolar ihracat potansiyeli ile ülkemizin belli 
başlı bölgeleri arasında yer almak-
tadır. Mevcut Sanayi Tesisleri, 
Serbest Bölgesi, Limanları, 
Küçük Sanayisi ile Gemlik 
stratejik açıdan son derece 
büyük bir öneme sahiptir. 
Bu nedenle Gemlik’e bir 
Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması büyük önem arz 
etmektedir. Ülke 
ekonomisine, daha 
fazla katkı sunmayı 
kendimize hedef 
koyduk. Bu nok-
tada ilçemize 
bir OSB kazan-
dırmak için des-
teğinizi istiyoruz.” 
diyerek talep-
lerini ilettiler.

Oda Heyetimizden CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Lale KARABIYIK’a Ziyaret

11
May

2018
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Dünyaya 
Açılan Ambalaj...

Plastik Tekstil Ambalaj San. ve Tic. Ltd.Şti.

GEMLİK PLASTİK
Sanayi ve Ticaret

www.plasteks.com.tr  - info@plasteks.com.tr
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ODAMIZDAN HABERLER

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR, Meclis 
Başkanımız Hasan YILDIRIM, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekillerimiz Semih AŞKIN, Abdullah KAVLAK, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Şefik YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Fatih BULUK, Alaattin AKCAN, Hasan HAMALOĞLU ve Genel 
Sekreterimiz Agah ARDA'dan oluşan oda heyetimiz. TOBB 
Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. 
Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalış-
maları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR ziyarete 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Uzun Yıllardır beraber 
çalıştığımız TOBB Başkanımızı,Gemlik Ticaret Sanayi Odası 
olarak bu dönemde destekliyor,kendilerine seçimlerde 
başarılar diliyoruz” dedi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR ayrıca 
üyelerimiz tarafından yoğun ilgi gören Nefes Kredisi için 
de TOBB Başkanımız Sayın; HİSARCIKLIOĞLU'ndan maddi 
destekte bulundu.

Ayrıca Yönetim Kurulumuz, Gemlik'te Organize Sanayi 
Kurulması konusunda HİSARCIKLIOĞLU'ndan destek istedi. 
HİSARCIKLIOĞLU Bu konuyla ilgili olarak Sanayi Bakanımızla 
bir randevu alacağını ve bu konuda GTSO ya tam destek 
vereceğini ifade etti.

Odamızdan TOBB Başkanımız Sayın 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'na Ziyaret

11
May

2018
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ODAMIZDAN HABERLER

Oda heyetimiz Gemlik’in sorunlarını gündeme taşımak ve 
yeni projeleri kanaat önderlerine iletmek üzere Başbakan 
Yardımcımız Sayın; Hakan ÇAVUŞOĞLU’luyu makamında 
ziyaret etti.
Heyette, Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR, 
Meclis Başkanımız Hasan YILDIRIM, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekillerimiz Semih AŞKIN, Abdullah KAVLAK, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Şefik YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Fatih BULUK, Alaattin AKCAN, Hasan HAMALOĞLU ve Genel 
Sekreterimiz Agah ARDA yer aldı.

ÇAVUŞOĞLU Oda heyetimizi Çankaya Köşkü’ndeki   ma-
kamında ağırladı.

Ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren ÇAVUŞOĞLU; 
“Öncelikle GTSO’nun Yeni Yönetim Kurulu Başkanına ve 
Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar dilerim. Gemlik; 
ekonomik açıdan son derece önemli ve stratejik bir konumda 
yer almaktadır. Türkiye ekonomisi için önemlidir. Sanayisi, 
Limanları, Serbest Bölgesi, Zeytini ve Depolama alanlarıyla 
ekonomiye değer katmaktadır.“ dedi.
Ardından söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 
AĞDEMİR, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, 
Gemlik’in sorunlarına ilişkin dizi öneriyi Sayın ÇAVUŞOĞLU’na 
iletti.

Gemlik’e Organize Sanayi Bölgesi Kurulmalıdır

Gemlik’in ekonomik dinamiklerini gündeme getiren 
AĞDEMİR, Sayın; Hakan ÇAVUŞOĞLU’ndan Gemlik’e bir 
OSB kurulması için destek istedi.
“ Gemlik 13 milyar dolar ihracat potansiyeli ile ülkemizin 

belli başlı bölgeleri arasında yer almaktadır. Mevcut Sanayi 
Tesisleri, Serbest Bölgesi, Limanları, Küçük Sanayisi ile 
Gemlik stratejik açıdan son derece büyük bir öneme sahiptir. 
Bu nedenle Gemlik’e bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
büyük önem arz etmektedir. Ülke ekonomisine, daha fazla 
katkı sunmayı kendimize hedef koyduk. Bu noktada ilçe-
mize bir OSB kazandırmak için desteğinizi istiyoruz.” diyerek 
taleplerini ilettiler.

Gemlik Dört Yol Kavşağından İlçeye Giriş Yeniden Açılsın

Gemlik ekonomisi ve esnafı için büyük önem arz eden 
dört yol kavşağından ilçeye girişin ışıksız olarak yeniden 
yapılmasının önemine vurgu yapan AĞDEMİR; “ Bu giriş 
Gemlik esnafı ve Gemlik turizmi için son derece önemli bir 
konuma sahiptir. Kapalı olması özellikle küçük esnafımıza 
zarar vermiştir. Açılması ile birlikte merkezdeki ekonomik 
hayat yeniden canlanacaktır. Bunun için sizlerden destek 
istiyoruz “ dedi.

Gemlik Üniversitesi İçin Her Şey Hazır

Ziyaret sırasında Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 
AĞDEMİR’in gündeme getirdiği bir başka konu da Gemlik 
Üniversitesi oldu. Sayın; ÇAVUŞOĞLU’na Gemlik Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi hakkında ön bilgilendirme yaptı. Gemlik 
Yerleşkesinin, Gemlik Üniversitesi olması için her türlü alt 
yapının hazır olduğu vurgulanarak destek talebinde bulu-
nuldu. Gemlik Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte Ülkemizin 
en güzide yerinde en güzel üniversitelerden biri olacağına 
vurgu yapıldı.

Oda Yönetim Kurulumuzdan Başbakan Yardımcımız 
Sayın; Hakan ÇAVUŞOĞLU’na Ziyaret

11
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2018
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ODAMIZDAN HABERLER

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir ka-
tılımla gerçekleştirildi. Genel Kurula Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR, Meclis Başkanımız Hasan 
YILDIRIM, Meclis Üyelerimiz, aynı zamanda TOBB Genel 
Kurul Delegelerimiz; Ahmet ÇAKMAK, Haluk GÜVENİŞ ve 
Genel Sekreterimiz Agah ARDA katıldı.

 
TOBB ETÜ’de yapılan 74’üncü Genel Kurul’da TOBB 
Başkanımız Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu, katılan delegelerin 
tüm oylarını alarak yeniden başkan seçildi. 
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR TOBB 
Dilekleri İnceleme Komisyonunda Görev aldı.

Oda Heyetimiz (TOBB) 74. Genel Kuruluna Katıldı
15

May

2018
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ODAMIZDAN HABERLER

GTSO AKADEMİ Kapsamında üyelerimize yönelik düzenlediğimiz İkna Mühendisliği ve Algı Yönetimi eğitimimiz başarı ile 
tamamlandı. Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği eğitimi ABİGEM 'in tecrübeli eğitmenlerinden Reha Tartıcı verdi. 
Eğitim süresince; Algı yönetimi nedir ve hangi alanlarda kullanılmaktadır. Algılar ve kararların yönlendirilmesi, Birey ve grup-
larla iletişimde algı yönetimi ana balıkları altında, aşağıdaki konular işlendi.

AKADEMİK MODÜL YÖNTEM ve TEKNİKLERİ:
• Sözel Aktarım
• Power Point Sunumlar
• İnteraktif Yaklaşımlı Vaka Analizleri

İkna Mühendisliği ve Algı Yönetimi Eğitimimiz Tamamlandı
25

May

2018

PROGRAM İÇERİĞİ:

• Algı yönetimi nedir ve hangi 
alanlarda kullanılmaktadır.

• Algılar ve kararların 
yönlendirilmesi,

• Birey ve gruplarla ileti-
şimde algı yönetimi

• Algılarımız kararları-
mızı nasıl etkiler?

• İlk izlenimin önemi (Kendimiz 
hakkında ne anlatıyoruz?)

• İnsanları analiz ve 
okuma teknikleri.

• Sempati Oluşturma
• Karşılık verme güdü-

sünü kullanma
• Yokluk ve Kıtlık hissini kullanma
• Otorite algısını kullanma
• Tutarlı olma eğilimini kullanma
• Sürü psikolojisi eği-

limini kullanma
• Teşvik modelleri kullanma
• Ödül-Ceza denklem-

leri kullanma

• Tekrarlama
• Duygusallaştırma
• Acıt ve Kurtar
• Delil gösterme
• Genelleme yapma
• Kurumsal reklam kam-

panyaları ve imaj oluş-
turmada algı yönetimi

• Toplum mühendisliği
• Overton penceresi
• Marka iletişiminde al-

gının yönetilmesi
• Beyinde algılama ve 

algı filtrelerimiz
• Beyinde algı süreci
• İkna nedir, ne değildir?
• İnanç mekaniği
• Beynimizin algı filtreleri
• Düşünce sistematiği hatalarımız
• Mesajı anlama ve deşifre etme
• Etkin dinleme ve dinleme türleri
• Empatik dinleme
• Güçlü sorularla ihtiyacı 

ve itirazı anlama
• İknada stratejik soru sorma
• Beden dili sinyallerini anlama
• Uyum sağlama ve aynalama
• Sesin hızı, tonu ve vurgulama
• İkna şifrelerimiz
• Müşteri neyi referans alır?
• Bilgiyi ne kadar ve ne şe-

kilde vermeliyiz?
• Faydayı nasıl anlatmalı?
• İstek mi-ihtiyaç mı?
• Organize olma biçim-

lerimiz ve iş takibi
• İtiraz aslında nedir ve 

nasıl karşılanır?
• İknada dilin kullanımı
• Bağlaçların kullanımı
• Çerçeveleme
• Sanki çerçevesi
• Sorun-sonuç çerçevesi
• İknada metafor kullanımı 

ve hikaye anlatıcılığı

Sayı : 13    2019
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ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik'in sorunlarını dile getirmek, yeni projeleri bölgemizin 
kanaat önderleri ile paylaşmak için kamu kurum ve kuru-
luşlarına ziyaret gerçekleştiren oda yönetim kurulumuz bu 
kapsamda Bursa Valimiz Sayın İzzettin Küçük'ü makamında 
ziyaret ettiler.

Ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz 
Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Şefik Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Fatih Buluk, Hasan Hamaloğlu 
ve Genel Sekreterimiz Agah Arda yer aldı.

Gemlik’e Organize Sanayi Bölgesi Kurulmalıdır.
Gemlik’in ekonomik dinamiklerini gündeme getiren 
AĞDEMİR, Sayın; İzzettin Küçük'ten Gemlik’e bir OSB ku-
rulması için destek istedi.

“Gemlik 13 milyar dolar ihracat potansiyeli ile ülkemizin 
belli başlı bölgeleri arasında yer almaktadır. Mevcut Sanayi 
Tesisleri, Serbest Bölgesi, Limanları, Küçük Sanayisi ile 
Gemlik stratejik açıdan son derece büyük bir öneme sahiptir. 
Bu nedenle Gemlik’e bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
büyük önem arz etmektedir. Ülke ekonomisine, daha fazla 
katkı sunmayı kendimize hedef koyduk. Bu noktada ilçe-
mize bir OSB kazandırmak için desteğinizi istiyoruz.” diyerek 
taleplerini ilettiler.
Gemlik Dört Yol Kavşağından İlçeye Giriş Yeniden Açılsın
Gemlik ekonomisi ve esnafı için büyük önem arz eden 
dört yol kavşağından ilçeye girişin ışıksız olarak yeniden 
yapılmasının önemine vurgu yapan AĞDEMİR;“ Bu giriş 
Gemlik esnafı ve Gemlik turizmi için son derece önemli bir 

konuma sahiptir. Kapalı olması özellikle küçük esnafımıza 
zarar vermiştir. Açılması ile birlikte merkezdeki ekonomik 
hayat yeniden canlanacaktır. Bunun için sizlerden destek 
istiyoruz“ dedi.

Gemlik Üniversitesi İçin Her Şey Hazır
Ziyaret sırasında Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 
AĞDEMİR’in gündeme getirdiği bir başka konu da Gemlik 
Üniversitesi oldu. Sayın; İzzettin Küçük'e Gemlik Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi hakkında ön bilgilendirme yaptı. Gemlik 
Yerleşkesinin, Gemlik Üniversitesi olması için her türlü alt 
yapının hazır olduğu vurgulanarak destek talebinde bulu-
nuldu. Gemlik Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte Ülkemizin 
en güzide yerinde en güzel üniversitelerden biri olacağına 
vurgu yapıldı.

Gemlik İçin Düzenlenen 696 Sayılı KHK Gemlik'te İnşaat 
Sektörünü Durma Noktasına Getirdi

Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Hamaloğlu 696 Sayılı 
KHK 'nın Gemlik'teki inşaat sektörüne yansımalarını Bursa 
Valimiz Sayın İzzettin Küçük'e aktardı. Konuşmasında "Bahse 
konu KHK 'da düzenleme yapılmasına rağmen Gemlik 
özelinde inşaat sektörü durma noktasına gelmiştir. Konu ile 
alakalı siz değerli valimizden destek istiyoruz" dedi.
Bayramdan Sonraki İlk Ziyaretim Odamıza Olacaktır.
Ziyaretimizden ötürü memnuniyetini dile getiren Sayın 
Valimiz İzzettin Küçük, yaşanılan sıkıntıları daha yakından 
tahlil etmek için bayramdan sonraki ilk ziyaretini Gemlik'e 
yapacağını belirtti.

Oda Yönetim Kurulumuz Bursa Valimiz 
İzzettin KÜÇÜK'ü Ziyaret Etti

08
Haz

2018
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CHP Bursa Milletvekilimiz Prof.Dr.Lale KARABIYIK ve be-
raberindeki heyet odamızı ziyaret etti. Heyeti Oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis Başkanımız Hasan 
Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Semih Aşkın, 
Yönetim Kurulu Sayman Üye Şefik Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Fatih Buluk, Meclis Üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz 
Agah Arda karşıladılar.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir; "Öncelikle 
sizleri odamızda görmek bizleri çok mutlu etti. Hoş geldiniz. 
Ankara'da da bizleri ağırlamış ve Gemlik'le ilgili sizlere iletti-
ğimiz konularda bizlere detsek oldunuz. Bunun için size bir 
kez daha teşekkür ederiz." dedi 

Ardından söz alan Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım " 
Odamızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. 
Hoş geldiniz." dedi.

Oda Meclis Üyemiz Mahmut Solaksubaşı, Bursa 
Milletvekilimiz Lane Karabyık'a "Bursa'mızı gelecekte nerede 
görüyorsunuz. Sizce hangi ekonomik dinamikler üzerine inşa 
edilmelidir. Gelecekte Bursa'nın çizgisi ne olmalıdır." dedi.
Soruya cevaben Sayın Karabıyık " Bursa ülkemizin cari açığını 
kapatan, ekonomisi ile, marka değer, ile çok önemli bir kent. 
Fakat Bursa ne yazık ki milli gelirden hak ettiğinden çok 
daha azını alıyor. Bizce Bursa tüm dinamikleri ile topyekün 
büyümelidir. Her alanda gelişmelidir. dedi.

CHP Bursa Milletvekilimiz Prof.Dr.Lale KARABIYIK
Odamızı Ziyaret Etti

18
Haz

2018

ODAMIZDAN HABERLER

TİM 25. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın 
katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Olağan 
Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR 
katıldı. 

Genel Kurul'da başkan olarak son konuşmasını yapan TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, hükümetin bugüne dek kendile-
rine verdiği destekleri anımsatarak, kendilerine teşekkür etti.
Büyükekşi, sadece son dönemde ihracat desteklerinin 1 
milyar liradan 3 milyar liraya çıkarıldığına işaret ederek, yeşil 
pasaport, e-ticaret ve e-ihracatta çok önemli adımlar atıldı-
ğını, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açmanın kolaylaştığını anlattı.
Eximbank'ın, ihracatçılara önemli destekler sunduğuna 
dikkati çeken Büyükekşi, şu ana kadar verilen destekler ve 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Paşa AĞDEMİR TİM'in 25. Olağan Genel Kuruluna Katıldı
05

Tem

2018
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ODAMIZDAN HABERLER

Odamızın girişimci desteği devam ediyor. Bu kapsamda 2018 
yılı için programladığımız KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimimizin ilkini başarı ile tamamladık. ABİGEM' in deneyimli 
eğitmenlerinden Seçkin SAYGILI'nın sunumu ile gerçekleşen 
eğitime dair açıklamalarda bulunan oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Ağdemir; "Bu güne kadar yüzlerce genci-
mize, girişimci adayına KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eği-
timleri düzenledik ve sertifika almalarını sağladık. Odamızın 

KOSGEB ile ortaklaşa düzenlediği eğitimlere katılıp sertifi-
kalarını alan bir çok girişimci adayı iş yerini açtı, istihdama 
ve ekonomiye katkı sağladı. Girişimci adayları KOSGEB'in 
sağladı 50 bin TL hibe 100 bin TL iki yıl geri ödemesiz 0 faizli 
kredi imkanından faydalanabileceklerdir. Hepsine çıktıkları bu 
yolda başarılar dilerim. Bu noktada gençlerimize desteğimiz 
devam edecek." dedi.

GTSO Girişimcinin Yanında
21

Haz

2018

Odamız tarafından düzenlenen ve  girişimcilerimizi destek-
lemek, gençlerimizin önünü açmak, ekonomimize yeni kan 
vermek için düzenlediğimiz KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi kapsamında sertifika alamaya hak kazanan 58 giri-
şimci adayımıza törenle sertifikalarını verdik. 

Odamız 2008 yılından beri toplamda 16 KOSGEB UGE eğitimi 
düzenledi. Toplamda 480 girişimci adayımız bu eğitimlerden 
faydalandı ve sertifikalarını aldılar.2018 Haziran ve Temmuz 
ayları içerisinde düzenlediğimiz KOSGEB UGE eğitimlerimiz 
sonucu sertifika alan girişimcilerimizin sertifikalarını törenle 
verdik. Törene Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Paşa 

AĞDEMİR, Meclis Başkanımız Hasan YILDIRIM , Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Şefik YILMAZ ve Meclis üyemiz 
Mehmet AKIN iştirak ettiler.

Sertifika töreninde ilk sözü alan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Paşa Ağdemir; ‘’Kurs umarım hepinize faydalı olur. Daha 
büyük projelerde de bir arada olmayı diliyorum. Kuracağınız 
işlerle de ilerideki dönemde umarım müşterimiz olursunuz’’ 
dedi. Ardından söz alan Meclis Başkanımız Hasan YILDIRIM 
‘’Eğitimi başarıyla tamamlayan siz değerli arkadaşları tebrik 
eder ve herkes için hayırlı olmasını dilerim.’’ 

Girişimci Adaylarımız Törenle Sertifikalarını Aldılar
27

Tem

2018
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ODAMIZDAN HABERLER

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB İkiz 
Kuleler’de yapılan Marmara Bölgesi Oda Borsa balkanlarının 
katılımı ile gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantıda, TOBB’un 
çalışmaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı. 
Bölge sorunlarının tartışıldığı toplantıda ülke ve dünya 

ölçeğindeki ekonomik gelişmeler de müzakere edildi. 
TOBB’un çalışmaları hakkında oda ve borsa başkanlarını 
bilgilendiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıya katılan baş-
kanlarla görüş alışverişinde bulundu

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarında verimliliği 
arttırmak, hizmet kalitesini arttırarak sürekliliğini sağlamak 
üzere uyguladığı TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sisteminin TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş denetimi 
oda hizmet binasında gerçekleştirildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Şefik Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Buluk, Genel Sekreter Agah Arda, Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlusu Pınar AKIN, TSE Baş Tetkik Görevlisi Ebru BALİ 
ile Tetkik Görevlisi Hüseyin HEKİM’ in katıldığı açılış toplantısı 
ile başlayan tetkik programı, hizmet birimlerinde gün boyu 
süren incelemeler sonunda tamamlandı.

Açılış konuşmasını yapan Oda Başkanımız Ağdemir; " GTSO 
köklü ve güçlü bir kurum.Üyelerimiz başta olmak üzre top-
lumun bütün kesimlerine hitap eden ve çözüm odaklı çalışan 
bir yapımız bulunmaktadır. Hizmetlerimizi icra ederken 
hep daha iyiyi yapmaya gayret göstermekteyiz. GTSO 
Çalışanlarından, en üst yönetime kadar üye memnuni-
yetini esas alan ve sürdürülebilir kalite anlayışı ile hizmet 
etmektedir. TS EN ISO 9001:2015 versiyonu sürecine geçiş 
yapmak için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Fırsatlarımızı, 

tehditlerimizi ve olası risklerde nasıl davranacağımızı analiz 
ettik ve sistemimizi buna adapte ettik. Umarım verimli ve 
faydalı bir denetim olur. Hepinize teşekkür ederim" dedi. 

Genel Sekreterlik, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Oda Sicil, 
Muhasebe, Sanayi Sicil, Bilgi İşlem ve Kalite Birimlerinde, 
dokümanların ve kayıtların yeni versiyona göre incelen-
mesi sonucunda Odada yürütülen faaliyetlerin TS EN ISO 
9001:2015 standartlarına, dokümantasyon ve uygulama 
açısından uygunluğu denetlendi.

Denetim sonucunda başarılı bir şekilde TSE ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesini yenileyen Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası kalitede başarısını tekrar kanıtlamış oldu.

Oda Başkanımız Ağdemir; Marmara Bölge Toplantısına Katıldı

TS EN ISO 9001:2015 Geçiş Denetimimiz Başarıyla Gerçekleşti

14
Ağu

2018

28
Ağu

2018
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Gemlik Kaymakamlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik 
Belediyesi, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Kent Konseyi, 
Gemlik Ziraat odası, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
ve Odamızın katkıları ile düzenlenen "4.Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali"miz başarı ile tamamlandı.
Festival, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile kortej yürüyüşümüz ile 
start aldı. Yürüyüşe; Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu, 
Gemlik Kaymakamımız Gürbüz Karakuş, Oda Yönetim 
Kurulumuz ve Meclis üyelerimiz, bölge oda ve borsalarımızın 
başkanları, genel sekreterleri, STK temsilcileri ve Gemlik 
Halkı iştirak ettiler.
Yürüyüşün ardından festivalin açılışı Sayın Hisarcıklıoğlu 
tarafından yapıldı.
Açılış konuşmasında halka seslenen Hisarcıklıoğlu; "Gemlik 
körfezin içinde adeta aldın bir gerdanlık. Dünyaca ünlü zeytini 
ile ekonomiye katkılar sunmaktadır. 13 milyar dolar ihracat 
hacmi ile Gemlik büyük bir değer. Festivalin icra aşama-
sında birlik ve beraberliğin ne kadar etkili olduğuna şahit 
olduk. Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Odamız, Borsamız, 
STK'larımız hep birlikte bir araya gelmiş ve bu güzel organi-
zasyonu hayata geçirmişler. İşte bu birlik beraberlik en çok 
ihtiyacımız olan şeydir. Bizler de TOBB olarak Gemlik Zeytini 
için her türlü desteği vermeye hazırız. Odamızla, Borsamızla 
görüşme halindeyiz. Zeytin araştırma laboratuvarının yapıl-
ması için destek vereceğiz." dedi.
Sayın Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Oda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir'de halka ses-
lendi. Konuşmasında; "Sayın; Bakanım, Sayın Valim, Sayın 

kaymakamım, sayın milletvekillerim, Türkiye Odalar Ve 
Borsalar Birliği Başkanım belediye başkanım, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, değerli basın mensupları ve sevgili 
Gemlik halkı, "4. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali"mize 
hepiniz hoşgeldiniz.
Tarih boyunca zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte 
başladığı söylenmektedir ve “zeytin bütün ağaçların ilkidir” 

4.Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalimiz Başarı İle Tamamlandı
17
Eyl

2018
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denilmektedir.Dört büyük kitapta zeytin ağacı; barışın, 
kutsallığın, bolluğun, bereketin, adaletin, sağlığın, kısaca 
insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolüdür. 
İşte bu kadim meyve asırlardır bu topraklarda yetişmektedir. 
Halkımızın temel geçim kaynağıdır. Bölge ve ülke ekonomi-
sine sayısız katkılar sunmaktadır. Dünyanın en kaliteli sofralık 
zeytinleri, zeytinin başkenti Gemlik’te yetişmektedir.

Gemlik zeytini zamanla kendi değerini, kendi markasını 
yaratmıştır. Bu gün milyonlarca lira harcasak bile bu marka 
değerini kazanamayız. O yüzden bu değere sahip çıkmalı, 
bu güzel nimeti ebediyen korumalı ve marka değerini birlikte 
daha yukarılara taşımalıyız.
Bunların yanında Gemlik, diğer ekonomik dinamikleri ile de 
göz doldurmaktadır. Ülkemizin büyük sanayi tesisleri, işlem 
hacmi bakımında Türkiye’de ilk beşe girmiş ve dünyaca 
bilinen şirketleri bünyesinde barındıran serbest bölgesi, 
dünya ile rekabet edebilecek limanları ile ülke ekonomimizde 
çok önemli bir yere sahiptir. 13 milyar dolar ihracat hacmi 
ile gümrükler sıralamasında Türkiye ikincisidir. Bursa’mızın 
dünyaya açılan kapısıdır.
Zeytin festivalimizin hazırlık aşamasından bu güne çok 
emek harcandı. Bu noktada desteğini esirgemeyen tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına, stk’larımıza ve onların tem-
silcilerine, tüm emekçi kardeşlerimize ve bizleri yalnız 
bırakmayan siz değerli Gemlik halkına gönülden teşekkür 
ederim. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi. 
Festival açılışının ardından hep birlikte akşam yemeğine 
katılım sağlandı.
Festivalin 2. günü Gemlik 15 Temmuz Demokrasi 
Meydanımızda Gemlik Ticaret Borsası ile birlikte organize 
ettiğimiz En Uzun Zeytinli Kahvaltı organizasyonumuzu 
gerçekleştirdik. Gemlik halkının yoğun katılımı ile ger-
çekleşene kahvaltımıza ilgi büyüktü. Kahvaltı sırasında 
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım Gemlik Zeytini hakkında basına 
demeçlerde bulundular. 
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GTSO Akademi kapsamında, üyelerimizin iş ve bireysel gelişimini 
desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ABİGEM'in dene-
yimli eğitmenlerinden Ömer BAĞCI 'nın sunumu ile eğitimimiz 
uygulamalı olarak başladı. eğitim süresince;
• Bilgi çalışanlarının raporlama becerilerini geliştirme
• Excel'de kısa yolları verimli kullanama
• Grafikler ve özet tablolar ile etkili rapor sunumları 

hazırlayabilme
• Formüllerle özet raporlar hazırlayabilme
• Excel veri analiz araçlarını etkin olarak kullanabilme gibi 

konular işlendi.

İleri Seviye Uygulamalı Excel Eğitimimiz Tamamlandı
21
Eyl

2018

Odamızın Eylül ayı meclis toplantısına konuk olan Milletvekili 
Zafer Işık, "İş camiasının önü açılmazsa, Türkiye’nin önü 
açılmaz" dedi. Yönetim Kurulu Başkanımız Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ve diğer oda 
meclisi üyelerinin de sorularını cevaplayan Işık, "Beni 
Ankara’da çalıştıracak olan sizlersiniz, gün gelir bana hangi işi 
yaptın derseniz, ben de size hangi işi verdiniz, hangi projeyi 
getirdiniz de takipçisi olmadım" derim dedi.
Işık, "Kısa müddet önce faaliyete geçen yeni hastanemiz 
için 2 pratisyen hekimin göreve başladı. 9 pratisyen hekim 
daha gelecek. 4 uzman kadrosu için bakanlığımız tara-
fından kadro ihdası yapıldı. 37 hemşirenin ataması yapıldı. 
Peyderpey göreve başlıyorlar. Bu doktor sayılarına ulaşıl-
masının ardından hastanemizin Bölge hastanesi statüsüne 
kavuşması için gerekli olan sözleri aldık. 100 civarında te-
mizlik personeli de göreve başlayacak. Karsak deresi için 
temizleme çalışmaları sürüyor. İlgili kurumlarla görüşmeler 
yaptık. Buranın kirletilmesinde etkili olan firmalara ciddi 
yaptırımlar geliyor. Hamidiye ve Şükrüye köylerimiz için 
planlanan ve bölgesel bir ihtiyaca cevap verecek sulama 
göletleri için zemin sondajları yapılıyor. Gemlik Mudanya ve 
Gemlik Armutlu yolları için bir takım projeler hazırlanıyor. 

Çukurbahçe ve Hasanağa kamp bölgesinde bulunan yer-
leşim alanlarının yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalar 
yaptık. Çukurbahçe’ye planlanan proje onaylandı. Kısa süre 
sonra inşaat başlayacak. Dörtyol mevkiinin küçük araçlar 
için giriş çıkışa açılması konusunda Karayolları müdürü ile 
görüştük. Proje çalışması başlatıldı. Gemlik’te toplu taşımada 
yaşanan aksaklık ve belli saatlerdeki yoğunluğun giderilmesi 
için çalışmalar sürüyor" dedi.
Ardından söz alan Meclis Başkanımız Yıldırım "Öncelikle 
meclis toplantımızı teşriflerinizden dolayı meclisimiz adına 
teşekkür ederim. Yaptığınız çalışmaları yakından takip edi-
yoruz. Gemlik için çok şey yapacağınızdan şüphemiz yoktur. 
Görevinizde başarılarınızın devamını dilerim dedi.
Yönetim Kurulu Bakanımız Ağdemir ise, "Meclis toplantımızı 
onurlandırmanızdan dolayı çok mutlu olduk. el birliği ile 
üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Ben inanıyorum 
ki Gemlik için çok güzel projelere imza atacaksınız." dedi
Ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Ağdemir ve Meclis 
Başkanımız Yıldırım Milletvekilimiz Zafer Işık'a 2013 - 2018 
yılları arasında odamızda yaptığı çalışmalarından dolayı 
teşekkür plaketi takdim ettiler.

"Bursa Milletvekilimiz Zafer Işık Olağan 
Meclis Toplantımıza Katıldı"

28
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis Başkanımız 
Hasan Yıldırım Odamız üyesi SST Summit Steel Turkey’in açılış kok-
teyline katıldı. Açılışa Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio 
Ehara, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ağdemir; SST Metal Turkey Genel Müdürüne yaptıkları yatırımlardan 
ötürü ipek tablo hediye etti. Ağdemir; Öncelikle ülkemize yaptığınız 
yatırımdan ötürü teşekkür ederiz. Oda olarak her türlü sıkıntınızda 
yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.” dedi.

Üyemiz SST Summit Steel Turkey'in Açılış Kokteyline Katıldık
03
Eki

2018

Odamız Akreditasyon İzleme Komitesi Ekim 2018 Toplantısı 
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR başkanlığında, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih BULUK, Meclis Üyemiz Mahmut 
Kamil SOLAKSUBAŞI, Genel Sekreter Agah ARDA, Genel 
Sekreter Yardımcısı Emre GEMİCİOĞLU ve Akreditasyon 
Sorumlusu Pınar AKIN’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı 
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR’in açılış konuş-
masıyla başladı. Toplantıda 2018-2021 Yıllarına ait Stratejik 
Plan çalışmalarına başlandı. Stratejik plan çalışmalarımız 
kapsamında 4 yıllık İş Planlarımız, misyon, vizyon ve faali-
yetlerimiz görüşüldü.

2018 Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Üyelerimizin sorunlarını kaynağında tespit etmek ve bunlara 
çözüm üretmek, onların görüş, öneri dilek ve şikâyetlerini 
almak için Oda Yönetim Kurulumuzun üye ziyaretleri başladı. 
Ziyaretlere, Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Semih AŞKIN, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Şefik YILMAZ, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Fatih BULUK,, Alaattin AKCAN, Hasan 
HAMALOĞLU, Meclis Başkanımız Hasan YILDIRIM, Genel 
Sekreter Yardımcısı Emre GEMİCİOĞLU ve Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlusu Pınar AKIN eşlik etti.

“TÜİK raporlarına göre ağustos ayı itibari ile Bursa’da 33.000 
bin konut satışı yapılmıştır. Yine TÜİK raporlarına baktığımızda 
2018 ağustos ayında %12,5 oranında azalma ile beraber ül-
kemizde 105.154 konut satıldı. Şu an Türkiye’de 2 milyonun 
üzerinde konut stoku bulunuyor. Yapılan araştırmalara 
göre Türkiye’de AB ülkelerindekinin 2 katı oranında fazla 
müteahhit bulunmaktadır.” dedi ve sektör hakkında bilgiler 
verdi. Ardından Müteahhitler Derneği Başkanı Ahmet Ergen 
sektörün yaşadığı sorunları gündeme getirdi. Yaptığı konuş-
masında “Sektör ayırmaksızın zor bir dönemden geçtiklerini 
belirterek hep beraber yol haritası hazırlayarak sorunlara 
çözüm bulunabileceğini belirtti. Sektör olarak zaten bir 
senedir krize girdiklerini ve krize hazırlıksız yakalandık" dedi
Ziyaretin ikinci ayağında odamız üyesi Rifat Minare Konserve 

Fabrikası ziyaret edildi. Ziyarette gündemi değerlendiren 
Oda yönetim Kurulu Başkanımız Ağdemir; “Rifat Minare 
Konserve Fabrikası 1972 yılında odamıza kaydını yaptırmış 
46 yıllık geçmişi ile odamızın en eski üyeleri arasında yer 
almaktadır. Adem bey bilgisi becerisi ile Gemlik için, ül-
kemiz için büyük bir değer büyük bir kazançtır.Dünyanın ilk 
soyulmuş enginar konservesinin buradan çıktığını biliyoruz.
Ürün çeşitliliği, kalitesi ile bir birinden kaliteli ürünleri ülke 
pazarına sunmaktadır.Kendilerine ekonomimize sundukları 
katkılarından dolayı gönülden teşekkür ederim.“ dedi.

Üye Ziyaretlerimiz Başladı
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ilçe ve oda 
borsaların katılımıyla düzenlenen ‘Ortak Akıl Buluşmaları’nın 
16.’sı İnegöl’de gerçekleştirildi. Toplantıya Oda yönetim 
Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis Başkanımız Hasan 
Yıldırım, Genel Sekreterimiz Agah Arda ve Genel Sekreter 
Yardımcımız Emre Gemicioğlu katıldı. Toplantıda Gemlik'i 
tarafımızdan tespit edilen ve Gemlik'e ait sorunlar ve çözüm 
önerileri görüşülmek üzere yönetim Kurulu Başkanımız 
Ağdemir tarafından ilgililere iletildi. Görüşülen konuların 
kapsamı şu şekilde idi;

Gemlik Özelinde Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri

1 - Gemlik'e bir OSB Kazandırılması
Gemlik’te ki mevcut sanayi alt yapısı artık ihtiyaca cevap ve-
remez hale gelmiştir. Oda olarak bu konuda kamu kurum ve 
kuruluşları ile görüşerek lobi çalışmalarına başladık. Gemlik 
ülke ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır. Mevcut 
sanayisi, serbest bölgesi, limanları ile büyük bir değerdir. 
Mevcut yatırımların artması, sanayicimizin ve yatırımcıları-
mızın daha güzel imkânlardan faydalanabilmesi için Gemlik’e 
bir OSB kurulmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu 
noktada hali hazırda bulunan Askeri Hara’ya ait arazi uygun 
görünmektedir.
2 - Serbest Bölgeye Uygulanan Enerji Kayıp Kaçak Bedelleri
Enerji piyasası kanununda serbest bölgeler organize san böl-
geleri sayılmadığı için tahsil edilen kayıp kaçak bedellerinin 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda ortak bir çalışma 
başlatılmalı ve bakanlığa görüş bildirilmelidir.
3 – Projesi Hazırlanan Demir Yolunun Yapılaması Hk.
Gemlik sanayi bölgesi, limanları ve serbest bölgesini içine 
alan ve daha önceden birçok kez sanayi şurasında dile 
getirdiğimiz Demir Yolu projesinin biran önce hayata geç-
mesi önem arz etmektedir. Limanlarımıza uğrayacak yük 
treni ağı ile bir çok noktada kazanç elde edeceğiz. Tren 
yolunun yapılması ile kara yolunda seyreden kamyon ve 
tırların yarattığı trafik sorunu ve çevresel etkiler ortadan 

kalkacak, daha çevreci bir yaklaşımla çok daha verimli 
sevkiyat yapılabilecektir.
4 – Gemlik Üniversitesi
Hali hazırda hizmet veren Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım 
Kocabıyık yerleşkesinin Gemlik Üniversitesi olması için yoğun 
çaba harcadık. Bakanlıklar nezdinde lobi çalışmaları yaptık, 
fakat bir neticeye ulaşamadık. Oysaki yerleşkemiz her türlü 
alt yapısı ile hizmet vermeye hazırdır. Eğer üniversite olursa 
ülkemizin en güzide okullarından biri olacaktır.
5 - Zeytine Uygulanan KDV Oranları
KDV Kanunu’nun 28. maddesine göre zeytinin toptan satış 
fiyatları, KDV oranı %1, perakende fiyatlarda %8’dir. Üreticinin 
üretim için aldığı her malzeme ve yardımcı maddelerde 
%18’dir. Bu durum sınırlı imkânlarla ayakta durmaya çalışan 
zeytin üretici kuruluşlarını ciddi miktarda finansal sıkıntıya 
sokmaktadır. Bu konuda gerekli düzeltici önlemlerin alınması 
yararlı olacaktır.
6 - Gemlik Kavşağı
Gemlik esnafı ve turizmi için son derece önemli olan ve hali 
hazırda ilçemize girişin kapalı olduğu dört yol kavşağı, ışıksız 
bir proje ile yeniden açılmalıdır. Bu kavşağın açılması ile hem 
Gemlik’e giriş ve çıkışlar daha kolay olacak, hem de çarşı 
esnafının mağduriyeti ortadan kalkacaktır.
7 - İnşaat Sektörüne Dair Sorunlar
Çıkarılan 696 sayılı KHK’nın Gemlik piyasasına olumsuz 
yansıması.
Euro ve dolardaki değişikliklerden ötürü inşaat maliyetlerin 
tam olarak çıkarılamaması ve belirlenememesi nedeni ile 
yatırımcının yatırım kararı vermekte zorlanması.
Kredi faizlerinin yüksek oluşundan ötürü tüketicinin bu faiz 
oranlarında kredi kullanmaktankaçınmasına bağlı talep 
düşüklüğü ve buna bağlı olarak inşaat stokundaki fazlalık.
Kentsel dönüşümde önceki imar planları ile yeni planların 
bir biri ile uyumsuzluğu nedeni ile kentsel dönüşümün 
yapılamaması.
Dolar ve euro paritesindeki değişikliğin taşeron sözleşmele-
rine direk yansıması sonucu tedarikçilerin sözleşme şartlarını 
yerine getirememesi.

Bursa İş Dünyasından Ekonomiye ‘Güven’ Mesajı
08
Eki
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Üye ziyaretlerimizin ikinci ayağı tamamlandı. 
Bu kapsamda Gemlik Üretici Zeytin Hali ile 
Toptancılar Zeytin Hali Yönetim Kurulu Ziyaret 
edildi. Ziyaretlere, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Paşa AĞDEMİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz 
Semih AŞKIN,Abdullah Kavlak Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Şefik YILMAZ, Meclis Başkanımız 
Hasan YILDIRIM, Genel Sekreter Yardımcısı Emre 
GEMİCİOĞLU ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
Pınar AKIN eşlik ettiler. Ağdemir, yeni zeytin hasat 
yılının hayırlara bol kazançlara vesile olması te-
mennisiyle başladığı konuşmasında, "Geçmişte 
yaşadığımız gelecekte karşımıza çıkması muh-
temel tüm sorunları beraberce aşabileceklerini dile 
getirdi. Hepimizin aynı gemide olduğunu belirten 
Yönetim Kurulu başkanımız Paşa Ağdemir, Gemlik 
zeytinimizin marka değerini nasıl daha fazla nasıl 
artırabileceğimizi, bu konuda sizlerin bizi çalıştır-
masını gerektiğini belirtti."  Tüm zeytinciler adına 
teşekkür eden zeytin hali başkanı, bizlerin liderinin 
oda olduğunu, bu ziyaretin bizlere güç verdiğini hep 
beraber el ele her türlü güçlüğü aşabileceklerinin 
farkında olduğunu belirtti. Daha sonra yaşadıkları 
problemlere ilişkin olarak dile getiren yetkililer 
Odamıza teşekkürlerini sundu.

Üye Ziyaretlerimizin İkinci Ayağında 
Zeytincilerimizle Buluştuk

05
Eki

2018

Üye ziyaretlerimizin üçüncü ayağı tamamlandı. Bu kapsamda 
Gemlik Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Ziyaret edildi. 
Ziyaretlere, Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Semih AŞKIN, Sayman 
Üyemiz Şefik YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alaattin 
AKCAN, Fatih BULUK, Meclis Başkanımız Hasan YILDIRIM, 
Genel Sekreter Yardımcısı Emre GEMİCİOĞLU eşlik ettiler.
Ziyarette üyelerimize açıklamalarda bulunan Ağdemir;
"Odamızın 7 gurubu altında faaliyet yürütmektedirler. 
Sektörle alakalı 200 firma odamıza kayıtlıdır.
Gemlik stratejik konumu, mevcut limanları, serbest bölgesi, 
sanayi tesisleri ile Bursa’nın dünyaya açılan kapısıdır.
Hal böyle olunca nakliyecilik sektörüde süreç içinde büyümüş 
ve ihtiyaca cevap verebilmek adına kedini geliştirmiştir.

Gemlik’te faaliyet gösteren nakliyecilerimiz daha önce bir 
çok sorununu gündeme taşıdık. Bunlar arasında;
• S Plakalar için U tipi güzergahı
• Konteyner taşımacılığında konteyner boylarının 4,8 mt 
uygulaması ve getireceği sorunlar
• Dışarıdan gelen nakliyecilerin Gemlik’li nakliyecilere rakip 
olmaları
• Serbest bölge ve sanayi yolunun yapılması
• Serbest bölge ve sanayi bölgesine sosyal tesisler (restoran, 
cami, market vb) açılması gibi konularda ilgili meslek komi-
temizle birlikte çalışmalar yapılmıştır." dedi.
Daha sonra yaşadıkları problemlere ilişkin olarak dile getiren 
yetkililer Odamıza teşekkürlerini sundu.

Üye Ziyaretlerimizin Üçüncü Ayağı Tamamlandı
10
Eki

2018
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Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip birincisini düzenle-
diğimiz Gemlik'te İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 
Fuarımızın ikincisini daha büyük bir katılımla düzenlemenin 
gururunu ve onurunu yaşıyoruz. İş-Kur, Gemlik Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası ve Odamız işbirliği ile düzenlenen 
organizasyon protokol konuşmalarının ardından start aldı. 
Açılışa Bursa Vali Yardımcısı Sayın; Abidin Ünsal, Gemlik 
Kaymakamımız Sayın; Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye 
Başkanımız Sayın;Refik Yılmaz, Bursa Milletvekilimiz Sayın; 
Zafer Işık, STK temsilcileri, Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 

Ağdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Semih Aşkın, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Şefik Yılmaz, iştirak etti. 
Ağdemir basına verdiği demeçte" Ülkemizin içinden geçtiği 
hassas ekonomik dönemde birlik ve beraberliğin önemini 
bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugün burada ikincisini 
düzenlenmiş olduğumuz istihdam fuarımıza katılımlarından 
dolayı tüm değerli firmalarımıza, iş baş vurusu için gelen 
sevgili vatandaşlarımıza, katkı koyan kamu ve STK larımıza 
ve organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür eder fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni 
eder, saygılar sunarım” dedi

İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması Fuarımıza Büyük İlgi
12
Eki

2018

Geleneksel hale getirdiğimiz giyim yardımlarımız bu sende ya-
pılmaya başladı. 40 bin TL si Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 20 
bin TL si Odamızın katkısı olmak üzere toplamda 60 bin lira, 800 
öğrencimize giyim yardımı olarak dağıtıldı. Dağıtımın yapıldığı 
ilk gün Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım, Kalite ve Akreditasyon Sorumlumuz 
Pınar Akın dağıtıma bizzat eşil ettiler. Gündeme ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Ağdemir;

"Çocuklarımız en kıymetli değerlerimiz. GTSO Eğitime %100 
Destek Politikası kapsamında her koşulda çocuklarımızın eğitim 
süreçlerini desteklemekte ve katkılar sunmaktadır." dedi.

Çocuklarımıza Giyim Yardımımız Tamamlandı
22
Eki

2018
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Enflasyonla mücadele kapsamında Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Ağdemir, Gemlik genelinde görev yapan 
basın mensuplarına yönelik bir toplantı düzenledi.Toplantıya 
Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz Şefik Yılmaz, Genel Sekreterimiz Agah Arda ve Yerel 
Basın Temsilcilerimiz katıldı.
Ağdemir yaptığı açıklamada;
"Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. bizleri kırmayıp 
davetimize icabet ettiğiniz için, teşekkür ederim.
Malumunuz olduğu üzere ülkemize ekonomik açıdan bazı 
sıkıntılarla mücadele etmektedir. Bu sıkıntılar elbette aşılacak 

ve biz yolumuza devam edeceğiz. Bunun için en büyük 
dayanağımız birlik ve beraberliğimizdir. Biz buna inanıyoruz. 
Malumunuz olduğu üzere;
Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en 
önemli göstergelerden biridir.
Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat 
istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enf-
lasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır.
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareket-
lerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır.
Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem 
de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı 
olumsuz etkilemektedir.
Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın 
liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son 
derece önemli buluyor ve destekliyoruz.
Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek 
başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.
Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle 
ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir.
Türk özel sektörü, devletimizle birlikte top yekûn bir duruş 
sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır.
Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda 
olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma 
içindedir.

81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla 
Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde 
katılımı için çalışma başlatmaktadır.
Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye 
toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa,etkisi 
de o kadar büyük olur.
Reel sektörden finans sektörüne,kamudan vatandaşlarımıza 
kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz.
Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak,enflasyonla mücade-
lede de netice alacağımıza eminiz.
Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla top 

yekûn mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inan-
cımız tamdır.
Biz de, GTSO olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, 
tüm Oda/Borsa üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya 
katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz.
İnanıyorum ki, GEMLİK olarak gereken fedakârlığı gösterip, 
ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de 
en ön cephede yer alacağız.
Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve 
istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride 
bırakacağız." dedi
EK NOT:
Hükümetimizce Türkiye genelinde uygulamaya konulan 
enflasyonla mücadele programı çerçevesinde başlatılan 
“İNDİRİM KAMPANYASI”na Odamız üyelerinin vereceği 
desteğin de büyük önem taşıdığı, bu kapsamda, üyelerimize 
gereken duyurunun yapılması, tüketici fiyat endeksinde 
yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en 
az %10 indirim yapılmasının tavsiye edilmesi istenmiştir. Bu 
konuda, yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak üretim/
ticaretini yapmakta olduğunuz kaç kalem ürün yada hiz-
mette indirim yapabileceğinizin, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'ne iletilmek üzere 19 Ekim 2018 Cuma günü akşamına 
kadar ilişik forma (İndirim Bildirim Formu) işlenmesi hususunu 
bilgilerinize sunar; iyi günler dileriz.

Enflasyonla Mücadele Basın Bildirisi
15
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Hükümetimizce Türkiye genelinde uygu-
lamaya konulan enflasyonla mücadele 
programı çerçevesinde başlatılan “İNDİRİM 
KAMPANYASI” kapsamında Oda Genel 
Sekreter Yardımcımız Emre GEMİCİOĞLU; 
Kavlak Akaryakıt, Gıda Maddeleri, İnşaat, 
Turizm, Nakliye San. Ve Tic. Ltd.Şti.ve 
Mehmet Bahadır BAŞOĞLU’ nu ziyarette 
bulundu.

ODAMIZDAN HABERLER

Hükümetimizce Türkiye genelinde uygulamaya konulan enflasyonla 
mücadele programı çerçevesinde başlatılan “İNDİRİM KAMPANYASI” 
kapsamında Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Şefik Yılmaz, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım 
ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlumuz Pınar AKIN üyelerimizi ziyaret 
ederek, kampanyaya katılımlarından ötürü teşekkür ettiler. 
Kampanyaya;
• ECS Dayanıklı Tüketim Malları İth.İhr. San. Ve Tic.A.Ş.,
• Solaksubaşı Otomotiv Gıda San.Tic.Ltd.Şti.,
• Beyaz Ev Halı Mobilya Tekstil Ltd.Şti.,
• Hüseyin Başaran San.Tic.Ltd.Şti.,
• YTŞ Mobilya Tic.A.Ş.
• Rifat Minare Konserve Fabrikası
• AKON Mühendislik Akın Adacan
• Elba Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti. 
• Tuğra İnşaat
• Dinçmur Ltd.Şti. 
destek verdiler.

Enflasyonla Mücadele Programı Kapsamında 
Kampanya'ya Destek Veren Üyelerimizi Ziyaret Ettik

22
Eki

2018

Üyelerimizden Enflasyonla Mücadeleye Destek
02
Kas

2018

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR, 6 başlıkta 
açıklanan vergi indirimlerinin iç piyasaya güven ve moral 
aşılayacağını söyledi. Başkan Ağdemir;
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından inşaat, 
mobilya, otomotiv ve beyaz eşya gibi lokomotif sektörlerde 
açıklanan vergi indirimlerinin önemli bir ticari hareketlilik 
oluşturacağını ifade etti. Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 
vergi indirim uygulamalarıyla piyasalarda ihtiyaç duyulan 
güven ve moralin yükseleceğini belirten Başkan Ağdemir, 
vatandaşın alım gücünün de artmasıyla birlikte ekonomideki 
çarkların hızlanacağını vurguladı. GTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ağdemir, “Sektörlerimizin talep ve önerileri doğrul-
tusunda vergi indirimleriyle iç piyasanın hareketlenmesine 
olanak sağlayan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak’a ve hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Altı 
başlıkta uygulanan vergi indirimlerinin sektörlerimiz adına 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye alınan tedbirlerle 
emin adımlarla yoluna devam edecektir” dedi.

Vergi İndirimleri Piyasaları Canlandıracak
05
Kas

2018
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Oda heyetimiz, Millet Vekilimiz Sayın; Işık eşliğinde Bakanlık 
binasında, Tarım ve Ormancılık Bakan Yrd. Sn. Mustafa 
AKSU ve daire başkanları ile düzenlenen toplantıya katıldı. 
Toplantıya Oda Başkanımız Paşa AĞDEMİR, Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyelerimiz eşlik ettiler.
Toplantıda;
• Doğal afetten etkilenen üreticilerimizin kredi borçlarının 

ertelenmesi,
• UZZK Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi,
• Marmarmarabirlik ile yaşanılan sorunlar,
• Tarım ilaçlarındaki etken maddelerin azaltılması,
• Coğrafi İşaret Tescili olan Gemlik Zeytini’ne prim des-

teği verilmesi,
• Afrin’den zeytin ithalatı,
• Tarım alanlarında ki imar barışına yönelik uygulamalara 

ilişkin konulara değinildi.
Toplantıda söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Ağdemir 
“ Öncelikle bizleri burada ağırlamanızdan dolayı teşekkür 
ederiz. Gemlik’imizin temel geçim kaynaklarından biri olan 
tarıma dair bazı sorunları çözüme kavuşturmak amacı ile 
sizleri ziyaret ettik” dedi.

Tarım ve Ormancılık Bakan Yrd. Sn. Mustafa AKSU ” Siz 
değerli Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini ve mec-
lisini burada ağırlamaktan büyük memnuniyet ve mutluluk 
duydum. Bahse konu gündem maddelerine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan Sayın; Aksu” Bizlere ilettiğiniz 
sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını 
belirterek, zeytinle alakalı yeni düzenlemelerin yapılabile-
ceğini belirterek, detaylı bir zeytincilik çalışması, ciddi bir 
zeytin politikası oluşturulması gerektiğini vurguladı. Zeytin 
ağaçlarının sanayi bölgelerinde bazı sorunlara yol açtığı 
malumumuzdur” dedi.
Gündem maddelerine ilişkin söz alan yönetim Kurulu Üyemiz 
Hasan Hamaloğlu, Tarım alanlarındaki İmar Barışına Yönelik 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarı ve Hayvancılık Bakanlığı 
mevzuatları arasındaki çatışmadan dolayı mevcut İmar Barışı 
Kanunu tarım alanlarındaki uygulamalarında yaşanılan 
sorunları dile getirerek, çözümü noktasında destek istedi.
Vekilimiz Zafer Işık, Bu noktada belirlenen bürokratik sorun-
ların mevcut imar barışına yönelik uygulamalarda vatandaş-
ların mağdur olmaması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. 
Bakanlık yetkilileri söz konusu durumla alakalı çalışmaların 
başlatılacağını belirttiler.

Gemlik Zeytin Müstahsilinin Sorunları 
Tarım ve Hayvanlık Bakanlığında Görüşüldü

09
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Bursa Milletvekilimiz Sayın Işık öncülüğünde, Gemlik’teki 
sanayicilerimizin ve zeytin müstahsillerimizin tarafımızdan 
tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak ve 
değerlendirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 
Eski İçişleri Bakanlarımızdan Bursa Milletvekilimiz Efkan Ala 
ve Bursa Milletvekili Refik Özen’in de katılımı ile bir toplantı 
organize edildi.
Toplantıda söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Ağdemir 
“Öncelikle bizleri burada ağırlamanızdan dolayı teşekkür 
ederiz. Gemlik’imizin bazı sorunlarını çözüme kavuşturmak 
amacı ile sizleri ziyaret ettik. Malumunuz olduğu üzere Gemlik 
Sanayisi, limanları, zeytini, turizm değerleri ve ihracat po-
tansiyeli ile Bursa’nın dünyaya açılan kapısı konumundadır. 
Odamızın 121 yıllık köklü kurum geçmişi ile ülkemizin en eski 
Odaları arasında yer almaktadır. Gemlik yeni yatırımlarla her 
geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Hal böyle olunca 
mevcut alt yapısal problemlerde beraberinde gelmektedir. 
Bunların en başında Depolama Sahalarının yetersizliği 
gelmektedir. Gemlik’te 4 adet büyük liman bulunmaktadır. 
Limanlarımız verimliliği, Avrupa’ya yakınlığı ve stratejik 
konumu nedeni ile öncelikli olarak tercih edilmektedirler. 
Artan bu talepleri karşılamak için depolama sahalarımız 
artık yetersiz gelmektedir. Bu noktada imar planları yeniden 
ele alınmalı ve açılacak yeni depolama sahaları ile sektörün 
önü açılmalıdır“ dedi.
Oda heyetimizin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile 
getiren Bursa Milletvekilimiz Sayın Ala; “Öncelikle şunu 
belirtmek isterim. Hepimiz gönüllülük esasıyla kamu 
yararına çalışan insanlarız. İyi kararlar alırsak, Herkesin 
Kazanmasını Sağlarsak ve Herkes Nasıl Kazanır soru-
sunu cevaplamak üzere çalışırsak kimse zararlı çıkmaz. 

Organizasyon-Koordinasyon- Planlama bu üç prensibi 
uygulayan ülkeler kazanıyor diyerek, Bizleri burada bir 
araya getiren Zafer Işık teşekkürlerini iletti. Bu süreci iyi 
değerlendirirsek birlikte güzel bir sıçrama yapacağımıza 
inanıyorum” dedi.
Toplantıda ayrıca; Gemlik Zeytininin sorunlarına yönelik Oda 
Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilimiz Abdullah Kavlak, Meclis Üyelerimiz; Haluk Güveniş, 
Mahmut Solaksubaşı ayrı ayrı söz alarak aşağıda belirtilen 
hususlarla alakalı vekillerimize bilgi verdiler. Gündeme 
gelen konular;
Müstahsilin satış fiyatlarının 2 ay öncesine oranla % 30 ila 
%40 arası düştüğü, bu nedenle müstahsilin mutsuz ve üretim 
kalitesinin düşük olduğu,
Müstahsilin pirim almasının gerekliliği,
Ülke çapında zeytini temsil edecek bir komisyonun gerekliliği,
Dahilde İşleme Rejimi ile Suriye’den yağ ithal edilmesi,
Zeytin toplama maliyetlerinin yüksekliği,
Ulusal market pazarında daha fazla Zeytinci Firmanın yer 
bulması,
Zirai ilaç içeriklerinde yapılan kimyasal değişiklikler nedeni 
ile zeytin ağaçlarının yeni ilaçlara daha az tepki vermesi ve 
bu nedenle de daha fazla ilaç kullanılması gerektiği gibi 
konulara değinildi.
Gemlik’in sorunlarına ilişkin taleplerimizi alan Bursa 
Milletvekillerimiz; demokratik kurallar, kurumlarla ilerliyor. 
Sizin ilettikleriniz bize yön verecek. Yapılacak her uygula-
mada önce sizin fikirlerinizin alınması lazım. Biziler sürece 
dair gerekli incelemeleri yaparak, çözüme kavuşturulması 
noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirtiriz dediler.

Gemlik’in Sorunlarını Çözmek Üzere 
Bursa Milletvekillerimizle TBMM’de Bir Araya Geldik

09
Kas

2018
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Yapmış olduğumuz üye ziyaretlerinden gelen talepler, saha 
çalışmalarımız ve anketlerimizden gelen dilek ve şikayetler 
tarafımızdan analiz edilmiştir. Bu sorunların ilgili mercilere ile-
tilmesi, çözüm üretilmesi amacı ile Oda Yönetim Kurulumuz 
ve Meclisimiz Ankara’ya gitti. Heyette; 
Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan 
Vekillerimiz; Abdullah Kavlak, Semih Aşkın, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Alaattin Akcan, Şefik Yılmaz,, Hasan Hamaloğlu, 
Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım, Meclis Üyelerimiz; A.Ergin 
Erenoğlu, Mehmet Ali Kaya, Sedat Aydın, Hacı Örnek, 
Ferhat Kurt, Hacı Uslu, Ahmet Tezcan Peker, Haluk Güveniş, 
Mahmut Solaksubaşı, Mehmet Anar, Anıl Bekçe, Nurettin 
Hocaoğlu, Mehmet Akın ve Genel Sekreter Yardımcımız 
Emre Gemicioğlu yer aldı.
Anıtkabir Ziyareti
Oda heyetimiz ilk etapta Bursa Milletvekilimiz Sayın Işık 
eşliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında 
Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Atatürk’ün huzuruna çıkan oda 
heyetimiz Cumhuriyetimizin Kurucusu ulu Önder’i özlem 
ve saygı ile andı.
Bursa Milletvekilimiz Sn. Zafer Işık’ı Makamında Ziyaret Ettik
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyelerimiz Ankara’da Bursa Milletvekilimiz Sayın; 
Zafer Işık’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Ağdemir 
“Öncelikle daha önceden Oda Meclisimizde görev almış, 
Gemlik’in ve üyelerimizin sorunlarını bilen değerli yol arkada-
şımız Zafer Işık’ı Bursa Milletvekili olarak burada görmek biz-
leri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Ben inanıyorum ki Bölgemizin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü noktasında Işık, 
büyük bir şanstır. Bu şansı değerlendirmek bizlerin elinde. 
Bizler kanaat önderleri olarak sorunları ve çözüm önerilerini 
tespit edecek, kendilerine ileteceğiz ki ilerleyebilelim. Bu 
noktada hepimize çok görevler düşüyor. Ekonomik olarak 
daha güçlü, daha modern bir Gemlik için herkes elini taşın 
altına koymalıdır. Bizler bu noktada öncü olacağız.” dedi.
Ağdemir’in konuşmasının ardından Işık; “Öncelikle daha ön-
ceden Meclis Başkan Vekili Olarak Görev yaptığım, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclisinde görev 
icra eden kıymetli arkadaşlarımı burada ağırlamaktan büyük 
memnuniyet ve mutluluk duydum” dedi.
Daha sonra Gündem konularına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Işık “Bölgemizle alakalı olarak; Kentsel Dönüşüm, 
Limanların Daha Rantabl Çalışması, Hızlı Tren, Lojistik Hat, 
Depolama Alanları, Kara Taşımacılığı ve Turizm gibi konu-
ların gündemde olması ve bu alanlarda iyileştirmeler ve 
projelerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun 
için her daim çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Gemlik’in Sorunları Ankara’da Dile Getirildi
09
Kas

2018

Sayı : 13    2019
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GTSO AKademi kapsamında düzenlenen Ekonomide Fırsatlar, Hibeler 
ve Teşvikler Eğitimimiz Başarı İle Tamamlandı. Deneyimli eğitmen Sinem 
Toplan'ın sunumu ile gerçekleşen eğitime çeşitli sektörlerden odamız 
üyeleri katıldı. Temel olarak; Ekonomi içerisinde yaşanan süreçleri, 
finansman fırsatları , devlet destekleri konusunda kapsamlı bilgiler ve-
rerek, katılımcılara fayda sağlamak amacı ile düzenlediğimiz eğitimde; 
Ekonomide neler oluyor?
• Enflasyon ile mücadelede firmalar
• Yeni Ekonomi Modeli
• Önümüzdeki Dönemde Firmaları neler bekliyor ?
• Piyasa Riskleri Nelerdir ?
• Firmalar Nasıl Korunacak ?
• Sermayedarın hayali ?
• Destek ve Teşvikler ?
• Uluslarası Finansman Hibe ve Teşvik Fırsatları
• Ipard,Kosgeb, TKDK,Kalkınma Ajansları,Avrupa Birliği
• Dış Ticaret ile fırsat yaratmak
• Banka,Leasing, Faktoringlerden faydalanabilmek
• Faizsiz sistem gibi konular işlendi.
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir; "Üyelerimizin kişisel ve iş 
hayatlarına katkılar sağlamak için GTSO Akademi kapsamında eğitimler 
düzenliyoruz. Bu eğitimlerimizi üyelerimiz talebiyle gerçekleşmekte ve 
hayata geçirilmektedir. Bundan sonra da eğitimlerimiz hız kesmeden 
devam edecek" dedi.

Ekonomide Fırsatlar, Hibeler ve Teşvikler Eğitimimiz
Başarı İle Tamamlandı

16
Kas

2018

Oda Meclisimiz bünyesinde kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, Bursa Milletvekilimiz Zafer Işık’ın katılımı ile 
Odamızda ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, 
Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım, Araştırma Komisyonu 

Üyeleri, Meclis Üyelerimiz; Ferhat Kurt, Mahmut Solaksubaşı, 
Mehmet Akın, Ahmet Tezcan Peker, Genel Sekreterimiz Agah 
Arda, Genel Sekreter Yardımcımız Emre Gemicioğlu, Kalite 
Akreditasyon sorumlumuz Pınar Akın katıldı.

Meclis Araştırma Komisyonumuz İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
19

Kas

2018
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Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Gemlik Belediyesi 
ve Odamızın desteği ile açılan, ''Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele'' sloganıyla alışveriş fuarımızın açılışı Gemlik Kapalı 
Pazar Yerinde yapıldı.
Alışveriş Fuarının açılışına Gemlik Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlçe Jandarma 
Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir 
Yüce, Bursa Odalar Birlik Başkanı Arif Tak, Yönetim Kurulu 
Başkanımız; Paşa Ağdemir, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım, 
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki katıldı. 
Siyasi Partilerden ise Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP 
İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin 
Özcanbaz, Saadet Partisi Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, İyi 
Parti İlçe Başkanı Birol Mumcu fuarda yerini aldı.

Günay Torun Anıldı
Fuarda geçtiğimiz hafta hunharca cinayet sonrasında öldü-
rülen Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Günay Torun, tüm 
konuşmacılar tarafından anılırken, aynı zamanda fuarın çeşitli 
noktalarında Torun'un afişlerine yer verildi.

Son olarak söz alan 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş ise; 
''maalesef ülkemizde 
de adi olaylara, cina-
yetlere rastlıyoruz. 
Günay Hanım da 
abisi tarafından vah-
şice öldürüldü. Bu 
olay hepimizi üzdü. 
Esnafımız toplumu-
muzun bel kemiğidir. 
Esnaf güçlü olursa, 
bu da devletin çı-
karınadır. Devlet bu 
dengeleri gözeterek 
çalışır. Esnaf üretir iş yapar, vergi verir'' ifadele-
rini kullandı. Konuşmaların ardından Protokol tarafından fuarın 
açılış kurdelesi kesilirken, hava şartlarına rağmen fuara olan 
ilginin yüksek olması da gözlerden kaçmadı. 

Gemlik Alışveriş Fuarımız Törenle Açıldı
28
Kas

2018

Sayı : 13    2019
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Yönetim Kurulumuz Bursa Valimiz 
Sayın;Yakup Canpolat'ı Makamında 
Ziyaret Etti. Ziyarete; Oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Mecis 
Başkanımız, Hasan Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilimiz, Semih Aşkın, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz, Şefik 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Aladdin Akçan, Hasan Hamaloğlu ve 
Genel Sekreterimiz Agah Arda katıldı. 

Yönetim Kurulumuz Bursa Valimiz Yakup Canpolat'ı 
Makamında Ziyaret Etti

28
Kas

2018

Gemlik Mesleki Eğitim Müdürlüğünden 
Odamıza Teşekkür Ziyareti

11
Ara

2018

Gemlik Mesleki Eğitim Müdürü Sayın; Cengiz Korucu 
Odamızın Mesleki eğitime desteğinden ötürü ziyaret etti. 
Heyeti Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir 
karşıladı. Ağdemir konuşmasında;
Güçlü Türkiye için mesleki eğitim olmazsa olmazlarımız-
dandır. Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileş-
menin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına 
sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve 
becerisi, ekonomik başarının temelidir. Mesleki eğitim özel-
likle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı 
bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı 
eleman yetiştirmek. Bu iki kavramda bizler için son derce 
büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda bundan sonrada 
mesleki eğitime desteğimiz devam edecektir." dedi

10. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
18
Ara

2018

Odamız 10. Meslek komite toplantısı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Toplantıda Başkan İbrahim AŞAN, Başkan vekili Ahmet 
ERTEN, üyeler Mehmet AKIN, Fatih BULUK, Murat DEMİR 
ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar AKIN yer aldı.
Başkan İbrahim AŞAN “Mesleki sorunlarımız kadar 
Gemlik’in de sorunları bizim için çok önemlidir. Ticaret ve 
Sanayi Odamız çok önemli, etkin ve faydalı bir kuruluştur. 
Sorunlarımızın Odamız vasıtasıyla çözüleceğine inanıyoruz.” 
şeklinde konuştu. Sektörün en büyük sıkıntısının Dijitalleşme 
olduğu dile getirildi.
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7. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
18
Ara

2018

Odamız 7. Meslek komite toplantısı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Toplantıda Başkan Doğukan PAŞALIOĞLU, Başkan vekili 
Ayhan GÜNDOĞDU, Üyeler Alaattin AKCAN, Mahmut K. 
SOLAKSUBAŞI, ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar 
AKIN yer aldı.
Başkan Doğukan PAŞALIOĞLU “Tır parkı ihtiyacımız mev-
cuttur. Bölgemizde sektör ile alakalı araçlarımızı park 
edebileceğimiz garajların olmaması bizleri şehir içlerine 
park etmeye mecbur bırakmaktadır. Son dönemde döviz 
kurlarının dalgalanmasına istinaden gider kalemlerimizin 
yükselmesi rekabetimizi olumsuz yönde etkilemektedir.” 
Şeklinde konuştu.
Ardından söz alan üyeler, liman bölgesi imar çalışmalarının 
hızlandırılmasını, mevcut Küçük Sanayi sitesinin yeniden 
düzenlenerek yeni sanayi bölgesinin kurulması gerektiğini 
belirttiler.

3. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
19
Ara

2018

Odamız 3. Meslek komite toplantısı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Toplantıda Başkan Fatih BECERİKLİ, Başkan vekili Berkant 
DEMİR, Üyeler Semih AŞKIN, Abdullah IŞIK, Hakan CANYOL, 
Genel Sekreter Yardımcısı Emre GEMİCİOĞLU ve Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlusu Pınar AKIN yer aldı.

Başkan Fatih BECERİKLİ “Firmaların AR-GE ye yönlendiril-
mesi gerektiği, KOBİ’lerin gelişmesi hususunda mentorluk 
desteği sağlanmasının, firmaların markalaşmasına yönelik 
çalışma yapılması hususunda çalışmalar yapılması gerek-
tiğini belirtti.” Ardından söz alan üyeler, firmaları için ara 
eleman sıkıntısının mevcut olduğunu dile getirdiler. Yeni bir 
OSB kurulması hususunda ise çalışmalara devam edileceği 
görüşüldü.

4. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

Odamız 4. Meslek komite toplantısı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Toplantıda Başkan Osman ALEMDAR, Başkan Vekili Halit 
BULAMA, Üyeler Ferhat KURT, Hacı USLU, Alpaslan EKER, 
Gemlik Müteahhitler Derneği Başkanı Ahmet ERGEN ve 
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar AKIN yer aldı. Başkan 
Osman ALEMDAR, “Gemlik merkezde sosyal ve ekonomik 
olarak marka değerinin artması için yeniden planların ya-
pılması gerektiğini, inşaat müteahhitleri hizmet yasasının 
bir an önce yasalaştırılması hususunda gerekli adımların 
atılmasını” belirtti. Ardından söz alan üyeler, Gemlik’in yerinde 
kentsel dönüşümü için çalışmalar yapılmasını, bu hususta 
bir an evvel gerekli mercilerle görüşmeler yapılmasını dile 
getirdiler.

19
Ara

2018

Sayı : 13    2019

41



Odamız 6. Meslek komite toplantısı Meclis Başkanımız Hasan 
YILDIRIM’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda Başkan 
Abdulnasır AKDOĞAN, Başkan Vekili Gürcan KENAR, Üye 
Şefik YILMAZ ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar 
AKIN yer aldı. Başkan Abdulnasır AKDOĞAN, “Esnaflarımız 
sadece kendi mesleklerini yapmalı. Diğer mesleklerin 

işlerini de yapmamalı. Denetimsizlik mevcut. Bu konuda 
planlama yapılmalı.” şeklinde konuştu. Ardından üyeler 
tabela görüntü kirliliğinin olduğunu, bu konuda çalışma 
yapılması gerektiğini, mesleki derneklerin kurulmasında 
fayda olacağını belirttiler.

6. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
21
Ara

2018
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Odamız 8. Meslek komite toplantısı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Toplantıda üyeler Mehmet ANAR, Anıl BEKÇE ve Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlusu Pınar AKIN yer aldı.
Üyemiz Mehmet ANAR “ Gemlik’te kömür depolarının kapan-
ması dolayısıyla Gemlik’in zararı yaklaşık olarak 90 milyon 
TL. ( 1 milyon ton kömür)dir. 20 yaş üstü iş makineleri Fas, 
Tunus, Bosna Hersek vb. ülkelerde talep görmektedir. Bu 
makinelerin yurt dışına çıkışınca talep edilen EUR.1 belgeleri 
Oda tarafından istenilen tedarikçi beyanı,beyanname vb. 
bulunmadığından onaylanmıyor. Dolayısıyla makineler ihraç 
edilemiyor, ülkeye döviz girişi olmuyor.” şeklinde konuştu. 
Ardından söz alan üyeler “ Gemlik’ e sosyal yatırımlar yapıl-
malı, yat limanı için çalışmalar yapılmalı, Gemlik’in akşam 
ticareti canlandırılmalı, bisiklet yolu yapılmalı, iller arası su 
sporları yapılmalı” önerilerinde bulundular.

8. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
21
Ara

2018

Odamız 11.Meslek komite toplantısı Meclis Başkanımız 
Hasan YILDIRIM’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda 
Başkan Mahmut BAŞ, üyeler Hasan HAMALOĞLU, Hilmi 
Erkan AKINCI ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar 
AKIN yer aldı. Mahmut BAŞ “ Bir çok işletmede kullanılan 
buhar prosesine yönelik eğitimin üyelere faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Bunun dışında firmalar bölgesinde kendi 
dışındaki firmaların ne iş yaptığını bilmiyor. Odamız sitesinde 
buna yönelik arama motoru yapalım.” şeklinde konuştu.
Hasan HAMALOĞLU “ Mart 2019 da yeni deprem yönetmeliği 
yürürlülüğe girecek. Bu konuda üyelerimize yönelik eğitim 
yapalım” dedi. Hilmi Erkan AKINCI “ Şubat 2019 da anne baba-
lara yönelik okul öncesi eğitim semineri düzenleyelim” dedi

11. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
21
Ara

2018
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Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudradjat, 
Endonezya Cumhuriyeti Konsolosu; Toary Worang, ve kurum 
çalışan Huseyin Kocaturk Gemlikteki yatırım imkanlarını gö-
rüşmek üzere odamızı ziyaret ettiler. Heyetle beraber Bursa 
Serbest Bölge Müdürümüz Tamer Çetin, Serbest Bölge İş 
Adamları Derneği Genel Sekreteri,TOBB Serbest Bölgeler 
Sektör Meclisi Temsilcisi, Serkan Güllü'de toplantıda yer 
aldılar. Heyeti Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, 
Başkan Vekilimiz;Semih Aşkın, Meclis Başkanımız Hasan 

Yıldırım, Genel Sekreterimiz Agah Arda ve Genel Sekreter 
Yardımcımız Emre Gemicioğlu karşıladılar.

Firma ziyaretlerinin ardından karşılıklı yatırım imkanlarının 
değerlendirilmesine yönelik odamızı ziyaret eden heyete 
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir Gemlik ve Serbest 
Bölgemizin ekonomik yapısı ve yatırım imkanları hakkında 
bilgilendirme yaptı. Karşılıklı görüşmelerin ardından plaket 
takdimi yapıldı.

Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Odamızı Ziyaret Etti
21
Ara

2018

Sayı : 13    2019
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Odamız 1. Meslek komite toplantısında Başkan Hasan 
İŞCEN, Üyeler Abdullah KAVLAK, Ayşe GÜNEY ve Kalite 
ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar AKIN yer aldı.

Başkan Hasan İŞCEN “ Şehir içi ulaşım sorunu çözülmeli, 
cadde ve sokakların aydınlatılması sorunu çözülmeli, dörtyol 
girişi araçlara açılmalı” şeklinde konuştu.  Ayşe GÜNEY 
“ Zeytinin başkenti Gemlik’te üyelere teorik ve pratikte 

zeytinyağı tadım eğitimi verilmeli. Dünyada  zeytinyağımızın 
markalaşması için üretmeli, üretimin her prosesini takip 
etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Abdullah KAVLAK “ Zeytinyağının Ph değeri dışındaki K1, 
delta vb. değerlerini ölçmek için zeytinyağı analiz labora-
tuvaru gerekli. Borsayla ortak çalışma yapmalıyız.” şeklinde 
konuştu.

1. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
25
Ara

2018

ODAMIZDAN HABERLER

2018 yılının son olağan meclis toplantısı odamızda gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddesi 2019 yılı gelir gider bütçesi 
idi. Toplantının açılışı Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım tarafından yapıldı. Yıldırım konuşmasında “ Başarılı bir yıl geçirdik. 
Bütçemiz beklediğimiz oranların üzerinde gerçekleşti. Bunun için tüm üyelerimize ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. 
Umarım yeni yılda da aynı başarıyı yakalarız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Hesapları inceleme komisyonunun raporu incelendi.  2019 yılı tahmini gelir gider bütçesi 
incelenerek meclisimizce kabul edildi. Ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir söz aldı. Konuşmasında “ 
Başarılı bir bütçe dönemi geçirdik. Hedeflerimizin üzerinde bir oranla 2018 yılını kapattık. 2019 yılında da aynı başarıyı yaka-
layacağımızdan hiç şüphem yok. 2019 yılında daha büyük projelerle hizmet odaklı çalışmaya devam etmeliyiz. Emeği geçen 
herkse teşekkür ederim.” Dedi

2018 Yılının Son Olağan Meclis Toplantısı Odamızda Gerçekleşti.
21
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 
düzenlenen ‘Reel Sektör ve Finans Sektörü 
Diyalog Güçlendirme Toplantısı’na ev sa-
hipliği yaptı. Toplantıya odamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir 
iştirak etti.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği ile BTSO 
ve Bursa Ticaret Borsası işbirliğiyle dü-
zenlenen toplantıya, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TBB Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’nın yanı 
sıra iş dünyası temsilcileri ve bankaların üst 
düzey yöneticileri katıldı.

“REEL VE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BİRLİKTE MÜCADELESİ 
GELECEK İÇİN ÖNEMLİ”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörlerin 
kritik bir dönemeçte olduğu bir süreçte üretimin, sanayinin, 
ticaretin ve ihracatin merkezi Bursa’da önemli bir toplantıya 
ev sahipliği yaptıklarını söyledi. İbrahim Burkay, “Ülkemizin 
kalkınma hedeflerinde iki önemli dinamiği oluşturan reel 
sektörümüz ile finans sektörümüzün içinde bulunduğumuz 
zorluklara karşı birlikte mücadelesi, günü kurtarmanın ya-
nında, geleceğe de yere sağlam basan adımlarla yürümemiz 
için önemli bir fırsat. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TBB Başkanı Sayın Hüseyin Aydın 
ile sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

“KESİNTİSİZ BÜYÜYEN TÜRKİYE”
Başkan Burkay, reel sektörün başta işletme sermayesi olmak 
üzere, ticaret, ihracat, ithalat, yatırım ve teminatlarında ana 
finansman kaynağı olan bankaların firmaların gelişimi ve 
istikrarlı yapıya kavuşmalarında en önemli role sahip oldu-
ğunu vurguladı. Girişimciler için tahsis edilen her kaynağın 
ve desteğin Türkiye’ye üretim, istihdam ve ihracat olarak 
döneceğini ifade eden Burkay, “Bu önemli buluşmaların 9 
yıl boyunca kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisinin yeni 
bir ivme yakalaması için de önemli bir imkan sağlayacağına 
inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

 “REEL VE FİNANS SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENMESİNE 
İHTİYACIMIZ VAR”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu’da gerçekleş-
tirdikleri diyalog toplantılarının 10.’sunu Bursa’da organize 
ettiklerini söyledi. Reel sektör ve finans sektörü buluşma-
sının tarihte bir ilk olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu 
diyalog toplantıları ile iş dünyamız olarak sıkıntıları doğrudan 
bankaların üst yöneticilerine iletiyoruz. Bankalarımızın reel 

sektörümüzün dertlerini dinlemek için sahaya inmesi çok 
önemli. Bu toplantılarla reel sektör ve finans sektörü birbirini 
daha iyi anlayacak; birlikte ortak çözümler üretecek. Her iki 
sektörün güçlenmesine ihtiyacımız var.” dedi.

“BU TEKERLEK BU TÜMSEKTE KALMAYACAK”
Oda ve borsalar olarak hükümete ilettikleri 4 sektördeki 
vergi indirimlerinin hayata geçtiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
“Hükümetimiz böylelikle ekonomideki ilk pozitif adımı atmış 
oldu.  Kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Ödeme sı-
kıntısına giren SGK mükelleflerinin 60 aya kadar borçlarını 
vadelendirilmesi imkanı çıktı. Konut kredisi faizleri düşürüldü. 
Uzun süredir takip ettiğimiz, ‘Alacak Sigortası’ devrim nite-
liğinde. Bu uygulama 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girecek. Tüm bu önlemler piyasaya moral verirken, ticareti 
desteklemektedir. Bu çalkantalı süreci geride bırakacağız. 
Ülkemizin temelleri sağlam. Son 25 yılda çalkantılı dönemleri 
yaşadık. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak.” İfadelerini 
kullandı.

 “ÜLKEMİZİN İSTİHDAMINA VE BÜYÜMESİNE BİRLİKTE 
KATKI SAĞLAM İÇİN BURADAYIZ”
TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli sanayi ve 
ticaret kentlerinden birisi olduğunu belirterek, “Bu top-
lantımızda iş insanlarımızla bir aradayız. Neler eksik neler 
fazla neleri  daha iyi yapabiliriz, bunları konuşacağız. Öz 
eleştirilere açığız. Karşılıklı iyi niyetle ülkemizin istihdamına, 
büyümesine birlikte katkı vermek için burada bulunuyoruz. 
Toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Ev sahipliğinden dolayı 
BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Basın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak 
gerçekleştirildi. Toplantının sonunda da finans ve reel sektörü 
temsilcileri karşılıklı görüş alışverişi fırsatı buldu.

Reel Sektör ve Finans Sektörü Bursa’da Buluştu
26
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Odamız 5. Meslek komite toplantısı Meclis Başkanı Hasan 
YILDIRIM’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda Başkan 
Metin ÜNGÖR, Başkan Yardımcısı Yusuf ÇALIŞKAN, Üyeler 
Ahmet Tezcan PEKER, Hakan AY, Tolga PEHLİVAN ve Kalite 
ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar AKIN yer aldı.

Toplantıda müstahsilden Bağ-kur borcunun ödenmesinin 
kaldırılması, zeytinin tanıtımının yapılması için çalışmalar 
yapılması, barkod numaraları ücretlerinin odalar tarafından 
tahsil edilmesi hususlarında çalışmalar yapılması gerektiği 
görüşüldü Gıda nizannamesi ve zeytin türleri eğitimleri 
talep edildi.

Oda meclisi tarafından oluşturulan AR-GE komisyonu 
yapmış olduğu toplantıda ODTÜ A Grubu Şehir Plancısı 
Gülay Bozkurt’u misafir etti.

Toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım , Meclis Üyemiz, Ferhat Kurt , 
Nurettin Hocaoğlu, Mahmut Solaksubaşı, Ahmet Tezcan 
Peker ve Genel Sekreter Yrd. Emre Gemicioğlu yer aldı.

Komisyon başkanı Ferhat Kurt yaptığı açıklamada Gemlik’te 
sosyal hayatı geliştirmek için sorunlar ve çözüm önerilerinin 
tespiti üzerinde yoğun çalıştıklarını yapılan incelemelerde 
ana sorunun plansızlık olarak gözüktüğünü ‘en kötü planın 
bile plansızlıktan iyi olduğunu’ dile getirdi.

Hala çok geç kalmadıklarını sözlerine ekleyen Kurt; ‘pay-
daşlarımızla beraber çalışarak bir plana bağlı kalarak özel 
okulu, hastanesi, restoranları, kafeleri, güvenlikli siteleri 
mevcut olan ideal gelişmişlik seviyesine yaklaşmak mec-
buriyetindeyiz’ dedi.

Toplantıda meclis ve komisyon üyesi Mahmut Solaksubaşı  
“Öncelikle 25.000’lik sonra 5000’lik ve en son 1000’lik plan-
lara ihtiyacın olduğunu, konut, depolama alanları ve ticari 
alanların belirlenmesinin gerektiğini daha sonra tüm kesim-
lerin desteği ile ada bazında dizayn edilerek biraz cesaret 
ve kararlılıkla bu işlerin yapılabileceğini söyledi”.

Daha sonra toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ağdemir; İlçemizin potansiyeli ve dinamizmi çok yüksek. 
İlçemizin dokusuna, ruhuna dokunmadan yeni sosyal ve 

ticari alanlar yaratmalıyız diyerek, gelir düzeyimizi yüksel-
tecek, hayat standardımızı arttıracak ‘planlı’ girişimlerde 
bulunulmalı, bilimsel raporla desteklenecek yat limanı 
alanı, sanayi bölgeleri, konut ve sosyal alanlar ile ilçemizde 
çalışan beyaz yakalı vatandaşlarımızı da istihdam edecek bir 
dönüşüm yapmanın gerekliliğini vurguladı. Konumu itibari ile 
gerek İstanbul gerekse bursa Kocaeli gibi sanayi şehirlerine 
yakınlığının büyük avantaj olduğunu sözlerine ekledi. 

Son olarak  ODTÜ A Grubu Şehir Plancısı Gülay Bozkurt söz 
alarak ; hali hazırda ilçemizi çok iyi tanıdığını ellerinde çok 
kapsamlı veriler olduğunu ve bu verilerin güncellenerek bir 
mimar desteği ile beraber kapsamlı bir rapor hazırlayarak 
komisyona teslim edeceklerini belirtti.

5. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

GTSO AR-GE Komisyonu Gemlik’te Sosyal Hayatı 
Nasıl Geliştiririz ? Sorusuna Cevap Arıyor
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Bursa Valimiz  Yakup Canbolat Odamızı ziyaret etti. Ziyarete 
gelen heyette Gemlik Kaymakamımız  Gürbüz Karakuş ve 
Gemlik Garnizon Komutanı Tank Albay Kıvanç KERPİŞÇİ 
yer aldılar.

Heyeti; Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan 
Vekilimiz Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Sayman Üye, Şefik 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alaattin Akcan ,  Hasan 

Hamaloğlu, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım karşıladılar.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Gemlik 
ekonomisi hakkında sayın valimize bilgiler verdi. Ayrıca 
Odamız tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri 
de rapor  halinde sayın valimize iletildi. Ağdemir konuşma-
sında ; Gemlik Serbest Bölge yolunun sorunları, Gemlik'e 
bir yat limanı kazandırılması, demir yolu bağlantılarının 

limanlarımıza ulaşması  Gemlik Üniversitesi gibi konular 
hakkında Vali Canbolat'a bilgiler verdi.

Vali Canbolat ise; Gemlik Üniversitesi konusunda özel butik 
bir üniversite kurulabileceğini, butik bir üniversitenin Gemlik'e 
yakışacağını söyledi. Bursa'daki Uludağ Üniversitesi'nin kapa-
sitesinin dolduğunu, binalarının yetersiz geldiğini vurguladı. 

Ayrıca Valimiz Canbolat odamızdan ayrılırken daha önceden 
Kurumumuz tarafından Gemlik Kaymakamlığı'na  hibe edilen 
İHA'nın kullanımı ve teknik kabiliyeti hakkında İlçe Jandarma 
Komutanımız Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt'tan bilgiler aldı. 

Ziyaret sonrasında Valimize Odamızı ziyareti anısına ,Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ağdemir tarafından plaket takdim edildi.

Bursa Valimiz Sayın; Yakup CANBOLAT Odamızı Ziyaret Etti
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım , 21.01.2019 tarihinde Birliğimiz 
konferans salonunda, Cumhurbaşkanımız Sayın ; Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Ekonomi Şurasına 
katıldı. Şurada odamız tarafından tespit edilen Gemlik'i ve 
sanayiciyi ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri ilgililere 
aktarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı 
bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB 
Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, 
cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesinin Türkiye'yi 
küresel rekabette öne çıkaracağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
"Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın izniyle yola 
devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu 
büyüme sürecine kavuşturacağız." dedi. 
 
Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve çok 
sayıda Bakan’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.  Şura’da iş dünyasının temsilcileri 
sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkânı buldu.
 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 2003 
yılında başlayan Ekonomi Şuralarında, hep yanlarında ol-
dukları ve iş dünyasına destek verdikleri için Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, TOBB İkiz 
Kuleler'de düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı 
konuşmaya, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni 
ederek başladı.
 
Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın yapıldığı salonda 
attığını belirten Erdoğan, "Biz şimdiye kadar ekonominin 

Oda Heyetimiz TOBB Ekonomi Şurasına Katıldı
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mimarisini hep buradaki hazırun ile istişare içinde inşa ettik. Hiçbir 
zaman 'biz yaptık oldu' demedik. Yeri geldi kendi gönül dünyamıza 
sığdırmakta zorlandığımız adımları dahi buradaki istişareden çıktığı 
için atmaktan çekinmedik. 'Önce millet, önce memleket' ifadesi 
bizim için bir seçim sloganı değil, hayat felsefemizin ta kendisidir." 
ifadelerini kullandı.
 
Toplantıya katılanların aynı zamanda şehirlerinin kanaat önderleri 
olduğuna değinen Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimiz, piyasa de-
diğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Bu bakımdan sizlerin 
ülkemize, şehirlerinize ve sektörlerinize dair görüşleri bizim için 
daima yol gösterici olmuştur." dedi.
 
Şuraya ilişkin değerlendirmelerde bulunan oda Ağdemir ; “ Her yıl TOBB öncülüğünde yapılan Türkiye Ekonomi Şurası iş 
dünyası için büyük önem arz etmektedir. Sorunlarımızın ilgili birimlere aktarılmasında bizlere büyük kolaylıklar ve fırsatlar 
sunmaktadır. Bu yılda Şurada bir çok ilden ve ilçeden  yüzlerce sorun ve bu sorunlara ilişkin  çözüm önerileri yetkililere 
iletilmiştir. Bizlerde ilçemizi,  sanayicimizi ilgilendiren sorunları dile getirdik ve çözüme ulaşması için gerekli adımları attık.

Şurada öne çıkan ve tarafımdan tespit edilen hususları özetleyecek olursam ;
·       Özel Sektöre KDV İndirimi,
·       Sanayiciler İçin Doğal Gaz Ve Elektrikdeki KDV Oranının %18 Den % 1 ‘E Düşürülmesi
·       Yerli Malının Kullanımına İlişkin Teşviklerin Artırılması
·       Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması
·       Liman Ve Gemi Acentelerinin Döviz Kazançlarının Döviz Girdisi Olarak Değerlendirilmesi.
·       Tarımsal Girdi Maliyetlerinin Düşürülmesi ( Mazot, Saman, Yem, Zirai İlaç Vb.)
·       Anadolu’dan Gemlik Limanlarına demiryolu bağlantısının sağlanması,

İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ara-
sında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün 
yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve 
uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde 
mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik ‘’ Mesleki 
Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü ‘’ (MEGİP) 
kapsamında Gemlik Hizmet Merkezi Müdürü Ünver Ünver,  
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi olarak Pınar Akın, 
Gemlik Ticaret Borsası Cevat Yazıcı’nın yer aldığı alt çalışma 
grubu oluşturulmuştur.

Alt Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 22.01.2019 tarihinde 
Gemlik İŞKUR’da yapılmıştır. Komisyon, Oda ve Borsa 
üyesi işverenleri ziyaret ederek işverenleri bilgilendirecektir. 
Mesleki eğitimlerin hangi meslek gruplarında açılacağına, 
mesleki eğitim yerlerini belirlemeye ve ilçe düzeyinde 
istihdama yönelik İl Müdürlüğüne teklifte bulunma gibi gö-
revleri bulunan komisyonun istihdam noktasında İŞKUR ve 
işverenlerin arasında köprü vazifesi görmesi beklenmektedir.

MEGİP İlçe Komisyonu İŞKUR’da Toplandı
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 Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 10. Meslek Komitesi olan 
Sigorta Acenteleri yaptıkları grup toplantısında mesleki 
sorunlarını masaya yatırdılar.

10. Meslek Komite Başkanı Fatih Buluk Başkanlığın da yapılan 
toplantıya 25 sigorta acentesinden 13’ü katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda yapılan Sigorta 
Acenteleri Komite Başkanı Fatih Buluk aynı mesleği paylaşan 
sigorta acenteleri olarak mesleki sorunları karşılıklı görüşerek 
çözmek için sık sık bir araya gelinmesi gerektiğini ancak 
bunun sağlanamadığını söyledi.

Mesleğin sorunları olduğuna dik kat çeken Buluk yaptığı ko-
nuşma da, bazı meslek üyelerinin toplantı ya katılmamasına 
karşın katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Gemlik 110 bin nüfusuna göre 25 tane sigorta acentesi 
herkesin geçiminin sağlanma sına yetiyor. Ancak, Gemlik’in 
sigorta hizmetlerinin yüzde 70’i dışarıdan yapıl maktadır. 
Biz, sigortacılar olarak Oda üyelerinden sigorta hizmetlerini 
Gemlikli sigortacılara yap tırmalarını istedik.

Sigortacılar meslek grubu başkanı İbrahim Aşan ise konuş-
masında, sigortacılar olarak meslektaşlarına ve Gemlik’in 
sosyal yapısına neler yapabilecekleri, sık toplanamadık-
larını belirterek, Sigorta firmaların komisyonları giderek 

düşürdüklerini belirterek, şunlar söyledi: “Bizler şube acente-
liği yapan kişileriz. Sorunlarımızı konuşmamız lazım. Bunları 
konuşurken mesleğimizi tahrip etmememiz gerekir. Ben 
bir yanlış yaptığımda uyarı alıyorum. 3 uyarı da ruhsatımız 
elimizden alınıyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Bu mesleği 
yapan herkesin mesleği koruyan kurulları olmalı.” dedi.

Fatih Buluk ise; sigorta acentelerinin sorunlarını TOBB’ne 
götür düklerini, çözümü için takipçi olduklarını söyledi. Buluk, 
mesleğin saygınlığının arttırılması için tanıtım kampanyası 
başlatılmasını istedi.

10 Meslek Komitesi grup yöneticilerinden Mehmet Akın 
ise; Gemlik’te eczacılar gibi nöbetçi sigortacılığı getirilmesi 
gerektiğini, en büyük rakiplerinin online sigortacılık yapan 
büyük firmalar olduğuna dikkat çekti.

KOSGEB kredilerinden yararlanan arkadaşlarının Nefes 
Kredisi kullandıklarına dikkat çekti. Akın, dijital bilgisayar 
teknolojilerini kullanımın yaygınlaştırılmasını, yeni program-
ların meslektaşlarına kolaylıklar sağlayacağını belirtti. Akın, 
“Gemlik dışına bir poliçenin çıkmasını istemiyoruz. Haksız 
rekabetin önlenmesini istiyoruz. Gemlik halkına sorunsuz si-
gortacılık hizmeti vermeliyiz. 7-24 görev yapmalıyız, Teknoloji 
ile aramızın iyi olması gerekiyor” dedi.

Akın, ayrıca bu konuda bir sunum yaptı.

Sigortacı Üyelerimizin Sorunları Odamızda Görüşüldü
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Odamız 9. Meslek komite toplantısı Başkan Nurettin 
HOCAOĞLU’ nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda 
Başkan Yardımcısı Rıfat BULUT, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Paşa AĞDEMİR, Üyeler ; Tekin RAMA ve Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlusu Pınar AKIN yer aldı.

Başkan Nurettin HOCAOĞLU, ‘ Un ve unlu mamuller sek-
törü zor durumdadır. Sektördeki firmaların borçluluk oranı 
yüksektir. Ekmek fiyatları tarifesinde değişiklik yapılmalıdır.’ 
şeklinde konuştu. Ardından söz alan üyeler,  tüm tedbirlere 
rağmen halen açıkta ve hijyenik olmayan koşullarda ekmek 
satılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden bu tür satışlar 
engellenmelidir. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir 15.02.2019 
tarihinde İstanbul'da düzenlenen   ICC Türkiye Tahkim Günü 
Uluslararası Tahkim Konferansına katıldı .

TOBB, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 
ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı işbirliğiyle İstanbul’da 
düzenlenen ICC Türkiye Tahkim Günü Uluslararası Tahkim 
Konferansı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı ve 
ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı 
Alexis Mourre’nin açılış konuşmaları ile başladı.

“Tahkim, bizim için çok önemli bir konu”
 
Tahkimin iş dünyası için çok önemli bir konu olduğuna 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Zira ticaret ve yatırım yapmak, 
risk almak demek. Başka bir ülkeyle yaptığınızda, bu risk 
daha da büyüyor. Çünkü her ülkede farklı mevzuat, farklı 
uygulama mevcut. Yatırımcıların, bunların hepsini bilmesi 
mümkün değil.

Bu da ticaret ve yatırım iştahını azaltan bir durum. Herhangi 
bir ihtilaf durumunda tarafsız, objektif, saygın, kuralları 
baştan net olarak konulmuş bir başvuru merciinin bulun-
ması, tüm tarafları koruyan bir unsurdur. Bu nedenle tahkim, 
artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline 
gelmiştir” dedi.
 
1923 yılında ICC’nin tahkim organı olarak kurulan Milletlerarası 
Tahkim Divanı’nın, uluslararası ticari ve iş uyuşmazlıklarının 
çözümünde, dünyanın lider kuruluşu olduğuna vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Çoğu tahkim kuruluşu, 
kapsam itibariyle yerel veya bölgesel nitelik taşımaktayken, 
ICC Tahkim Divanı tamamen uluslararası bir yapıya sahiptir. 
Her kıtada yer alan 90’dan fazla ülkedeki üyelerden oluşan 
Divan, en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olma özel-
liğine de sahiptir. Milletlerarası Tahkim Divanı’nda, 2018’de 
135 ülkeden 842 farklı tahkim davası görülmüştür. Bunlardan 
62’si ülkemizden gitmiştir. ICC tahkiminin esnek olması, 
kurallarının birçok dilde tercümesinin bulunması, kendisini 
sürekli yenilemesi ve çağın gelişmelerine uyum sağlaması 
da Divan’ın başarısının altında yatan diğer önemli unsurlardır”

9. Meslek Komitemiz Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

Oda Başkanımız Ağdemir ICC Türkiye Tahkim Günü 
Uluslararası Tahkim Konferansına Katıldı
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 Solaksubaşı Ve Akıt’ın Adları İki Salonla Verildi Eski baş-
kanlarımızdan  merhum Tevfik Solaksubaşı ve eski Başkan 
Kemal Akıt’ın adları, Odamızın iki salonuna ad olarak verildi.

Aralık ayında yapılan Oda Meclisinde Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa Ağdemir’in teklifi ile eski başkanlarımızdan  
Merhum Tevfik Solaksubaşı ile Kemal Akıt’ın adlarının Oda’nın 
Meclis ve toplantı salonlarına verilmesi  önerisi kabul edil-
mişti. Bunun üzerine Oda Meclis Salonu’na Odamızda 
da 23 yıl hizmet etmiş olan merhum eski Başkan Tevfik 
Solaksubaşı’nın adı verildi.

GTSO nun toplantı salonuna ise, 33 yıl Oda yönetim kurulu 
başkanlığı yapan Kemal Akıt’ın adı verilerek salonların giriş 

kapılarının üzerine tabelaları asıldı.

Çarşamba günü  yapılan Meclis toplantısından sonra meclis 
üyeleri iki eski başkanın adının verildiği salonların önünde 
hatıra fotoğrafı çektirdiler. Oda Başkanı Paşa Ağdemir, 
“Odamıza uzun süre değerli hizmetleri bulunmuş iki eski 
başkanımızın adını vererek, onların adını yaşatacağız. Onlar 
bunu hak ettiler” dedi. 

Merhum Tevfik Solaksubaşı’nın oğlu ve GTSO Meclis üyesi 
Mahmut Solaksubaşı'da Meclis toplantısında yaptığı konuş-
mada “Babamın adının Odamızın bir salonuna verilmesinden 
gurur duydum. Hepinize teşekkür ediyorum. O, sağ olsaydı 
hepinizi tek tek  öperdi.” dedi.

Oda Toplantı Salonlarımıza Eski Başkanlarımızın Adı Verildi
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Üyelerimizin iş hayatına katkılar sunmaya devam ediyoruz. 
Bu kapsamda 11. Meslek Komitemizin çalışmaları ile oda-
mızda Buhar Sistemleri ve Buharı Verimli Kullanma Eğitimi 
düzenledik. 11. Meslek Komitesi Başkanı Mahmut Baş'ın 
öncülük ettiği eğitime çeşitli sektörlerden üyelerimiz katıldı. 
Eğitim süresince ;
• Buhar nedir, neden buhar kullanılır,
• Buharın üretimi, dağıtımı ve verimli kullanımı,

• Kondensin tahliyesi ve geri kazanımı,
• Buhar kapanlama prensipleri buhar kapanı tipleri ve 

çalışma prensipleri,
• Flaş buhar Nedir?
• Flaş buhar geri kazanım şekilleri,
Verimli kondens geri kazanımı ( Stall Durum),
gibi konular işlendi.

Ağdemir,  “Gemlik için 

projelere imza atacağız ”

Kaymakam Kemal İnan, Oda Başkanımız Paşa Ağdemir’e 
Gemlik’e geçici gelmediğini, yakında yayınlanacak 
kararname ile asaletinin onaylanacağını söyledi. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Gemlik 
Kaymakamlığına atanan Kemal İnan’ı makamında ziyaret 
ederek, başarılar dilediler.

Ziyarete GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis 
Başkanı Hasan Yıldırım, Başkan Vekili Abdullah Kavlak ve 
Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şefik Yılmaz, 
Alaattin Akcan, Hasan Hamaloğlu, Fatih Buluk ve Genel 
Sekreter Ağah Arda iştirak ettiler

GTSO Başkanı Paşa Ağdemir ziyarette yaptığı konuşmada, 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak, Gemlik için her 
türlü desteğe bütçeleri oranında yardıma hazır olduklarını 

belirterek, Kaymakamlık ve diğer kamu kuruluşları ile uyum 
içinde çalıştıklarını söyledi.

Kaymakamlığa ilçenin güvenliğinin sağlanması projesine 
katkı için İHA aldıklarını söyleyen Paşa Ağdemir, “Odamızın 
2 bine yakın üyesi bulunmaktadır. Gemlik Gümrüğü 
Türkiye ihracat 2.si durumdadır. Üyelerimiz olan sanayiciler 
ve iş adamları ülke ekonomisine büyük katma değer 
sağlamaktadırlar.” dedi.

Ağdemir’in “Gemlik’te geçici mi, yoksa kalıcı mısınız?” 
sorusunu yanıtlayan Kaymakam Kemal İnan, “Gemlik 
Kaymakamlığının boşalması üzerine bu göreve atandım. 
Bu geçici bir görev değil. Çıkacak ilk kararname ile Gemlik 
Kaymakamlığına asaleten atanacağım. Gemlik’te birlikte 
çalışacağız” dedi.

Paşa Ağdemir buna memnun olduklarını belirterek, 
“Yapılacak yerel seçimlerden sonra yeni belediye başkanı 
ve sizlerle birlikte çok güzel projeler gerçekleştireceğiz.” dedi.

Buhar Sistemleri ve Buharı Verimli Kullanma 
Eğitimimiz Başarı İle Tamamlandı

Oda Yönetim Kurulumuz Kaymakam Kemal 
İnal'a Hoşgeldiniz Ziyaretinde Bulundu
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Piyasalardaki çalkantılar arasında bazı iyi haber-
ler yeterince öne çıkmıyor. Bu yıl Türkiye, Dünya 

Bankası’nın İş yapma Kolaylığı (Ease of Doing Business) 
Endeksi’nde başarılı bir performans gösterdi. Önemli bir 
adım atıldı. Türkiye’ye gelmeyi düşünen doğrudan ya-
bancı yatırımcıların önü açıldı.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ndeki sıramızın yükselmesi, 
yatırımcıların daha az bürokrasi ile karşı karşıya kaldık-
larını gösteriyor. Geçen yıl atılan adamlar sonuç verdi. 
Türkiye bu yıl 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 
43. sıraya yükseldi.

Türkiye’nin sıralamada yükselmesi ve reform adımı en 
çok atan ülkeler grubuna dâhil olması iyi bir haberdir. 
Zira bütün ülkeler için dünyada en çok kabul gören kar-
şılaştırma tablosu bu. Dünya Bankası’nın bu endeksin-
de daha iyi bir yer kapabilmek için ülkeler birbirleriyle 
yarışıyorlar.

 Mesela bu yıl Malezya 24’ten 15. sıraya yükseldi. Dikkat 
çeken ülkelerden biri de Gürcistan. Gürcistan endekste 
6. sırada yer alıyor. Bir altında Norveç, bir üstünde ise 
Güney Kore var. Yeri bizden çok daha iyi. Dikkat çeken 

bir diğer ülke ise Brezilya. Endeksteki yeri 109. Bir altın-
da Nepal ve bir üstünde ise Papua Yeni Gine var.

Peki, bir ülkenin İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ndeki yeri 
iyileşince, yabancı yatırımlar hemen o ülkeye akmaya 
başlıyor mu? Bürokrasiyi azaltmış olmak önemli bir kri-
ter. Ama tek başına yatırımları artırmak için yeterli değil. 
Yatırımcı nasıl ki bir tek faiz oranına bakarak yatırım ka-
rarı vermiyorsa, yatırım yapılabilir bir ülke olmak için de 
tek gösterge bu değil.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde tarihinde ilk defa ilk 50 
içine girerek önemli bir başarı sağlayan Türkiye neden 
daha geride kalan ülkeler kadar yatırım çekemiyor. Ne-
denlerden biri ülkenin coğrafi konumu ile ilgili. Türkiye 
pek çok çatışma yaşanan bir bölgede. Ama hem bu-
güne özel bir durum değil, hem de dünyada çatışma 
yaşanan onlarca başka bölge daha var. Demek ki coğ-
rafi konum da bu konuda tek başına engel değil. Aşıla-
biliyor.

Bir diğer önemli küresel gösterge de Kural Hâkimiyeti 
(Rule of Law) Endeksi. Türkiye 113 ülke arasında 101. sı-
rada yer alıyor. Burada ülkeler iki gruba ayrılabiliyor: Ge-

TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB'DAN HABERLER
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leceğin öngörülebilir olduğu ülkeler ile her an her şeyin 
mümkün olduğu ülkeler. Brezilya bu endekste 113 ülke 
arasında 52. sırada. İran 80, Rusya ise 89. sırada yer alı-
yor.

Demek ki Türkiye’nin geçen yıl İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi’nde yukarı çıkmak için harcadığı çabayı bu kez 
Kural Hâkimiyeti Endeksi’nde yukarı çıkmak için har-
camasında fayda var. Bu çerçevede gerçekçi bir yargı 
reformu gündemine ve mahkemelerin operasyonel so-
runlarına odaklanmak lazım. Kural hâkimiyeti meselesi, 
hukukun üstünlüğünün sağlanması ve yarın her an her 
şeyin olabileceği ülke görünümünden çıkmak açısın-
dan büyük önem taşıyor.

Ayrıca böyle bir çaba ve çalışma, yatırımları artırmanın 
yanında başka bir dizi yan yararı da getirebilir. Bu saye-
de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri daha ileriye taşınabi-
lir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nin takip 
listesinden çıkılabilir. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği 
modernizasyonu konusunda yeni adım atılabilir. Güm-
rük Birliği modernizasyonu için adım atmak demek, 
aynı zamanda Türkiye’nin bu ortamda çok aradığı ya-
pısal reform gündemine otomatikman sahip olması 
demek.

Şu anda sükûnet ortamındayız. Henüz hastalığın te-
davisine başlamadık. Esasa yönelik tedbirler değil, 
hastalığın semptomlarını, hastada yol açtığı rahat-
sızlığı azaltmayı hedef alan adımlar atıyoruz, pan-
suman tedavisi yapıyoruz.

Yüksek faiz, yüksek döviz kuru ve artmayan ban-
ka kredileri ekonomiyi yavaşlatıyor. Batı’da parasal 
genişlemeden parasal sıkılaştırmaya geçmek bi-
zim gibi ülkelerde biriken borçları azaltmayı, bi-
lançoları küçültmeyi zorunlu hale getirdi. Şimdi 
bu bilançoları nasıl yöneteceğimizi göstermemiz 
gerekiyor.

 Şu anda ortalık eskisine göre daha sakinleşmiş-
ken yapılması gereken bu zamanı çok iyi kullan-
mak. Tavana fırlayan faizlerin içindeki risk primini 
düşürmek üzere yapısal tedbirlere yönelmek. Ne 
yapacağımız belli. İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
17 basamak birden yükselerek, isteyince konuya 
odaklanınca, reform yapabileceğimizi gördük ve 
herkese gösterdik. Şimdi benzer bir sonuca odak-
lı çalışmayı, başta hukukun üstünlüğü olmak üzere 
diğer yapısal reformlar konusunda da göstermemiz 
gerekiyor. Yapmamız gerekeni yapmaya odaklanır-
sak bunun da karşılığını yine alırız.

TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
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Akdeniz ikliminin en kuzey noktası olan Gemlik’te o 
yüzden dünyanın en lezzetli zeytini olan Gemlik zeytini 
yetişmiştir. Bu iklim, bu coğrafya onu tatların zirvesine 
taşımıştır. İnsanlar bu meyveyi zamanla yağa dönüştür-
müş bundan ilaç ve yemek yapmayı öğrenmiştir. Bu yağ 
ile kandil yapıp aydınlanmış, ısınmış, hayatının kalitesini 
arttırmıştır.

Sonraları Gemlik’te bir başka önemli buluş yapılmış 
deniz suyundan tuz elde edilmiştir. Ekim ailesinin çiftliği 
olan Tuzla Çiftliğinin adı buradan gelmektedir. Tuz üreti-
mi, bugün Gemsas olarak bilinen ve  su seviyesinde olan 
bölgeye deniz suyu aşırtılmış güneşle su buharlaştırılmış 
ve tuz elde edilmiştir. Tuz önceleri tabi olarak elde edilir-
ken faydaları anlaşılınca insanlar tarafından devamlı 
üretilmiş, bu buluş bugün kullandığımız bir sürü bulu-
şun da başlangıcı olmuştur. Tuzla biz(insanlık);  Gemlik’te 
zeytini, sele zeytinini salamura yapıp saklamayı öğren-
mişiz, eti tuzlamayı, bütün balıkları tuzlayarak saklamayı 

öğrenmişiz. Tuz bize ticareti, nakliyeyi, savaş sanayini 
öğretmiştir. Bu süreçte insanoğlu yine bu coğrafya saye-
sinde Gemlik’in  bir liman kenti olduğunu fark etmiştir. 
Burada hava hiçbir zaman açık deniz gibi esmemiştir. 
Etrafta su, yiyecek ve orman varmış. Derken insanoğlu 
tekerleğin icadı ile  beraber yelkeni , hatta daha önce 
salı, kayığı, kütüğü keşfetmiş ve ulaşım  başlamış, ihtiyacı 
olanı önce Kumla’dan, Kurşunlu’dan, Armutlu’ dan 
taşımaya başlamıştır. Sonra dağlarda avlanmış etini 
getirmiş tuzlamış, saklamış, kışın, yada uzun yolda aç 
kalmamayı öğrenmiştir. Zaman içinde bu yolculuk 
sırasında çıkardığı zeytinyağını yemeyi ve ilaç  olarak 
kullanmayı öğrenmiş.

Gemlik’te bu olumlu şartlar oluştukça kayıkçılık, akabin-
de gemicilik gelişmiştir. Gemlik’in Bursa’ya doğru çıkışın-
da tersane bayırı denen yere tarih boyunca kullanılan bir

Tarih Öncesinden - Günümüze

Neden GEMLİK?
Mahmut K. SOLAKSUBAŞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Üyesi
Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi

tersane yapılmıştır. Gemlik tersanesinde yapılan 
bazı gemiler kayıtlara göre 1793'te tersanede 55 
arşın boyunda bir tekne yapımı için halktan 1 000 
keseden fazla akça toplanmış, bu işte bir yolsuzluk 
olduğu kuşkusuyla Kaptanıdeıya Hüseyin Paşa'nın 
kethüdası Hacı Ahmet Ağa, durumu araştırmak 
üzere Hudavendigâr (Bursa) Vilâyeti'ne gönderil-
mişti. Söz konusu teknenin en çok 200 kese ile yaptı-
rılabileceği öne sürülmekte idi. 1797'de Selim III 
zamanında tersanede "Beşaretnümâ'' adlı, 76 toplu 
bir kalyon yapıldı. 1801'de "Fethiye" adlı bir başka 
savaş gemisi, Osman Kalfa'nın yönetiminde bir ekip 
tarafından yapılarak denize indirildi.  Gemlik tersa-
nesinde 1841'de bir başka savaş gemisi "Peyk-i 
zafer", 1871'de de "Asır" adlı bir ticaret gemisi yapıla-
rak denize indirildi. XÎX. yüzyıl ortalarından itibaren 
buharlı sac gemilerin kullanılmaya başlanmasıyla 
birlikte, öteki Osmanlı tersaneleri gibi, Gemlik tersa-
nesi de çağın gelişmelerine uyum sağlayamayarak 
kapandı. Yeri uzunca bir süre boş kaldıktan sonra, 
1935'te Sunğipek fabrikasının burada yapılması 
kararlaştırıldı.

Gemlik’liler bu öğrendiklerini ve yaptıklarının fazlasını 
sal, kayık, yelkenli ile başka bölgelere taşıyıp ticaretine 
başlamış. Bununla beraber kap, sepet, küfe, küp, anfora 
yapmaya başlamıştır ve bunlarla tuzlu zeytin, tuzlu et, 
zeytinyağı ve çok önemli olan tuzu koymuş , kara deni-
zin en ücra köşelerine götürmüş,  orada ne varsa onu 
alıp gelmiş. Paranın icadından  önce değiş tokuşa 
başlamış ve belki de Marmara’da ticaretin ilkini başlat-

İnsanoğlunun bilinen yada tahmin edilen geçmişinden bugüne 
kadar Gemlik hep önemli olmuştur. Bir çok şeyin ilki belki de 
Gemlik’te başlamıştır.

mış Gemlik.  İşte bu yüzden Gemlik insanlığın başladığı 
günden bugüne üretimin, ticaretin  lideri ve öncüsü 
olmuştur.

Şimdi bize düşen bu güzel memleketi devraldığımız insan-
lardan, devredeceğimiz çocuklarımıza geçmişine yakışır bir 
şekilde korumak ve kollamaktır.

Tarihte anlatılan Herkül’ün altın postu aramak için 
karaya Gemlik’ten çıkması, Makedonya kralı büyük 
İskender’in Anadolu’ya yürümek için Gemlik’ten 
karaya çıkması, Yıldırım Beyazıt’ın Avrupa’ya gitmek 
için hazırlıklarını Gemlik tersanesinde yapması Gem-
lik’in tarih öncesinden bu güne ne denli kıymetli bir 
ticaret merkezi ve de stratejik bir bölgede yer aldığını 
ispatlamaktadır.

Bugün batıya ve doğuya ulaşımın merkezi olan Gem-
lik’imizde bizi biz yapan bu coğrafyaya, bunun bir 
parçası olan  denize, zeytine çok çok önem vermeliyiz. 
Belki bugün tuzun ve zeytinyağının önemi o günkü 
gibi değil ama biz onlara sahip çıkarsak geçmişimize 
sahip çıkmış oluruz.

İşte bu sebeplerle Gemlik tarihin her döneminde 
önemli olmuştur. Herkül , Büyük İskender vb. bir çok 
insanın ve kavmin yaşadığı ve geçtiği bu yerleri 
layık olduğu yerlere getirmek umuduyla…

1871 Ylında Gemlik Tersanesinde üretilen   Asır  Vapurunun Denize İndirilme Töreni

Fotoğraf : Geroge Billing



Akdeniz ikliminin en kuzey noktası olan Gemlik’te o 
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bölgeye deniz suyu aşırtılmış güneşle su buharlaştırılmış 
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öğrenmişiz. Tuz bize ticareti, nakliyeyi, savaş sanayini 
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?
tersane yapılmıştır. Gemlik tersanesinde yapılan 
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1975 Gemlik  doğumluyum. Ailem her iki taraftan da 
Umurbeyin yerlisidir. İki kız kardeşten sonra ailenin en 
küçüğü olarak dünyaya geldim. Lise bitene kadar Gemlik’te 
tamamladığım öğrenimime Uludağ Üniversitesi – Fen 
Fakültesi – Fizik bölümünde devam ettim.

Babam döneminde Gemlik’in tanınmış kapalı çarşı esnafla-
rından namı diğer ayakkabıcı İsmet, Gemlik’te çok tanınmış  
ve her alanda ticari çevreye sahip olan bir esnaftı. Çocukluk 
yıllarımda büyüdüğüm Gemlik Kapalı Çarşısı dönemin 
ticaret merkezi idi. Orada sadece ticaret değil, dostluk ve 
dayanışmanın da zirvede olduğu bir birliktelik vardı. Tabi ki 
Gemlikli yerlilerin iyi bilip hatırlayacağı esnaflar ile doluydu. 
Manifaturacı latif abi, Ahmet Semiz, Şahin Çavuşlar, Buyrun 
Kardeşler, Rahmetli Koçaş amca, ve adını sayamadığım pek 
çok esnafın elinde ticareti ve esnaflığı küçük yaşta öğrenerek 
büyüdüm. Burada alınan ticaret ahlakı ve dürüstlüğü öğre-
tecek bir üniversite maalesef bulunmamaktadır.

Üniversite yıllarında okuduğum bölümün zorluğu ve iş im-
kanının azlığı nedeni ile kendimi daha iyi donatmak ve farklı 
yetenekler geliştirmek adına Bursa da dostlarım Cengiz 
ve Şükrü’nün  yanında Medyabim Bilgisayar ve İnternet 
Hizmetleri firmasında yarı zamanlı olarak ve bedelsiz  iş 
öğrenmek adına işe başladım. Bu iş ve bilişim öğrenme me-
rakım yüzünden babam bana kızmış, okulumu aksatacağım 

endişesine kapılmıştı. Bende o dönemde herhangi bir gelirim 
olmamasına rağmen babamı oyalamak için maaş aldığımı ve 
artık harçlığımı yarı yarıya azaltabileceğini söylemiştim. Yani  
daha az kazanıp daha çok çalışmaya başlamıştım. Tabi ki 
bu hırs ve öğrenme  arzusu beni çok kısa sürede çıraklıktan 
ustalığı taşıdı. Ardından dostlarım bana, artık sen bu işi iyi 
öğrendin ve bize para kazandırıyorsun deyip, maaş vermek 
istemişlerdi. Bende o dönemde maaş yerine kar ortaklığı 
teklif etmiştim. Ki öylede oldu. Bir müddet okul sonrası 
askere gidene kadar da böyle devam etti. İyi paralar kazanıp 
Bursa’da büyük kurumsal firmalara iş yapar hale geldik. 

Aynı dönemde sürekli arayış ve yenilik peşinde koşuyordum. 
TOSYÖV (Türkiye Orta Ölçekli Sanayici Yöneticiler Vakfı) 
Bursa Şubesi çatısı altında genç girişimciler için bir dernek 
kurulacağı bilgisini aldım ve toplantılarına katılmaya baş-
ladım. Bursa Genç Girişimciler ve Yöneticiler Derneğini 
(BUGİDER) Bursa’nın seçkin genç yöneticileri ile birlikte 
kurup ilk Başkan Yardımcısı olma gururunu yaşadım. Kaliteli 
bir çevre ve kaliteli dostluklar ile hala çok sıkı bağları olan 
güzel bir birliktelik başlamıştı. Orada da edindiğim tecrübe 
ve ticaret bilgisini hala kullanmaktayım.

2004 yılında askerliğimi bitirene kadar bu şekilde devam 
eden hayatıma askerdeyken  ticarete tek başıma devam 
etmeye karar verdim. Döndüğümde o dönemde Bursa’da 

Gürcan KENAR
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

60
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kalmak dostlarım ile müşterileri bölüşmek anlamına geli-
yordu ve bu iki tarafa da hayırlı olmazdı. Yaptığım araştırmalar 
sonunda Gemlik’te kurumsal teknik servis hizmetlerinin 
eksikliğini ve yetersizliğini gördüm ve doğduğum şehirde 
ticarete yalnız başıma devam etme kararı aldım. 2004 yılı 
Mart ayında da İstiklal Caddesindeki ilk iş yerimde çok kısıtlı 
bir sermaye ile TEKNOKEN Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri 
firmasını kurup  ticarete başladım. Çok kolay değildi doğ-
duğunuz yer bile olsa uzun süre uzak kaldığınız bir bölgede 
tekrar çevre edinip portföy oluşturmak. Uzun mücadeleler 
ve zorluklara rağmen kısa süre denilebilecek bir sürede orta 
karar bir portföy edinip ayakta durmayı başardım. 

2005 yılında yaptığım mutlu evlilik ve eşimin verdiği destek, 
pek çok başarı hikayesinde olduğu gibi benimde hayatımda 
dönüm noktası olmuş ve ivmemizi artırmıştı. Eşim Mehtap 
ve biricik oğlum Yağız hala benim en büyük itici gücüm ve 
destekçimdirler. 
Bir taraftan da işyerim tıpkı dostlarımın bana sağladığı eğitim 
desteği gibi okul tadında güzel gençler yetiştiren ve çağın 
mesleği olan bilişimciliği öğreten bir yer halini aldı. Hala bu 
mesleği yapan ve belki de yanımda öğrendikleri ile ev kurup 
geçindiren çırak ve öğrencilerim oldu. Tabi ki bunun verdiği 
gurur ve mutluluk da tartışılmaz. 
Bugün hala firmam ve çalışanlarım her geçen gün daha iyisi 
olmak ve her gün bir adım daha ileri gitmek için en önce 
öğrenmek ve yeniden öğrenmek ilkesi ile çalışmaktayız. 
Sektörüm her gün yeni şeyler öğrenmeyi gerektiren bir 
sektör. Bizim için müşteri memnuniyeti birinci sırada yer 
alırken aynı zamanda müşterilerimiz adına piyasadaki bütün 
yenilikleri araştırıp onlara daha iyi ve daha güncel olanı 

sunmak gerekliliği ön plandadır. 
Gemlik,  içinde bulunduğu sosyoekonomik yapı ve jeopolitik 
konumu itibariyle her gün büyüyen, gelişen ve yenilenen 
bir ilçe.  Aslında kanaatimce il olmayı çoktan hak eden 
ancak Bursa ya yakınlığı nedeniyle asla il olamayacak bir 
yer.  Gelişen Liman Ticareti ve Sanayi Gemlik ve çehresini 
sürekli yenilemekte ve geliştirmekte. Ticaret hayatı da her 
gün daha çok gelişip büyüyen firmalar ile daha donanımlı ve 
bilgili firmalar gerektirmekte.  Bizim gibi bilişim firmalarına 
düşen görev ise müşterilerini her zaman daha ileriye taşımak,  
kesintisiz ve güvenli bir altyapı sunmaktır. TEKNOKEN olarak 
biz teknolojinin gerektirdiği esneklik ve yenilenme arzusu 
ile çok çeşitli sektörlerde ve çok farklı alanlarda hizmet 
veriyoruz. Bilişimin yanı sıra güvenlik ve yazılım alanında da 
hizmet vermeye devam ediyoruz. 
Gemlik’te yerel ticaretin içinde bulunduğu bir zorluk da Bursa 
ya yakınlığı ve büyük sanayi firmalarının Gemlik firmalarına 
olan güvensizliğidir.  Pek çok sanayi firması Gemlik’te yeterli 
donanıma sahip firmaların bulunmadığını düşünmekte ve 
çoğu anlamda hizmetlerini Bursa veya İstanbuldan almakta. 
Burada dokunabildiğimiz ve iletişime geçebildiğimiz büyük 
firmalara kendimizi anlattığımızda şaşırıp, inanamıyorlar. Bu 
aslında Gemlik’te pek çok sektör için geçerli bir durum.
Bugün Gemlik’in dinamo sanayi kuruluşlarından Güleryüz 
Otobüs Fabrikası dahil gerek Serbest Bölge içinde gerekse 
Gemlik’in çeşitli sanayi bölgelerinde pek çok sanayi şirketine 
ve çeşitli denizcilik ve nakliye şirketlerine kadar geniş bir 
yelpazede portföyü bulunan TEKNOKEN Firması kaliteli ve 
yenilikçi anlayış ile hizmetini sürdürmekte ve yoluna sağlıklı 
büyüyerek devam etmektedir.

Gürcan KENAR
Teknoken Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri
Dr. Ziya KAYA Mh. Orhangazi Cd. 98/A
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Gemlik’li 
Büyük Devlet Adamı

ŞAKİR PAŞA
Bazı insanlar vardır, görevlerini yaparlar, sade bir hayat 
sürerler onların kıymeti bilinmez.  Esasında o insanlar bu 
toplumun temel taşlarından biridir.  İşte Atatürk’ü 
Samsun’a gönderen Şakir Paşa’da bunlardan  birisidir.  
Onun hayatını araştırarak  bu büyük insanı Gemlik  hal-
kına  tanıtmayı  bir  vefa  borcu  olarak  gördüm. 

Naci PEHLİVAN
Emekli Öğretmen

Şakir Paşa 1270 ( 1854 ) yılında Batum sancağına bağlı Artvin 
kazasında doğdu. Babası Tahir Efendiyi küçük yaşta kaybeder. 
İstanbul’a gelerek medrese tahsili yapan daha sonra saraya 
vaiz olan amcası Numan Efendi Küçük Şakir’i memleketinden 
getirterek okuması için fatih Medresesine yerleştirir. Küçük 
Şakir burayı beğenmemiş olacak ki bir kolayını bulup Soğuk 
çeşme Askerî Rüştiyesine girer. Bir süre sonra işin farkına varan 
Numan Efendi onu oradan alıp tekrar Fatih Medresesine yerleş-
tirir. Küçük Şakir tekrar bir yolunu bularak bu sefer Kuleli Askeri 
Okuluna girer. Amca çocuğun bu ısrarı üzerine “Tevekkeltü 
Alellah” diyerek duruma rıza gösterir. Neticede 1293 (1877) yılında 
Harbiye’den kurmay heyeti yüzbaşısı olarak ayrılır. Daha sonra 
Türk subayı olarak ilk defa Almanya’ya tahsile gönderilir. Burada 
Alman İmparatoru olan Kaiser  Wilhelm ile yakın dostluk kurar. 
Dönüşünde Kurmay Heyeti Mektebi öğretmenliğine, Genel 
Harp Dairesine ve Hassa Ordusu Kurmay Heyeti başkanlığına 
atanır. Paris ve Senpetersburg’da ateşe militer olarak bulunur.

1900 yılında Paris’teki Jön Türkler ile münasebeti var diye hafiye-
ler Padişah’a jurnallenir, bunun üzerine 2. Abdülhamit İstanbul’dan 
uzaklaştırmak için İşkodra vilayetine Vali ve Kumandan olarak 
atar. Bir seneden  fazla orada kaldıktan sonra affa uğrar ve 
daha yakın olan Kosova Valiliğine atanınca Üsküp’e gelir.Yeğeni 
Düyun-u Umumiye memuru Ali Cevat: “Trablus’ta sürgündey-
ken 1901 yılında Üsküp’e  Düyun-u Umumiye memuru olarak 
tayinim çıktı.Üsküp’te dayımın oğlu Ömer Bey’le buluşarak 

Paşa dayımın yanına gittik.Elini öptüm .İkimiz de göz yaşlarımı-
zı tutamadık. Çok etkilendiğinden bir şey söylemedi.  Haydi gir 
dinlen!” dedi. Gerçekten Paşa dayımı çok ihtiyarlamış gördüm. 
Akşam benden Fizan ve Trablus hakkında bilgi aldı.”diye anlatır.  

1905 yılının başında Yemen’de isyan çıkar. Orada Vali ve kuman-
dan olan Rıza Paşa, isyancıların eline düşer. Oraya tam yetki ile 
mülkiye işlerinden anlayan bir kumandan ve vali gönderilmesi 
gerekince, Saray bu işin üstesinden Şakir Paşa’nın geleceğini 
düşünerek, bu görevi kabul edip etmeyeceği; kabul ederse, ne 
zaman hareket edeceğini sorar. Şakir  Paşa “ Ben askerim, her 
nereye gönderilirsem giderim, yarın hareket edebilirim” ceva-
bını vererek 27 Mart 1905 tarihinde  Orgeneral olarak Yemen’e 
hareket eder. Yemen’de Askeri Kuvvetleri Komutanlığı ve Teftiş 
Heyeti Başkanlığında bulunur ve mareşallik rütbesine yükseltilir. 
Buradan altı ay sonra İstanbul’a döner. Askeri Teftiş Komisyonu 
üyeliğinde görev  yapar. Meşrutiyet ilanını takiben Genel Kurmay 
Başkanlığında ve sonra Sultan İkinci Abdülhamit ‘in Başyaverliğini 
yapar. 31 Mart olaylarında Hareket Ordusu Yeşilköy önlerine 
geldiğinde Kosova valiliği sırasında orada askeri kumandan 
olan Mahmut Şevket Paşa Hareket Ordusu adına kendileri-
ne iltihak etmesi için Şakir Paşa’ya haber gönderir. Şakir Paşa 
“ Sultan Hamit’e sadakat yemini ettim, nasıl dönebilirim” diye 
ret cevabı verir. Hareket Ordusu İstanbul’a girince Paşa da bir-
çokları gibi tevkif edilip önce Midilli adasında ikamete mecbur 
edilir. Adalarda durum kritik görülünce Ankara’ya gönderilir. 



Gemlik’li 
Büyük Devlet Adamı

ŞAKİR PAŞA
Bazı insanlar vardır, görevlerini yaparlar, sade bir hayat 
sürerler onların kıymeti bilinmez.  Esasında o insanlar bu 
toplumun temel taşlarından biridir.  İşte Atatürk’ü 
Samsun’a gönderen Şakir Paşa’da bunlardan  birisidir.  
Onun hayatını araştırarak  bu büyük insanı Gemlik  hal-
kına  tanıtmayı  bir  vefa  borcu  olarak  gördüm. 
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Emekli Öğretmen

Üsküp’te kendisine mektupçuluk ( Vali yardımcılığı) yapan 
Mazhar Bey Ankara Valisi olarak bulunduğundan, onun tavas-
sutu ile 1877-1878 Osmanlı -Rus Harbinden sonra Batum’dan 
göç ederek Gemlik’in Adliye  (Kavakdibi) köyüne yerleşen ak-
rabalarının yanına gönderilir. Ali Cevat Borçbakan “Paşa dayımı 
1916 Şubatında Gemlik Kavakdibi ( Adliye) köyünde sürgünde 
iken elini öpmek için gitmiştim. Bu günkü durumun tek sebe-
binin Sultan Hamit olduğu bahsi geçince ;                                                                                                                             

-Bak oğlum senin bu dünyada neyin var dedi.                                                                       

-Bir evim, karım ve iki çocuğum var dedim.                                                                         

-Bak sen bu vatan için sürgünlere gittin, çalıştın, bu hale geldin. 
Bu günde İttihatçılara  ve Sultan Hamit’e lanet ediyorsun. Bil ki 
onun ataları da bu memlekette padişahlık yapmış, kendisi de 
yapıyor. Bu adam akılsız bir adam olsa idi, bu kadar yıl saltanatı 
sürdürebilir miydi? Bu adam çok akıllı ve zeki idi,her şeyi iyi ya-
pıyorum diye yapıyordu. Fakat etrafının ve çevresinin kötülüğü 
sebebiyle hataları oldu. Fakat emin olmalı ki , her yaptığını bu 
milletin selameti için yaptığına inanmıştı. Tahsilinin de az oldu-
ğundan dolayı, bazı hataları kaçınılmazdı. Emin ol ki, padişah-
larımızdan en tanınmış ve en lekesiz olanı idi. Dünya Savaşına 
girdiğimiz zaman, Paris ve Fransa’nın gözden düştüğü zaman-
larda çok büyük ve kuvvetli devletlerle savaşa girdik. Deniz 
hakimiyeti de onlarda olduğuna göre, sonumuz bu çöküş o-
lacaktı.” demişti. 

Şakir Paşa Gemlik’te üç, dört yılı hiç ödenek almadan akra-
balarının yanında zor şartlar altında geçirdi. Bir gün Kavakdibi 
köyünden Gemlik’e yaya olarak giderken arkadan atlı olarak 
Muratoba köylüleri yetişir. İçlerinden birisi Paşa’yı tanır, elini 
öperek ata bindirip Gemlik’e götürür. Arkadaşları bu adamın 
kim olduğunu sorarlar. O da  “ Ben askerde saray muhafızı idim. 
Bir gün nöbette uyuyup kalmışım Asker diye bir ses işittim. 
Karşımda Şakir Paşa, bana künyeni oku dedi. Ben de Bursa vi-
layeti, Gemlik kazası Muratoba  köyünden deyince sözümü ta-
mamlamadan, Muratoba’lı bundan sonra nöbette uyuma dedi. 
İşte bu gördüğünüz kişi o Şakir Paşadır.” 

Şakir Paşa mütarekeyi takiben İstanbul’a döner ve Damat Ferit 
Paşa kabinesinde Bahriye ve Harbiye Nezaretliklerinde  bulunur. 
7 Mayıs 1919 da Atatürk’ün Dokuzuncu Ordu Müfettişliği görevi 
için Padişah’a telkin de bulunur. Görev belgesini hazırlatıp 
vererek Samsun’a gitmesini sağlar. Mustafa Kemal kendisi bu 
olayı şöyle anlatır:

“Harbiye Nazırı Şakir Paşa yanına davet etti.

-Çocuğum,beni utandırma . Beni mes’uliyet altında bırakma 
Şimdi seni Damat Ferit Paşaya götüreceğim. Kendini tut. İyi 
konuş. Ona söz verdim. Damat Ferit Paşa’nın yanına gittik. İlk 
söze başlayan Şakir paşa oldu. Dedi ki;

-Efendim yeni vazife ile Anadolu’ya gidecek olan Mustafa Kemâl  
Bey’i  zatı devletinize takdim ederim.

Ondan sonra sadrazam ile aralarında bir konuşma oldu. Sualler 

ve cevaplar. Sadrazamı memnun edecek şekilde idi. Sadrazam 
Ferit Paşa, Şakir Paşa’ya teşekkür etti, kabineden çıktık Şakir 
Paşa elimi tuttu ve sıktı.

-Dikkatinize teşekkür ederim. Bu dikkat çok sürmeyecektir. 
Ben vazifemi yaparım. Tarih bunu yazacaktır. Fakat seninde 
benim yaptığımı unutmamanı istiyorum, dedi. Ben Sedaret 
ve Dahiliye Nezareti koridorlarında bu namuslu adamın elini 
öptüm ve dedim ki;

-Yaptığınız büyüktür. Bunu bir gün gözleriniz ile görmenizi 
temenni ederim.” (2) 22 Mayıs 1919 da atanan damat Ferit Paşa 
kabinesine hasta olduğundan dolayı hükümet memuru olarak 
görevlendirildi. Mustafa Kemal’in sağ salim  Samsun’a çıktığı 
haberi gelince “Şimdi huzur içinde ölebilirim.” der ve 15 Haziran 
1919 da vefat eder.

15 Haziran 1919 da yayınlanan İkdam gazetesinde Şakir Paşa’nın 
vefatı şöyle bildiriliyordu: 

“ Üzücü ölüm: Birkaç aydan beri esarette bulunan eski Harbiye 
Bakanı, Vekiller Meclisine memur ve Bahriye Bakanı Avni Paşa 
hazretlerinin kayınpederi Müşir Şakir Paşa, dün gece ahirete 
göçmüştür. Adı geçen kişinin cenazesi, bu gün Taksim’deki e-
vinlerinden aile fertleri tarafından kaldırılarak öğle vaktinden 
sonra saat birde nakil ve oradan yapılması kararlaştırılmış olan 
tören ve anma törenleri padişah buyruğu ile Sultan Mahmut 
türbesinde hazırlanan özel mezarına rahmet ve rahim kılına-
caktır. Allah rahmet eylesin.”

Cenaze merasimini de gazete şöyle anlatıyor;

Dünkü sayımızda vefatını yayınladığımız Vekiller Meclisinde 
görevli eski Harbiye bakanı Meraşal merhum Şakir Paşa’nın 
cenaze töreni, dün Taksim’de Soğanağa çıkmazındaki ko-
naklarından olağanüstü askerî anma törenleri ile kaldırılarak 
Dolmabahçe’ye ulaştırılıp cami-i şerif rıhtımından istimbotla  
Sirkeci’ye nakledilmiştir. Sirkeci’de cenazenin gelişini seyretmekte 
olan bir bölük mızraklı süvari, kara ve deniz askerleri ile itfaiye 
askerleri ve belediyeden gönderilen kavaslar arkada, önde i-
lahiler söyleyen Mevlevi dervişleri olarak Salkımsöğüt yoluyla 
Ayasofya Camiine getirilmiş ve orada cenaze namazı kılındık-
tan sonra padişah iradesi gereğince Sultan Mahmut türbesinde 
hazırlanan mezarlığına rahmet ve rahman kılınmıştır. Allahın 
rahmeti geniştir. Cenazede padişah tarafından, Padişah baş 
yaveri Albay Naci Bey,üçüncü karin İbrahim Bey padişah adına 
gönderildiği gibi; bütün vekiller ile Belediye Başkanı Cemil Paşa 
,İstanbul Tümen Komutanı Seyit paşa,Birinci Tümen Komutanı 
Rıza Paşa,Kont…Paşa, Polis Genel Müdürü Mehmet Ali Bey,Saray 
Müzesi Müdürü Halil Beyler ve mülkiye ve askerîye görevlisi ile 
bütün akraba ve dostları hazır bulunmuştur.

Eski harbiye Bakanı Mareşal Şakir Paşa’nın ölüm haberi, padişah 
nezdinde çok büyük etki yaratmış ve padişah yaverlerinden 
Kaymakam Mehmet Ali Bey’i ailelerine göndererek kefen mas-
raflarının saraydan karşılanmasını buyurmuşlardır. Merhumun 
damadı Bahriye Bakanı Avni Paşa, dün saraya gelerek kayınpe-
deri merhum Şakir Paşa’nın cenaze törenine Padişah tarafından 



MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN 9. ORDU MÜFETTİŞLİĞİNE 
TAYİNİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINDA ROL 
OYNAYAN DEVLET ERKANI VE BUNLARIN MUSTAFA 
KEMAL’E KARŞI TAVIRLARI

Başta Harbiye Nazırı Şakir Paşa olmak üzere Dahiliye 
Nazırı Mehmed Ali Bey, Bahriye Nazırı Avni Paşa, Erkân-ı 
Harbiye-i Umûmiye Reisi (Genel Kurmay Başkanı) Cevad 
(Çobanlı) Paşa ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye İkinci Reisi 
Diyarbekirli Kâzım (İnanç) Paşa gibi büyük devlet erkânı, 
Mustafa Kemal Paşa’nın müfettişlik görevi ile ilgili işlem-
lerini görülmemiş bir sürat ve çabuklukla tamamlamış-
lar ve Paşa’yı 15 gün içinde Samsun’a uğurlamışlardır. 
Eğer adlarını zikrettiğimiz büyük devlet erkânından biri 
veya birkaçı Paşa’ya karşı menfi bir tavır alsaydı veya en 
azından bu işe ilgisiz kalsaydı, Mustafa Kemal Paşa’nın 
Anadolu’ya geçmesi tehlikeye düşebilirdi. Çünkü zaman 
aleyhimize işliyordu. 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’e 
çıkmışlardı. İşgal sınırlarını nerelere kadar genişletecek-
leri insa�arına kalmıştı. Ayrıca, işgal komutanları 
Osmanlı idaresini her gün daha fazla kontrolleri altına 
alıyorlardı. Öte yandan, Mustafa Kemal Paşa Samsun’a 
çıktığı gün Kafkaslar’dan İstanbul’a dönen İngiliz Kara-
deniz Ordusu Komutanı General Milne, bu tayinden 
şüphelenmiş olmalı ki “…Bu subayların ne gibi görevler 
yapacaklarım ve düşünülen tensikatın (düzenlemenin) 
mahiyetinin neden ibaret olduğunun lütfen açıklanma-
sını istirham ederim”* diye Harbiye Nâzırlığı’ndan 
durumu sormuştur. General Milne 6 Haziran 1919 tarihli 

yazısında da, “Kemal Paşa ile maiyetinin derhal İstan-
bul’a dönmeleri için emir buyrulmasını talep ederim”5 
diyerek, asıl niyetini açığa vurmuştur.General Milne’nin 
bu yazıları bize tayin ile ilgili işlemlerin tamamlanma-
sında acele edilmekle ne kadar isabetli davranıldığını 
göstermektedir. Yoksa bu iş daha başlamadan bitebilir-
di.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
9. Ordu Müfettişliğine Tayin Yazısı

özel görevliler gönderilmesinden dolayı padişaha teşekkürlerini sunmuştur.

Yeğeni Ali Cevat Borçbakan “Dayım tarih ve fen ilimlerine, askeriyeye cidden vakıf, bilgili  ve askerler içerisinde seçkin olup, iffet 
ve istikameti ,nezaketi  ve adaleti ile yüksek derecede becerikli ve derin görüş sahibi bulunmaları ile tanınmış idi.Hiçbir zaman 
hisler ve intikama tutkun olmayan  ve gördüğü bunca hayrete düşürücü işlemlere rağmen , yine kimseye baş eğmemiştir.

1903 yılı sonlarında Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’nın vefatında Artık bahriyemiz düzelecek demiştim. Bana cevap olarak,  
“Oğlum biz hep oyuncularız. Padişahın işine yaramazsak, kırar atar. ( Sultan Hamit’i kastetti) Asıl sahibi değişmeli.” demişti. “Fakat 
bizim yapabileceğimiz hizmet, elimizdeki kanunlar dairesinde hizmettir. Emin ol ki, her memur kendi görevini iyi şekilde yerine 
getirirse, işte dünyada doğruluk ve saadet budur.” diye ekledi.

İyi derecede Fransızca ve Almancanın yanında iyi derece de Rusça bilirdi. Dayımın bana ve ailesine çok iyiliği vardı. Beni ve o-
turduğumuz Kavakdibi ( Gemlik üstünde Umurbey’in biraz ötesinde halen adliye Köyü) köyündeki bütün akraba çocuklarını 
1890 yılında köyden alıp İstanbul’a getirdi. Okuttu, adam etti. Bütün hayatını da, namus ve doğruluğunu korumakla geçirmiştir. 
”Ablasının torunu Tuncer Tuner “ Babamda İstanbul’da  onun yanına okumaya gidenlerdendi. Babam, akşam sofrasında bazen 
otuz kişi kadar okuyan genç olurduk. Paşa dayım fırsat buldukça akşam yemeklerinde bize katılırdı. Hepimizin halini hatırını sorar, 
çocuklar sizin yaşlarınızda olsam ne yapardım bilir misiniz diye sorara ve eklerdi. 

Okurdum…okurdum..okurdum…”

Oğulları Atıf, bir oğlunun ismi bilinemedi ve diğer oğlu Tahir Numan Seymen’dir. Tahir Numan Ottova Büyükelçiliği yapmış ve 
Nato’ya giriş antlaşmasını imzalamıştır. Kızları; Avni Paşanın hanımı, Cahide ve Neyyire’dir.

Not: Ali Cevat Borçbakan (1876-1966)  Şakir Paşa’nın yeğeni olup, son Düyun-u Umumiye Genel Müdürüdür.

Kaynaklar:

1-Ali Cevat Borçbakan’ın hatıraları Uludağ Ü.Yayınları Doç.Dr Saime Yüceer

2-Atatürk’ün İstanbul’daki hayatı S 60,61 Büyük İstanbul adlı dernek yayını

3-Yeğen Dr.Abdülkadir Cahit Tuner’in notları

4-Yeğeni Tuncer Tuner  ( 1930)

5-Ertuğrul Seyhan ( Hatıralar.)





ÜLKE EKONOMİK RAPORU

İSVİÇRE

Telefon kodu: +41
Para birimi: İsviçre Frangı
Nüfus: 8,42 milyon (2017) Avrupa İstatistik 
Ofisi
Resmi dilleri: Fransızca, Almanca, İtalyanca, 
Romanşça
Para birimi: İsviçre Frangı
GSYİH: 678,9 milyar USD (2017) Dünya 
Bankası
Gayrisafi Milli Gelir: 558 milyar SAGP doları 
Kişi başına GSYİH: 80.189,70 USD 
GSYİH büyüme oranı: %1,1 yıllık değişim 
İnternet kullanıcıları: %83,0 nüfusa oranı 
(2011) 

İsviçre, resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu, fede-
ral otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kanton-
dan oluşan federal cumhuriyet. Batı Avrupa'da 
bulunan ülkenin kuzey sınırında Almanya, batısın-
da Fransa, güneyinde İtalya, ve doğusunda Avus-
turya ile Lihtenştayn yer alır.

İsviçre ekonomisi dünyanın en stabil ülke ekono-
milerinden biridir. 

İsviçre, ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılası sıralama-
sında 20, kişi başına düşen milli gelir sıralamasın-
da 4. sıradadır. Ülkede en çok insan ticaret ve 
finans gibi hizmet sektörlerinde çalışır

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Coğrafi Konumu

Siyasi ve İdari Yapı

İİsviçre Avrupa ülkeleri arasında en küçük 
coğrafi alana sahip ülkelerden biri olup, 
konumu itibari ile Orta Avrupa’da kavşak 
niteliğine sahiptir.Ülkenin yüzölçümü 41.277 
km2 olup, bu alanın 30.741 km2 verimli (12.700 
km2 orman, 15.300 km2 ekilebilir alan, 2.457 
km2 si ise oturmaya elverişli bölgeler) ve 
10.828 km2 verimsiz topraklardan oluşmakta-
dır.  Almanya (346 km), Fransa (572 km), İtalya 
(734 km), Avusturya (165 km) ve Liechtenstein 
(41 km) ile sınırları bulunan İsviçre, 45 – 48 
derece kuzey enlemleri ile 5 – 11 derece 
doğu boylamları arasında yer alan bir Orta 
Avrupa ülkesidir. İsviçre’nin büyük bir bölümü 
dağlar ve göller ile kaplı olup, en yüksek noktası deniz seviyesinden 4.634 metre  yükseklikte bulunan 
“Monte Roseun Dufour Tepesi ile en alçak noktası deniz seviyesinden 193 metre yükseklikte bulunan “Lago 
Maggiore”dir.

Yönetim Şekli: İsviçre 1291 yılında kurulmuş bir federasyondur. İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım
kantondan oluşan bir cumhuriyettir. 1848 yılında kabul edilen Anayasa, 1874 ve 1978 yıllarında esaslı  deği-
şikliklere uğramıştır. Halen yürürlükte olan Anayasa ise 18 Nisan 1999 tarihinde kabul edilerek 1 Ocak  2000 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. İsviçrede yasama gücü iki kanatlı Federal Mecliste bulunmaktadır. Federal 
Meclis 46 üyesi bulunan (kantonlardan 2, yarım kantonlardan 1er kişi) Kantonlar Meclisi ve 200 üyesi bulunan 
Ulusal Meclisten oluşmaktadır. Kantonlar Meclisi ve Ulusal Meclis Üyeleri 4 yıllığına genel seçimler ile seçi-
lirler.

Sayı : 13    2019
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Nüfus ve İşgücü Yapısı
Ülkenin nüfusu 2015 yılı için 8,327 bindirr. Son 
yıllarda ülkedeki nüfus artış hızı ivme kazan-
mış olup bu artışta

AB (15) vatandaşlarına oturma izni için verilen 
kota sınırlamasının kaldırılmasının önemli rolü 
olmuştur. İsviçre'de sürekliolarak yaşayan 
yabancıların (sığınma isteyen ve mevsimlik 
işçiler dışında) toplam nüfus içerisindeki payı 
2015 yılı verilerine göre % 25 olmuş sayısı 2 
milyonu aşmıştır. Yaşlanan nüfus ülkenin en 
önemli dezavantajlarından biridir. Ülkedeki 65 
yaş ve üstü kişilerin toplam nüfus içindeki payı 
%17,3dür. Ülkedeki ortalama yaşam süresi 
AB(25) ortalamasının üzerindedir. 2030 yılında 
65 yaş üstü nüfusun toplam içindeki payının 
%42,6 ye kadar yükseleceğini göstermektedir.

İstihdam-İşgücü

İsviçre’de haftalık çalışma saati 38 saat olmak-
la birlikte, sektörlere göre değişiklik göstere-
bilmektedir. Ülke genelinde uygulanan asgari 
ücret 3.600,- CHF olup, çalışanların maaşın-
dan ve işverenlerden % 1 oranında işsizlik 
sigortası kesintisi yapılmaktadır. İsviçre iş gücü 
piyasasını Haziran 2002 de AB vatandaşlarına 
açmıştır. 2007 yılında ise AB 15ler için bu konu-
daki kotaların da kaldırılması ile AB den İsviç-
reye hızlı bir göç başlamıştır. Ülkede çalışan 
kişi sayısı 5 milyondur. 2016 yılı son ilk iki 
çeyreğinde işsizlik oranı % 0,6 olmuştur.

Genel Ekonomik Durum

Ekonomi Politikaları

İsviçre zengin ve barış içerisinde yaşayan bir ülkedir. GSYH’den mal ve hizmet üretim ihracatının aldığı pay hızla 
artmıştır. Kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. İsviçre’de hizmet sektörü özellikle bankacılık ve 
finans sektörü lokomotif sektör durumundadır. Üretim sektöründe ise yüksek teknoloji ürünlerin üretimi, bilgiye 
dayalı üretim, nitelikli işçilik, gelişmiş alt yapısı, gelişmiş Borsası ile dünyada rekabet gücü en yüksek ülkeler 
arasına yer almaktadır. İsviçre AB’ye üye olmamasına karşın AB ile yakın ekonomik ilişkileri mevcuttur.

İsviçre’de, ekonomi politikaları konusundaki yetki 
pek çok kuruluş arasında dağıtıldığından bu konuda 
sıklıkla

sorunlar yaşanmaktadır. Ancak para politikasındaki 
tek yetkili merci bağımsız çalışan İsviçre Merkez 
Bankasıdır. Federal hükumet vergiler konusundaki 
sorumluluğu kantonlarla paylaşmakta ve toplam 
gelirlerin sadece üçte biri kontrol edebilmektedir. 
Ancak rekabet politikası, iş gücü piyasası gibi 
ekonomi politikası kapsamındaki diğer konular 
federal hükumet tarafından idare edilmektedir. 
İsviçre AB’ye üye olmamasına karşın AB ile yakın 
ekonomik ilişkiler mevcuttur.

Ülkede bankacılık sisteminin şeffaflaşması ve İsviç-
re’deki 26 bağımsız kantonun; özellikle holdinglere, 
yabancı firmalara ve karma firmalara düşük vergi 
avantajını sağlaması nedeniyle OECD ve AB olmak 
üzere çeşitli ülke ve platformlardan gelen baskılarla 
karşı karşıya kalmıştır. İsviçre ekonomik politikalarını 
değiştirme konusunda çalışmalar başlamış ve ülke-
sinde ilgili taraflarla 2016 yılı Ocak Ayına kadar 
düzenli olarak görüşmeleri sürdürme konusunda 
karar almıştır. Bu bağlamda ülkedeki yabancı firma-
ların gelirleri oranında vergilendirilmesi ancak 
patent alam konusundaki girişimlerinin desteklene-
bileceği yetkililerce belirtilen koşullar arasında yer 
almaktadır. Ülkede dış ticaret politikasının hedefleri-
ne uygun olarak hedefi katma değer zincirinden 
gerek üretim gerekse hizmet sektörü ihracatında 
daha fazla pay almayı amaçlamakta. 

Ekonomik Performans
Çok sayıda uluslararası şirketin merkezi İsviçre'de 
bulunmaktadır. İsviçre'deki tüm işgücünün % 73'ü 
hizmet, % 24'ü sanayi, % 3'ü ise tarım sektöründe 
çalışmaktadır. İsviçre ekonomisi, % 1,3'lük büyüme 
oranıyla mütevazı büyüme eğilimini 2016'da da 
devam ettirmiştir.

İsviçre, ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılası sıralamasın-
da 20, kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 4. 
sıradadır. Ülkede en çok insan ticaret ve finans gibi 
hizmet sektörlerinde çalışır. İsviçre ekonomisinin 
diğer iki önemli sektörünü ise turizm ve endüstri 
oluşturur. İsviçre, INSEAD ve Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü tarafından çıkarılan "Global Innovation Index"-
te birinci sıradadır.
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Genel Ekonomik Durum

Ekonomi Politikaları

İsviçre zengin ve barış içerisinde yaşayan bir ülkedir. GSYH’den mal ve hizmet üretim ihracatının aldığı pay hızla 
artmıştır. Kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. İsviçre’de hizmet sektörü özellikle bankacılık ve 
finans sektörü lokomotif sektör durumundadır. Üretim sektöründe ise yüksek teknoloji ürünlerin üretimi, bilgiye 
dayalı üretim, nitelikli işçilik, gelişmiş alt yapısı, gelişmiş Borsası ile dünyada rekabet gücü en yüksek ülkeler 
arasına yer almaktadır. İsviçre AB’ye üye olmamasına karşın AB ile yakın ekonomik ilişkileri mevcuttur.

İsviçre’de, ekonomi politikaları konusundaki yetki 
pek çok kuruluş arasında dağıtıldığından bu konuda 
sıklıkla

sorunlar yaşanmaktadır. Ancak para politikasındaki 
tek yetkili merci bağımsız çalışan İsviçre Merkez 
Bankasıdır. Federal hükumet vergiler konusundaki 
sorumluluğu kantonlarla paylaşmakta ve toplam 
gelirlerin sadece üçte biri kontrol edebilmektedir. 
Ancak rekabet politikası, iş gücü piyasası gibi 
ekonomi politikası kapsamındaki diğer konular 
federal hükumet tarafından idare edilmektedir. 
İsviçre AB’ye üye olmamasına karşın AB ile yakın 
ekonomik ilişkiler mevcuttur.

Ülkede bankacılık sisteminin şeffaflaşması ve İsviç-
re’deki 26 bağımsız kantonun; özellikle holdinglere, 
yabancı firmalara ve karma firmalara düşük vergi 
avantajını sağlaması nedeniyle OECD ve AB olmak 
üzere çeşitli ülke ve platformlardan gelen baskılarla 
karşı karşıya kalmıştır. İsviçre ekonomik politikalarını 
değiştirme konusunda çalışmalar başlamış ve ülke-
sinde ilgili taraflarla 2016 yılı Ocak Ayına kadar 
düzenli olarak görüşmeleri sürdürme konusunda 
karar almıştır. Bu bağlamda ülkedeki yabancı firma-
ların gelirleri oranında vergilendirilmesi ancak 
patent alam konusundaki girişimlerinin desteklene-
bileceği yetkililerce belirtilen koşullar arasında yer 
almaktadır. Ülkede dış ticaret politikasının hedefleri-
ne uygun olarak hedefi katma değer zincirinden 
gerek üretim gerekse hizmet sektörü ihracatında 
daha fazla pay almayı amaçlamakta. 

Ekonomik Performans
Çok sayıda uluslararası şirketin merkezi İsviçre'de 
bulunmaktadır. İsviçre'deki tüm işgücünün % 73'ü 
hizmet, % 24'ü sanayi, % 3'ü ise tarım sektöründe 
çalışmaktadır. İsviçre ekonomisi, % 1,3'lük büyüme 
oranıyla mütevazı büyüme eğilimini 2016'da da 
devam ettirmiştir.

İsviçre, ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılası sıralamasın-
da 20, kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 4. 
sıradadır. Ülkede en çok insan ticaret ve finans gibi 
hizmet sektörlerinde çalışır. İsviçre ekonomisinin 
diğer iki önemli sektörünü ise turizm ve endüstri 
oluşturur. İsviçre, INSEAD ve Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü tarafından çıkarılan "Global Innovation Index"-
te birinci sıradadır.
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Ekonomide Öne Çıkan Sektörler

Tarım ve HayvancılıkÜlkenin iklimi, toprak ve arazi 
yapısı tarımsal üretime çok elverişli olmayıp, hayvan-
cılık ise genellikle küçük işletmelerde yapılmaktadır. 
2007 yılı verileri tarımsal işletmelerin % 63’ünün 
hayvansal üretimde yoğunlaştığı ve tarımda kullanılan 
arazinin % 70’inin hayvan yemi üretilen yeşil alanlardan 
oluştuğunu göstermektedir. İsviçre tarımının yıllardır 
süren yapısal değişimi neticesinde, tarımsal işletme ve 
tarımda çalışan nüfusta önemli bir düşüş gözlenmiştir. 
Çalışan nüfusun % 4’ü tarım sektöründedir. 1985 – 
2007 yılları arasında tarımsal işletmelerin sayısı % 37,5 
oranında azalarak 2007 yılında 61.800 işletme kalmış-
tır. Tarımda çalışanların % 25’i gelirlerinin yarıdan fazlası 
tarım dışı sektörlerden sağlanmaktadır.

Sanayi

İsviçre’de sanayi sektöründe küreselleşme ile artan 
dış rekabetin baskısı ve İsviçre Frangının değer kazan-
ması

sonucunda belirli sektörlerde uzmanlaşmaya gidil-
miştir. Ülkede yüksek donanımlı ve deneyimli işgücü 
ile dünya çapında tanınmış özel tasarım ürünler üretil-
mektedir. Sanayi ürünleri üretiminde önde gelen ürün 
grupları; özellikle tekstil makineleri gibi makineler, 
ölçüm aletleri ve saatler, başta aşılar olmak üzere tıbbi 
ürünlerdir. Firma sayısı açısından metal sanayi başı 
çekmekte olup sanayi sektöründeki firmaların % 20 
sini oluşturmakta olup çoğunluğu küçük işletmelerdir. 
Sanayi sektöründe çalışanların % 15’i metal sanayinde 
istihdam edilmektedir.

1990larda sanayi sektöründe üretim hatlarında 
modernizasyona gidilmiş, 2000- 2003 döneminde 
ekonomideki durgunluk sonucu yatırımlar durdurul-
muştur. 2004 yılından itibaren ise ihracata odaklı 
olarak artan talep ile sanayi üretimi hızla artmaya 
başlamıştır. Yıllık sanayi üretim artışı 2004 yılında %4, 
2006 da % 7, 2007de % 5,2 olmuştur.

İnşaat

İnşaat sektörü yatırımları 2006 yılında GSYİH’dan %9,3 
oranında pay almıştır. 1990lardaki duraksamanın 
ardından 2003 yılından itibaren konut piyasası canlan-
maya başlamıştır. Ev sahibi olanların oranı 1990'larda % 
31,3 iken 2000'lerde %34,6 ya yükselmiştir. Yine 2000 
yılı verilerine göre konutların % 73'ü özel kişilerin 
elindedir. Sektördeki yüksek maliyetler ev alımında 
tüketicileri caydıran en önemli etkendir. İnşaat sektö-
ründe büyük alt yapı projeleri başı çekmektedir. 
Demiryollarına yapılmakta olan yatırımlar Alp geçidi, 
Bahn 2000, yüksek hızlı tren projeleri, gürültü engel-
leme sistemleri gibi) , karayolu ağını genişletilmesine 
yönelik projeler sektör açısından fırsatlar sunmaktadır. 
Ancak 2005- 2008 döneinde hükümet, bütçenin 
konsolidasyonu çerçevesine alt yapı yatırımlarında 
kısıtlamaya gitmiştir. Ayrıca işçi ücretleri de ülke genel 
ortalamasının altında kalmıştır. 2006 yılı verilerine göre 
sektörde 295 bin kişi istihdam edilmektedir.

Turizm

İsviçre’de turizm, hizmet sektörünün önemli bir parça-
sıdır. Ülke her ne kader kayak merkezi olarak tanınmış 
olsa da ülkeye gelen turistlerin önemli bölümü yaz 
ayların tercih etmektedirler. 2009 yılında İsviçre’de 
toplam 15,6 milyon turist konaklamış olup turist 
sayısında bir önceki yıla göre %2,7 oranında, konakla-
nan gece sayısında ise %4,7 oranında düşüş olmuş ve 
toplam 35,6 milyon gecelik konaklama gerçekleşmiş-
tir. Yabancı turistlerin çoğunluğu Avrupa’dan gelmekte 
olup Alman turistler başı çekmektedir. Anılan yıl 
ortalama konaklama süresi ise 2,9 gece olarak 
gerçekleşmiştir. Ülkenin 2008 yılı turizm geliri 15,6 
İsviçre Frangı olmuştur

Enerji

Ülke toplam tüketim miktarının % 80'ini ithal etmekte-
dir. Bu enerji kaynakları ham petrol, doğal gaz ve yurt 
dışında üretilen elektrikten oluşmaktadır. İsviçre’de 
Alpler bölgesinde hidroelektrik santraller aracığı ile 
enerji üretilmekte olup bu bölgeden sağlanan enerji 
ülke üretiminin %60’ını oluşturmaktadır. Kalan % 40 
oranındaki enerji üretimi 5 nükleer santralde ve 
konvansiyonel termal santrallerde gerçekleştirilmek-
tedir. İsviçre elektrik piyasasının özelleştirilmesi 
kapsamında pazar 2009 yılında büyük firmalar için 
tamamen serbest hale gelmiştir. Pazarın küçük firma-
lara ve tüketicilere açılması, referanduma gidilmezse, 
2014 yılında olabilecektir.

Bankacılık

İsviçre, dünyada tarafsızlığı ve oldukça gelişmiş 
bankacılık sistemi ile tanınmaktadır. Uluslararası 
bankacılık anlayışı üzerine kurulu olan ve toplam 385 
bankanın faaliyet gösterdiği İsviçre bankacılık sistemi, 
dünyanın her tarafından müşteriye hitap eden ve 
gizlilik ilkesini esas almış bir sisteme sahiptir. İsviçre 
bankaları ayrıca; kredi temini, portföy yönetimi ve 
yatırım danışmanlığı, para transfer işlemleri, tasarruf 
hesabı, menkul kıymet işlemleri, bono ve tahvil ihracı 
ile finansal analiz gibi muhtelif alanlarda hizmet 
vermektedirler

Yatırım

İsviçre yabancı yatırımlar açısından 2013 yılı verilerine 
göre Rusya ve Japonya’nın ardından yurt dışına Dün-
ya’da en fazla DYS yatırımı yapan 3 ülke olmuştur. 
Diğer taraftan 2013 yılında ülkeye gelen yabancı 
sermaye girişleri negatife düşmüş olup bu durumu ile 
Belçika’nın ardından sondan ikinci olmuş ancak ülke-
deki yabancı sermaye stoku 2013 itibari ile Dünyada 
en fazla DYS stokuna sahip 5. ülkedir.) 2015 yılında 
İsviçre'nin Türkiye'deki doğrudan yabancı sermaye 
yatırımı 4.887 milyon dolar olurken, Türkiye'den İsviç-
re'ye aynı dönemde yapılan yatırım 187 milyon dolar-
dır.
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Bursa’nın İsviçre İle Dış Ticareti
2016 yılında , Bursa ilinden İsviçre’ye 25.6 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirilirken, İsviçre’den ithal 
ettiğimiz ürünlerin değeri 60 milyon dolara yaklaşmıştır.  2017 Ocak ayı baz alındığında, Bursa’da İsviçre 
sermayeli 23 firma bulunmaktadır. Bu firmaların çoğu  motorlu taşıtlar – parçaları ve akseuararı sektörlerin-
dendir. Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılı verilerine göre ise Bursa’dan İsviçre’ye ihracat yapan firmaların 
toplam sayısı 205’dır.

Dağıtım ve Satış Kanalları
İsviçre’de dağıtım kanalları incelendiğinde perakendecilerin dikey bir yapıda entegre oldukları görülmektedir. 
Böylelikle merkezi bir sitem içinde alımlarını gerçekleştirmekte ve bağımsız çalışan perakendecilere karşı rekabet 
güçlerini artırmaktadırlar.Ülkede bağımsız çalışan perakendecilerin sayısı gün geçtikçe azalmakta ve yerlerini 
indirim mağazaları (magasins discount) ve süpermarketlere bırakmaktadırlar. Önde gelen perakendeciler ise 
kooperatif kurarak güçlenmeye çalışmaktadırlar. Büyük mağazalar (department stores), zincir mağazalar, tüketici 
kooperatifleri, indirim mağazaları, ve supermarketler tekstil,deri,spor eşyaları, oyuncak ve farmasotik ürünlerin 
satışında en büyük pay almaktadırlar. İsviçre'deki öncelikli perakende kanallarının çeşitleri, isim ve satılan ürün 
çeşitleri aşağıda sıralanmaktadır.
–Çok katlı büyük mağazalar (department stores) : Giyim, kozmetik, mücevher, gıda ( Globus,Manor).
- Süper ve hipermarketler: Bakkaliye, genel ihtiyaç malzemeleri (Coop, SPAR, REWE group)
- Geleneksel mağazalar (convenience stores) :Gıda, içecek, günlük ihtiyaç ürünleri (Swiss Valley, Swiss Farms)
- İndirim mağazaları: Giyim, kozmetik ve gündelik ihtiyaca yönelik ürünler ( Aldi, Lidl)
- Reçetesiz ilaç satan mağazalar (drug stores): İlaç, kozmetik ve parfüm (Galencia yeni adı ile Arnavita)
- Uzmanlaşmamış mağazalar( Specialized stores): Özel tasarım ürünler, giyim (C&A), mobilya (Ikea), ev aksesuar-
ları vd. eşyalar
İsviçre’de uzaktan satışlarda son yıllarda bir patlama yaşanmaktadır. Bu büyümede internetin yaygın kullanımı 
önemli rol oynamaktadır. En çok kullanılan alt gruplar ise internet (mail order), televizyon ve cep telefonu ile yapıl-
makta olup (televizyon ve internet aracığı ile yapılan satışlar öne çıkmaktadır. Hemen her çeşit ürün bu yolla 
satılmaktadır. Kitap, müzik eşyaları, kozmetik, mücevherat, ev aletleri, iç çamaşırı, temizlik malzemeleri gibi çok 
geniş bir yelpazedeki ürünler satılmaktadır. Eve teslim olarak yapılan doğrudan satışlar da giderek daha yaygın 
hale gelmiştir. Ülkede nüfusun %70’inin internet kullanmasının bu büyümede etkisi büyüktür. Perakende mağaza-
larında bulunmayan yüksek kalitedeki ve özel tasarımlı ürünler doğrudan satış yöntemi ile temin edilebilmektedir. 
Bu mağazaların 5700 üyesi vardır ve satın alınan ürünler 7 gün içerisinde iade edilebilmektedir 

İş İnsanlarımızın Pazarda Dikkat 
Etmesi Gereken Hususlar
İsviçre iş çevrelerinde dakik ve planlı olmak, en çok önem verilen konulardan biridir. İsviçreliler çalışma saatleri 
konusunda son derece duyarlıdırlar.. Her şeyin zamanında yapılması, iş hayatında dakik olunması iş çevrelerinin 
üstünde titizlikle durdukları konuların başında gelmekte olup 5- 10 dakikalık gecikme saygısızlık olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle iyi bir iş ilişkisi için dakiklik İsviçre’de kritik öneme sahiptir Randevuya gecikmenin 
kaçınılmaz olması halinde durum en kısa sürede karşı tarafa bildirilmelidir. İş görüşmeleri için randevular önceden 
alınmalıdır. Toplantı öncesi, toplantı gündemi toplantının amacına uygun olarak ayrıntılı olarak titizlikle planlanma-
lıdır.
İş görüşmeleri analitik, eleştirel ve mantıklı konuşma ve fikirler paralelinde geçmektedir. 

Uygulanması planlanan bir proje tüm ayrıntıları ile incelenmektedir. Verimlilik iş yaşamındaki önceliklerden biridir. 
Bu bağlamda görüşmeler önceden planlanmış konular ile sınırlandırılmaktadır. İş görüşmeleri resmi bir havada
yapılmaktadır. İş görüşmeleri aracılar ile değil doğrudan ilgili kişilerle yapılmaktadır. Bu nokta ticari ilişkilerin 
gerçekleşmesi açısından önemlidir. Ayrıca, iş akış sürecinde, iyi organize edilmiş ve tüm detaylar plandırılmış 
olarak çalışmayı tercih etmektedirler. İsviçre iş kültüründe, ticari ilişkiler ancak otoriteye sahip üst düzey yönetici-
lerin onayı ile başlayabilmektedir. İş yaşamında hiyerarşik yapının çok net olarak belirlenmiş olmakla birlikte, 
yöneticiler çalışanlarına karşı sağduyulu, nazik ve saygılı davranırlar. İş yaşamında takım çalışmasına önem verilir-
ken diğer yandan her bir çalışanın görüşüne başvurulur. Kararların takım halinde ve görüş birliği içinde alınmasına 
özen gösterilir. İsviçreli yetkililer hedef odaklı çalışırlar ve iletişimde açık sözlüdürler. Karar aşaması tartışma ve 
görüş alışverişi ile geçen uzun bir süreç almaktadır. Bu nedenle İsviçre tarafına baskı ve ısrara dayalı satış teknikle-
rinden kaçınılması ve karar sürecinin sabırla beklenilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan onlardan gelecek ayrıntılı 
sorulara hazırlıklı olunmalıdır.
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Bor Gümrük Müşavirliği A.Ş.
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Ticaret Savaşları 
ve Gümrük
“Yeni gümrük yasa tasarısı maliyetleri azaltacak”

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Dergisinin Çok 
Değerli Okuyucuları,

Öncelikle 2019 yılının Barış, huzur ve sevgiyle ge-
çecek bir yıl olmasını dileyerek, Yeni Yılda her şeyin 
gönlünüzce olmasını ve tüm beklentilerinizin ger-
çekleşmesini temenni ederim.

Bir Gemlikli olarak doğup, büyüdüğüm ilçenin Ti-
caret ve Sanayi Odası Dergisinde bu paylaşımlarda 
bulunuyor olmak benim için ayrıca bir mutluluk.

Bu yazımda, önümüzdeki dönemin Dış Ticaret ve 
Gümrükle ilgili önemli gelişmelerini sizlerle kısaca 
paylaşmak istiyorum. Bu konuları seçmemdeki te-
mel nedenler esasen Dünya ve Ülkemizdeki Güm-
rükle ilgili gelişmeler.

Dünyadaki son gelişmelere baktığımızda 2017 yılın-
da Amerika’ nın en büyük dış Ticaret Açığı verdiği 
ülke olan Çin’ e karşı başlattığı korumacılık önlem-
lerinin, geldiğimiz noktada Ticaret Savaşı olarak ad-
landırabileceğimiz bir noktaya geldiğini görmekte-
yiz.

Gelişmiş ekonomilerde savaşlar artık Topla, Tüfekle 
değil ekonomik argümanlar kullanılarak yapılmak-
tadır. Ne demektir Ticaret Savaşı? Kaynaklara göre 
korumacılık uygulayarak ithalatına kısıtlamalar ge-
tirmiş olan bir ülkeye karşı başka ülkelerin de ben-
zer yollarla misilleme yapmaları halinde ortaya çı-
kan durumdur. 

Konu korumacılıktan ticaret savaşlarına sıçradığın-
da bu savaşa giren ekonomiler birbirlerinden yap-
tıkları ithalatı kısıtlamaya yönelirler ve bu hamlelerin 
sonucu olarak uluslararası ticaret hacmi düşmeye 
başlar.   Şu an gelmiş olduğumuz nokta tam da bu-
dur aslında. İthalat tarafında yerli üreticiyi korumak 
amacıyla korumacılık önlemlerinin artarak devam 
ettiğini görüyoruz.  Özellikle son dönemde Avrupa 
Birliği ve Amerika’ da birçok üründe anti damping 
vergileri uygulanmaya başlandı. Keza Türkiye’ de 
neredeyse tüm ithal kalemlerinde karşımıza çıkan 
İlave gümrük Vergileri ithalatta korumacılığın arttığı-
nı ve vergisel anlamda gümrük duvarlarının örülme-
ye devam ettiğini bize açıkça gösteriyor.

Ticaret Tarafında durum bu şekilde iken yine dün-
yadaki son gelişmelere baktığımızda devamlı ola-
rak Gümrük Süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik 
bir eğilim olduğunu görüyoruz. Bunun ana sebep-
lerinden birincisi teknolojinin sürekli gelişmesi ikin-
cisi ise ihracatın dünya ülkeleri açısından öneminin 
giderek artıyor olması.

Özellikle son on yılda Dünyanın teknolojiyi kullana-
rak Gümrükleme süreçlerindeki işlem maliyetlerini 
ve kırtasiyeciliği azaltmaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Bu konuda en önemli adım Dünya Ticaret Örgütü 
tarafından 2013 yılında atıldı.2013 yılında Dünya Ti-
caret Örgütü tarafından Ticaretin Kolaylaştırılması 
anlaşması kabul edildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

72



Suat YÜCELEN
Bor Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
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“Yeni gümrük yasa tasarısı maliyetleri azaltacak”

YENİ GÜMRÜK KANUNU İLE 
HEDEF ŞU; 

BASİTLEŞTİRİLMİŞ UYGULAMALAR İLE 
ÖZELLİKLE TİCARET ERBABI İÇİN 

MALİYETLERİ AZALTMAK VE 
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN DAHA 

ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASINI 
SAĞLAMAK…

Bu anlaşma bizde 2016 yılında Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile kabul edildi ve 2017 yılında yürürlüğe girdi.

Yine Avrupa Birliği Gümrük Kodunda da buradan 
tetiklenen bir değişiklik oldu. Avrupa Birliği’nin yeni 

gümrük kanunu "Birlik Gümrük Kodu” olarak 
1 Mayıs 2016 tarihinde AB’de yürürlüğe 
girdi.

Gümrük Birliği anlaşmamız gere-
ği, bu konu Türkiye olarak bizi de 
yakından ilgilendiriyor. Bizde Av-
rupa Birliği’nin gümrük mevzu-
atındaki bu değişikliklerini kendi 
iç mevzuatımıza aktarmakla yü-
kümlüyüz. 

Dolayısı da bizim Gümrük Kanu-
numuzda bir değişiklik yapmamız 
gerekiyor. Buna ilişkin olarak da 228 
maddeden oluşan yeni bir Gümrük Kanu-
nu Taslağı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazır-
landı ve 2017 yılı içinde birçok sivil toplum örgütüne 
gönderilerek görüşe açıldı.

Kanun tasarısının şu anda da bakanlık tarafından 
meclise sevk edildiğini biliyoruz.

Modernize kod dediğimiz bu kodda tamamen 
elektronik ve kâğıtsız ortamda işleyecek bir gümrük 
sistemi öngörülüyor. Burada hedef 2020 yılına ka-
dar kağıtsız ortama kademeli bir geçiş.

Yeni dönemde Gümrük idarelerinin denetim fonk-
siyonundan ziyade gözetim fonksiyonunu ön plana 
çıkıyor olacak. Sonradan kontrol mantığı ile çalışa-
cak olan sistemde eşyanın akışını durdurmadan risk 
analinize göre bir denetim sistemi söz konusu ola-
cak.

Yeni Gümrük Kanunu ile getirilen yeni 
uygulamaların ve basitleştirmelerin 

çoğunlukla Yetkilendirilmiş yü-
kümlüler için getirildiği görüyo-
ruz. 

Özellikle merkezi gümrükleme, 
öz değerlendirme, ertelenmiş 
ödeme, teminatta indirim, ge-

çici depolama yerleri arasında 
eşya naklinin transit rejimine tabi 

tutulmadan yapılabilmesi, kapsamlı 
teminatta indirim, kayıt yoluyla beyan, 

eşyanın gümrük idaresine daha az sunul-
ması gibi basitleştirmelerden istifade edebilmek 

için Yetkilendirilmiş yükümlü olmak gerekmektedir

Yeni Gümrük Kanunu ile hedef şu; basitleştirilmiş 
uygulamalar ile özellikle ticaret erbabı için maliyet-
leri azaltmak ve gümrük işlemlerinin daha öngörü-
lebilir olmasını sağlamak…

2019 yılının Ticaret ve Sanayi Erbabı açısından bol 
kazançlı ve sorunsuz bir yıl olmasını temenni ede-
rek, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.
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Tarihçe
1-Genel: 1877/1878 Osmanlı Savaşı Osmanlılar aley-
hine sonuçlanmıştı. 1878 Berlin Andlaşmasıyla 
Batum, Kars, Ardahan Ruslara verilmişti. Ancak geçici 
maddesine göre 2 yıl içinde bölgede oturanlar çift 
uyruklu sayılacaktı. Bundan sonra herkes Rus uyruklu 
olacaktı. Dedelerimiz Osmanlı Toprakları geçmeyi 
yeğlemişlerdir.

2. Mart 1880 de göç zorluklarını göze alarak Osmanlı 
Hükümetinin sağladığı vapurla Hopa iskelesinde göç 
yolculuğuna başlamışlar. 15 gün sonra Gemlik tersa-
nesi
ne gelmişler. 6 ay burada geçici kaldılar. Ancak salgın 
hastalıklar (özelikle sıtma) ve soğuktan 600 kişinin 
yarıya yakını ölmüşler. Bunun üzerine şimdiki yerle-
şim yerine intikal etmişler. Kospınarda 3-4 yıl kulübe-
lerde konaklamışlar. Evleri inşa ederek, Müderris Ali 
Hoca`nin Liderli
ğinde  bugünkü köye yerleşmişlerdir. Tabzon Eyaleti, 
Batum Sancağı, Rize Kazası, Hopa Nahiyesinin 
Mamanat Mahalleninde (Bugünkü adı Demirciler) 

mevcut ailelerin % 95 i Gemlik`e gelmiştir. Bazı aileler 
geç gelmişlerdir.

Ailelerin adları: Putkara, Hoca Oğulları (Kaka), Oda-
başoğulları, Kara Hasan Oğulları, Çakmakçılar 
(Sonka), Tantular, Ömeroğulları, Mahmut Oğulları, 
Kaboğulları, Kaba Osman Oğulları, Kınkınalar, Bado-
ğulları, İbiş Oğulları, Fazloğulları, Müezzin Oğulları, 
Derviş Oğulları, Yazıcı Oğulları(osmanici), Bağdatlı 
Oğulları, Boşnak Oğulları, Ruhlu Oğulları, Koç Ali 
Oğulları (Makretliler), Hopalılar, Otaniler, Ğaşaliler, 
Karakullukçular, Kamışoğulları, Gavoğulları, Hekimo-
ğulları, Vaçeler, Daçhiroğli.

Fevziye’li 
Müderris Ali Hoca
Bölgesinde tanınan ve bilinen alimlerden biriymiş. 
Kafilesi ile birlikte vapura binmek için Borçka’dan 
Hopa’ya doğru yola çıkmış. Yolda, medresede yetiştir-

diği eski talebelerinden Hasan paşaya rastlamış. Hasan 
paşa o tarihte İzmir’de Görevli Askeri bir paşaymış ve 
annesini ziyaret için geldiğinde birde Hocamı göreyim 
diyerek mamanat(i)’ye gideyim demiş.      Bu esnada 
yolda karşılaşmışlar. Selamlaşıp özlemlerini giderdik-
ten sonra Büyük hoca, “evladım, burada durmak artık 
olanaksız, bize batıya göç vacip oldu” demiş. Hasan 
Paşa’da, “hocam, eğer yolunuz olurda Bursa’ya düşer-
se, muhakkak Bursa valisi Ahmet Refik paşaya uğrayın. 
Birde kendisine bir mektup yazayım, onu da iletin”. 
Demiş. Ahmet Refik paşa, Hasan paşanın okul arkadaşı 
hatta sıra arkadaşı imiş. Büyük hoca ve Hasan paşa bir 
müddet daha sohbet ettikten sonra helalleşip vedalaş-
mışlar. Müderris büyük Ali Hoca, yanına mektubu 
alarak göç yolculuğuna devam ediyor. Ve aylar sonra 
Gemlik’e yerleştiklerinin bir zaman sonrasında 
Bursa’ya doğru yola çıkıyor. 

Bilmediği ve kendisine çok yabancı bir şehirde oldu-
ğundan yardım almak için insan arıyor. Ulu Cami’nin 
orada gözüne kestirdiği kendi yaşlarındaki Sarı Hoca 
lakaplı birisine “ben vali paşaya nasıl gidebilirim, valilik 
nerede bilmiyorum. Ben Batum’dan göç eden bir 
muhacirim. Ona uğramam lazım” demiş. Sarı Hocada, 
“sen valiye gidemezsin, vali seni kabul etmez” gibi 
olumsuz ifadeleri sıralamış. Çünkü büyük hocanın 
kıyafeti eski ve yıpranmış bir vaziyetteymiş. Büyük 
hoca morali bozuk bir biçimde müftülüğü araştırıyor 
ve oraya gidiyor. Bir yolunu bulup müftü ile görüşüyor 
ve maruzatını dile getiriyor. Müftü, “şu anda çok ciddi 
bir toplantı var. Sen biraz otur, bekleyiver. ben toplan-
tıdan sonra kendisine haber iletirim, zaten birazdan 
bizde valiye gideceğiz, senide götürürüz” demiş. 
Büyük hoca müftülük içerisindeki toplantıda camide 
karşılaştığı Sarı Hocayı da görünce içinden, “Eyvah bu 

adam gene benim moralimi bozacak” diye söyleni-
yor. Sonrasında orada beklerken az da olsa toplantı 
konusunu anlayabiliyor. Ortada dini bir mevzu var 
ve bir türlü cevap bulunamayan tartışmalar içinde 
geçen havayı fark ediyor. 

Müderris büyük Ali hoca konuyu bütünüyle 
kavrayınca söz isteyerek, “efendim, sanırım 
üzerinde görüştüğünüz konu anladığım gibiy-
se, bu konuyla ilgili gerekli açıklama Sivas’lı 
İbrahim Efendinin eserinde mevcuttur” demiş. 
Ve kitap orada bulunduğundan hemen eser 
hocaya veriliyor ve hoca söz konusu soruya 
yanıt niteliğindeki cevabı bularak, “işte buyu-
run bakınız burada anlatılmış” diyerek kitabı 
uzatıyor.

Bir haftadır cevap bulamadıkları konuyu, büyük 
hoca kolaylıkla çözünce. Müftü efendi hocanın 
değerini ve alimliğini anlamış. Valiliğe vardıklarında, 
Müftü efendi vali paşaya her şeyi anlatmış ve bu 
sualin yanıtını da bu hoca efendi buldu demiş. Vali 
Büyük hocayı yanına istetmiş. İçeride tanışma süre-
cinin ardından Büyük hoca, Hasan Paşanın mektu-
bunu da uzatmış. Vali mektubu okuduktan sonra 
büyük hocaya “hayırdır hocam, sıkıntınız nedir. 
Yardımcı olabileceğim mevzu nedir”. Demiş. Büyük 
hoca içinde bulunduğu göç olayını ve kafilesinin 
uygun bir yerde olmadığını, güzel bir yere yerleş-
mek istediklerini bir bir anlatmış. Vali paşa bunun 
üzerine özel paytonunu hocaya tahsis ederek “git 
filan bölgeyi dolaş. Beğendiğiniz yere yerleşin”. 
Demiş. Büyük hoca dolaşmış fakat buralarında sivri-
sinek ve bataklık olduğunu fark edince valiliğe geri 
dönüp vali paşaya, “biz buralarda yaşayamayız. 

Gemlik; sanayisi, limanları , serbest bölgesi, zeytini gibi ekonomik değerlerinni yanında, ülkemizin en güzide 
doğal güzelliklerini de üzerinde barındırmaktadır. Alternatif turizm açısından da değerlendirlimesi gereken muh-
teşem bir coğrafya üzerinde yer alan Gemlik’in bu değerlerini siz değerli okuyucularımıza tanıtmaya çalışacağız. 
İlk olarak Gemlik’e 22 Km uzaklıktaki Fevziye Köyünü ve tarihçesini ela aldık. Bundna sonraki sayılarımız da Gem-
lik’in diğer köylerini siz değerli okyucularımızla buluşturacağız.

Müderris Ali Hoca’dan Günümüze

FEVZİYE KÖYÜ

Böyle yere alışkın değiliz. Halkım, daha kırsal daha yeşil bölgelere alışkındır. Başka önereceğiniz bir yer olursa sevi-
nirim”. Demiş. Vali bunun üzerine “Git gez dolaş. Nesrini beğenirsen haber et. Orasını yerleşim için hazırlayalım” 
demiş. Büyük hoca günlerce dolandıktan sonra, istediği gibi bir yeri İnegöl civarlarında bulmuş. Valiye bu bölgeyi 
söyleyince, vali paşa bu bölgenin uygun olmadığını düşünmüş ve gerekçe olarak da şöyle bir açıklama yapmış, 
“İnegöl’de mevcut halkı irşat ve eğitecek alim mevcuttur. Fakat Gemlik’in sizin gibi büyük bir müderrise ihtiyacı 
vardır. Bu yüzden Gemlik civarlarında uygun bir bölgeye yerleşmeniz daha münasiptir”. Bunun üzerine araştırılıp 
şimdiki Feyziye köyünün bulunduğu yer tespit edilmiş ve yerleşim gerçekleşmiştir. İlk olarak Feyziye köyünün 
Kospınar mevkiine gelinmiş ve burada 3 – 4 yıl kadar kulübelerde yaşamışlar. Ardından köy içinde evler inşa 
edilmiş. Zaman içinde de araziler, tarlalar oluşturularak tarım faaliyeti başlatılmış.

Coğrafi Konumu
Feyziye köyü Bursa’ya 45 km , Gemlik’e 22 km uzaklıktadır. Köy deniz seviyesinden 700 m yükseklikte ormanlar 
arasına kurulmuştur. 800 dönüm kadar alana sahiptir. Doğuda fındıcak, güneyde Erecek ve Şükriye, batıda Hami-
diye, kuzeyde gürle ile Sölöz köyleriyle komşudur.

Kültürel Yapı 
1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 129 hane ile 416 kişi yaşadığı anlaşılmaktadır. 1927 yılında 374, 1990 yılında 315, 1997 yılında 
248 kişi yaşamaktaydı. Bursa’daki en önemli Laz köyüdür. Bu köy ile ilgili,Avusturya’dan Gabrielle Paleczek, bir doktora tezi 
hazırlamıştır (Der Wandelder Tranditionellen Wirtschaft in einem Anatolischen Dorf, Wien1987). Köyde Mahalle, Dep ve 
Beyoğlu adlı üç mahalle vardır. Köyün hemen yanında bulunan Şükriye köyü de Laz’dır. İznik’e bağlı olan Mecidiye ve Sulta-
niye köyü ile birlikte Bursa’da dört Laz köyü vardır. Bu köylerin, gerek köy düzeni ve gerekse evlerin mimari yapısı hemen 
hemen aynıdır. Özellikle iki ve üç katlı ahşap evlerin hatılları arasında kullanılan tuğlaların dizilişi ile hemen diğer köylerden 
ayrılmaktadır. Bugün köyde sadece 20-25 hane kalmıştır. 1958 yılında Fevziye köyünde büyük bir toprak kaymasına maruz 
kaldı. Bu nedenle köyü, ilçe hudutları içerisinde başka bir yere yerleştirilmeleri kararı alındı. Köye elektrik 1977 yılında, evlere 
su ise 1990 yılında geldi. İlk traktörü ise Mehmet Kayan 1971 yılında köye getirdi.Fotoğraf : Gemlik  Y aşam   Atölyesi    Derneği    Arşivi
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söyleyince, vali paşa bu bölgenin uygun olmadığını düşünmüş ve gerekçe olarak da şöyle bir açıklama yapmış, 
“İnegöl’de mevcut halkı irşat ve eğitecek alim mevcuttur. Fakat Gemlik’in sizin gibi büyük bir müderrise ihtiyacı 
vardır. Bu yüzden Gemlik civarlarında uygun bir bölgeye yerleşmeniz daha münasiptir”. Bunun üzerine araştırılıp 
şimdiki Feyziye köyünün bulunduğu yer tespit edilmiş ve yerleşim gerçekleşmiştir. İlk olarak Feyziye köyünün 
Kospınar mevkiine gelinmiş ve burada 3 – 4 yıl kadar kulübelerde yaşamışlar. Ardından köy içinde evler inşa 
edilmiş. Zaman içinde de araziler, tarlalar oluşturularak tarım faaliyeti başlatılmış.

Coğrafi Konumu
Feyziye köyü Bursa’ya 45 km , Gemlik’e 22 km uzaklıktadır. Köy deniz seviyesinden 700 m yükseklikte ormanlar 
arasına kurulmuştur. 800 dönüm kadar alana sahiptir. Doğuda fındıcak, güneyde Erecek ve Şükriye, batıda Hami-
diye, kuzeyde gürle ile Sölöz köyleriyle komşudur.

Kültürel Yapı 
1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 129 hane ile 416 kişi yaşadığı anlaşılmaktadır. 1927 yılında 374, 1990 yılında 315, 1997 yılında 
248 kişi yaşamaktaydı. Bursa’daki en önemli Laz köyüdür. Bu köy ile ilgili,Avusturya’dan Gabrielle Paleczek, bir doktora tezi 
hazırlamıştır (Der Wandelder Tranditionellen Wirtschaft in einem Anatolischen Dorf, Wien1987). Köyde Mahalle, Dep ve 
Beyoğlu adlı üç mahalle vardır. Köyün hemen yanında bulunan Şükriye köyü de Laz’dır. İznik’e bağlı olan Mecidiye ve Sulta-
niye köyü ile birlikte Bursa’da dört Laz köyü vardır. Bu köylerin, gerek köy düzeni ve gerekse evlerin mimari yapısı hemen 
hemen aynıdır. Özellikle iki ve üç katlı ahşap evlerin hatılları arasında kullanılan tuğlaların dizilişi ile hemen diğer köylerden 
ayrılmaktadır. Bugün köyde sadece 20-25 hane kalmıştır. 1958 yılında Fevziye köyünde büyük bir toprak kaymasına maruz 
kaldı. Bu nedenle köyü, ilçe hudutları içerisinde başka bir yere yerleştirilmeleri kararı alındı. Köye elektrik 1977 yılında, evlere 
su ise 1990 yılında geldi. İlk traktörü ise Mehmet Kayan 1971 yılında köye getirdi.Fotoğraf : Gemlik  Y aşam   Atölyesi    Derneği    Arşivi

Tarihçe
1-Genel: 1877/1878 Osmanlı Savaşı Osmanlılar aley-
hine sonuçlanmıştı. 1878 Berlin Andlaşmasıyla 
Batum, Kars, Ardahan Ruslara verilmişti. Ancak geçici 
maddesine göre 2 yıl içinde bölgede oturanlar çift 
uyruklu sayılacaktı. Bundan sonra herkes Rus uyruklu 
olacaktı. Dedelerimiz Osmanlı Toprakları geçmeyi 
yeğlemişlerdir.

2. Mart 1880 de göç zorluklarını göze alarak Osmanlı 
Hükümetinin sağladığı vapurla Hopa iskelesinde göç 
yolculuğuna başlamışlar. 15 gün sonra Gemlik tersa-
nesi
ne gelmişler. 6 ay burada geçici kaldılar. Ancak salgın 
hastalıklar (özelikle sıtma) ve soğuktan 600 kişinin 
yarıya yakını ölmüşler. Bunun üzerine şimdiki yerle-
şim yerine intikal etmişler. Kospınarda 3-4 yıl kulübe-
lerde konaklamışlar. Evleri inşa ederek, Müderris Ali 
Hoca`nin Liderli
ğinde  bugünkü köye yerleşmişlerdir. Tabzon Eyaleti, 
Batum Sancağı, Rize Kazası, Hopa Nahiyesinin 
Mamanat Mahalleninde (Bugünkü adı Demirciler) 

mevcut ailelerin % 95 i Gemlik`e gelmiştir. Bazı aileler 
geç gelmişlerdir.

Ailelerin adları: Putkara, Hoca Oğulları (Kaka), Oda-
başoğulları, Kara Hasan Oğulları, Çakmakçılar 
(Sonka), Tantular, Ömeroğulları, Mahmut Oğulları, 
Kaboğulları, Kaba Osman Oğulları, Kınkınalar, Bado-
ğulları, İbiş Oğulları, Fazloğulları, Müezzin Oğulları, 
Derviş Oğulları, Yazıcı Oğulları(osmanici), Bağdatlı 
Oğulları, Boşnak Oğulları, Ruhlu Oğulları, Koç Ali 
Oğulları (Makretliler), Hopalılar, Otaniler, Ğaşaliler, 
Karakullukçular, Kamışoğulları, Gavoğulları, Hekimo-
ğulları, Vaçeler, Daçhiroğli.

Fevziye’li 
Müderris Ali Hoca
Bölgesinde tanınan ve bilinen alimlerden biriymiş. 
Kafilesi ile birlikte vapura binmek için Borçka’dan 
Hopa’ya doğru yola çıkmış. Yolda, medresede yetiştir-

diği eski talebelerinden Hasan paşaya rastlamış. Hasan 
paşa o tarihte İzmir’de Görevli Askeri bir paşaymış ve 
annesini ziyaret için geldiğinde birde Hocamı göreyim 
diyerek mamanat(i)’ye gideyim demiş.      Bu esnada 
yolda karşılaşmışlar. Selamlaşıp özlemlerini giderdik-
ten sonra Büyük hoca, “evladım, burada durmak artık 
olanaksız, bize batıya göç vacip oldu” demiş. Hasan 
Paşa’da, “hocam, eğer yolunuz olurda Bursa’ya düşer-
se, muhakkak Bursa valisi Ahmet Refik paşaya uğrayın. 
Birde kendisine bir mektup yazayım, onu da iletin”. 
Demiş. Ahmet Refik paşa, Hasan paşanın okul arkadaşı 
hatta sıra arkadaşı imiş. Büyük hoca ve Hasan paşa bir 
müddet daha sohbet ettikten sonra helalleşip vedalaş-
mışlar. Müderris büyük Ali Hoca, yanına mektubu 
alarak göç yolculuğuna devam ediyor. Ve aylar sonra 
Gemlik’e yerleştiklerinin bir zaman sonrasında 
Bursa’ya doğru yola çıkıyor. 

Bilmediği ve kendisine çok yabancı bir şehirde oldu-
ğundan yardım almak için insan arıyor. Ulu Cami’nin 
orada gözüne kestirdiği kendi yaşlarındaki Sarı Hoca 
lakaplı birisine “ben vali paşaya nasıl gidebilirim, valilik 
nerede bilmiyorum. Ben Batum’dan göç eden bir 
muhacirim. Ona uğramam lazım” demiş. Sarı Hocada, 
“sen valiye gidemezsin, vali seni kabul etmez” gibi 
olumsuz ifadeleri sıralamış. Çünkü büyük hocanın 
kıyafeti eski ve yıpranmış bir vaziyetteymiş. Büyük 
hoca morali bozuk bir biçimde müftülüğü araştırıyor 
ve oraya gidiyor. Bir yolunu bulup müftü ile görüşüyor 
ve maruzatını dile getiriyor. Müftü, “şu anda çok ciddi 
bir toplantı var. Sen biraz otur, bekleyiver. ben toplan-
tıdan sonra kendisine haber iletirim, zaten birazdan 
bizde valiye gideceğiz, senide götürürüz” demiş. 
Büyük hoca müftülük içerisindeki toplantıda camide 
karşılaştığı Sarı Hocayı da görünce içinden, “Eyvah bu 

adam gene benim moralimi bozacak” diye söyleni-
yor. Sonrasında orada beklerken az da olsa toplantı 
konusunu anlayabiliyor. Ortada dini bir mevzu var 
ve bir türlü cevap bulunamayan tartışmalar içinde 
geçen havayı fark ediyor. 

Müderris büyük Ali hoca konuyu bütünüyle 
kavrayınca söz isteyerek, “efendim, sanırım 
üzerinde görüştüğünüz konu anladığım gibiy-
se, bu konuyla ilgili gerekli açıklama Sivas’lı 
İbrahim Efendinin eserinde mevcuttur” demiş. 
Ve kitap orada bulunduğundan hemen eser 
hocaya veriliyor ve hoca söz konusu soruya 
yanıt niteliğindeki cevabı bularak, “işte buyu-
run bakınız burada anlatılmış” diyerek kitabı 
uzatıyor.

Bir haftadır cevap bulamadıkları konuyu, büyük 
hoca kolaylıkla çözünce. Müftü efendi hocanın 
değerini ve alimliğini anlamış. Valiliğe vardıklarında, 
Müftü efendi vali paşaya her şeyi anlatmış ve bu 
sualin yanıtını da bu hoca efendi buldu demiş. Vali 
Büyük hocayı yanına istetmiş. İçeride tanışma süre-
cinin ardından Büyük hoca, Hasan Paşanın mektu-
bunu da uzatmış. Vali mektubu okuduktan sonra 
büyük hocaya “hayırdır hocam, sıkıntınız nedir. 
Yardımcı olabileceğim mevzu nedir”. Demiş. Büyük 
hoca içinde bulunduğu göç olayını ve kafilesinin 
uygun bir yerde olmadığını, güzel bir yere yerleş-
mek istediklerini bir bir anlatmış. Vali paşa bunun 
üzerine özel paytonunu hocaya tahsis ederek “git 
filan bölgeyi dolaş. Beğendiğiniz yere yerleşin”. 
Demiş. Büyük hoca dolaşmış fakat buralarında sivri-
sinek ve bataklık olduğunu fark edince valiliğe geri 
dönüp vali paşaya, “biz buralarda yaşayamayız. 

Böyle yere alışkın değiliz. Halkım, daha kırsal daha yeşil bölgelere alışkındır. Başka önereceğiniz bir yer olursa sevi-
nirim”. Demiş. Vali bunun üzerine “Git gez dolaş. Nesrini beğenirsen haber et. Orasını yerleşim için hazırlayalım” 
demiş. Büyük hoca günlerce dolandıktan sonra, istediği gibi bir yeri İnegöl civarlarında bulmuş. Valiye bu bölgeyi 
söyleyince, vali paşa bu bölgenin uygun olmadığını düşünmüş ve gerekçe olarak da şöyle bir açıklama yapmış, 
“İnegöl’de mevcut halkı irşat ve eğitecek alim mevcuttur. Fakat Gemlik’in sizin gibi büyük bir müderrise ihtiyacı 
vardır. Bu yüzden Gemlik civarlarında uygun bir bölgeye yerleşmeniz daha münasiptir”. Bunun üzerine araştırılıp 
şimdiki Feyziye köyünün bulunduğu yer tespit edilmiş ve yerleşim gerçekleşmiştir. İlk olarak Feyziye köyünün 
Kospınar mevkiine gelinmiş ve burada 3 – 4 yıl kadar kulübelerde yaşamışlar. Ardından köy içinde evler inşa 
edilmiş. Zaman içinde de araziler, tarlalar oluşturularak tarım faaliyeti başlatılmış.

Coğrafi Konumu
Feyziye köyü Bursa’ya 45 km , Gemlik’e 22 km uzaklıktadır. Köy deniz seviyesinden 700 m yükseklikte ormanlar 
arasına kurulmuştur. 800 dönüm kadar alana sahiptir. Doğuda fındıcak, güneyde Erecek ve Şükriye, batıda Hami-
diye, kuzeyde gürle ile Sölöz köyleriyle komşudur.

Kültürel Yapı 
1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 129 hane ile 416 kişi yaşadığı anlaşılmaktadır. 1927 yılında 374, 1990 yılında 315, 1997 yılında 
248 kişi yaşamaktaydı. Bursa’daki en önemli Laz köyüdür. Bu köy ile ilgili,Avusturya’dan Gabrielle Paleczek, bir doktora tezi 
hazırlamıştır (Der Wandelder Tranditionellen Wirtschaft in einem Anatolischen Dorf, Wien1987). Köyde Mahalle, Dep ve 
Beyoğlu adlı üç mahalle vardır. Köyün hemen yanında bulunan Şükriye köyü de Laz’dır. İznik’e bağlı olan Mecidiye ve Sulta-
niye köyü ile birlikte Bursa’da dört Laz köyü vardır. Bu köylerin, gerek köy düzeni ve gerekse evlerin mimari yapısı hemen 
hemen aynıdır. Özellikle iki ve üç katlı ahşap evlerin hatılları arasında kullanılan tuğlaların dizilişi ile hemen diğer köylerden 
ayrılmaktadır. Bugün köyde sadece 20-25 hane kalmıştır. 1958 yılında Fevziye köyünde büyük bir toprak kaymasına maruz 
kaldı. Bu nedenle köyü, ilçe hudutları içerisinde başka bir yere yerleştirilmeleri kararı alındı. Köye elektrik 1977 yılında, evlere 
su ise 1990 yılında geldi. İlk traktörü ise Mehmet Kayan 1971 yılında köye getirdi.
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Tarihçe
1-Genel: 1877/1878 Osmanlı Savaşı Osmanlılar aley-
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yolda karşılaşmışlar. Selamlaşıp özlemlerini giderdik-
ten sonra Büyük hoca, “evladım, burada durmak artık 
olanaksız, bize batıya göç vacip oldu” demiş. Hasan 
Paşa’da, “hocam, eğer yolunuz olurda Bursa’ya düşer-
se, muhakkak Bursa valisi Ahmet Refik paşaya uğrayın. 
Birde kendisine bir mektup yazayım, onu da iletin”. 
Demiş. Ahmet Refik paşa, Hasan paşanın okul arkadaşı 
hatta sıra arkadaşı imiş. Büyük hoca ve Hasan paşa bir 
müddet daha sohbet ettikten sonra helalleşip vedalaş-
mışlar. Müderris büyük Ali Hoca, yanına mektubu 
alarak göç yolculuğuna devam ediyor. Ve aylar sonra 
Gemlik’e yerleştiklerinin bir zaman sonrasında 
Bursa’ya doğru yola çıkıyor. 

Bilmediği ve kendisine çok yabancı bir şehirde oldu-
ğundan yardım almak için insan arıyor. Ulu Cami’nin 
orada gözüne kestirdiği kendi yaşlarındaki Sarı Hoca 
lakaplı birisine “ben vali paşaya nasıl gidebilirim, valilik 
nerede bilmiyorum. Ben Batum’dan göç eden bir 
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değerini ve alimliğini anlamış. Valiliğe vardıklarında, 
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sualin yanıtını da bu hoca efendi buldu demiş. Vali 
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Hasan HAMALOĞLU
İnşaat  Mühendisi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

İmar Barışı Hakkında 
Merak Ettikleriniz Bu Röportajda
Ülkemizin en önemli gündem başlıklarındna biri olan ve en çok merak edilen 
konulardan biri hiç şüphesiz ki “İmar Barışı”. Siz değerli okuyucularımız için, 
konuyu Hasan HAMALOĞLU’na sorduk. 

Merhaba Hasan Bey, imar barışı ile ilgili çalışmalar yaptığınızı biliyo-
ruz. İmar barışı nedir ve imar barışından kimler ne şekilde faydalanabi-
lir?

İmar barışı 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar kanunu-
nun geçici 16. Maddesi uyarınca 6/6/2018’de yürürlüğe 
konulmuştur. İmar barışından; 1 Ocak 2018’den önce inşa 
edilen, yapının tamamı ruhsatsız veya ruhsatlı olarak 
başlamış ancak ruhsat ve projesine uygun olarak yapıl-
mamış yapılar faydalanabilir.

Peki bu kanunun çıkartılmasındaki temel amaç sizce nedir?

Ülkemizde yapılan araştırmaya göre yaklaşık 13 milyon 
yapının ruhsatsız olduğunu görmekteyiz. 1984 yılında 
yapılan imar a�ından 34 sene sonra devletimiz vatanda-
şına elini uzatarak imar barışıyla mevcut sorunları 
çözmek istemektedir. Devletimiz bu binalarda yaşayan 
vatandaşlarımızın elektrik, su, doğalgaz ve mülkiyet 
(tapu) sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır.

İmar barışı nerelerde uygulanmamaktadır?

Gelibolu Tarihi Yarımada, İstanbul Tarihi Yarımada, Boğa-
ziçi sahil şeridi ve öngörünümlü bölgesi, belediye ve 
hazinenin kamuya tahsis edilmiş alanları ve 3.şahıs arazi-
lerinde uygulanamaz.

İmar barışına başvuru işlemi ne şekilde yapılacak?

Başvurular e-devlet sistemi üzerinden, vatandaşın beya-
nına esas yapılacaktır. Yapının m2’si kat adedi, kullanım 
şekli (ticari veya konut), ada parseli, açık adresi, rayiç 
bedeli vs. gibi bilgiler sisteme girilecektir. Yapıya ait  2 
adet fotoğraf sisteme yüklenecektir. 

İmar barışı hangi etaplardan oluşmaktadır?

İmar barışı, 2 etaptan oluşmaktadır. 1.etapta hedefimiz 
yapı kayıt belgesi almaktır. Yapı kayıt belgesi almak için 
yapı bilgileri sisteme girilir. Cep telefonunuza ödeme 
mesajı gelir. Bu mesajla devlet bankaları olan Ziraat, 
Halk, Vakıfbank veya PTT şubesine gidip yapı kayıt belge-
si bedeli yatırılır. 24 saat sonra Yapı Kayıt Belgesi e-devlet 
sisteminden alınabilmektedir.

Yapı Kayıt Belgesini neden almalıyız?

Yapı kayıt belgesi binanın yapı kullanım belgesi yerine 
geçmektedir. Bu belgeyle binaya elektrik, su, doğalgaz 
abonelikleri yaptırılabilmektedir. 3194 sayılı kanun 
uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen 
idari para cezaları iptal edilebilir. Bu belgeyle işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı alınabilir.

 

Belgenin kullanım süresi var mıdır?

Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kent-
sel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Yapı kayıt belgesinin maliyeti nedir?

Arsa ve bina maliyetinin toplamının konutlarda %3’ü, ticari 
yapılarda %5’i oranında bedel alınacaktır.
 
Arsa ve bina maliyetini nasıl hesaplayacağız?

Arsa rayiç bedeli belediyeden temin edilecektir. Bina mali-
yetini e-devlet üzerinden sistem otomatik olarak hesapla-
yacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için tüm binanın tamamlanmış olması mı 
gerekir?

1 Ocak 2018’den önce kaba inşaatı tamamlanmış olan binalar 
Yapı Kayıt Belgesi alabilir. Ancak belgeyi aldıktan sonra inşaat 
alanını artıracak herhangi bir imalat yapılamaz. 

Hazine ve belediye arsaları üzerindeki yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabi-
lir mi?

Alınabilir. Bu arsaların herhangi bir kuruma tahsisi yapılma-
mışsa ve sosyal donatı alanı içerisinde değilse alınmasında 
bir sakınca yoktur. 

İmar barışı ödemeleri için vatandaş kredi kullanabilir mi?
Devletimiz bu ödenekler için bankalarda düşük faizli ve uzun 
vadeli krediler vermektedir. E-devlet üzerinden yapılan Yapı 
Kayıt Belgesi başvuru formuyla kredi talebinde bulunabilinir.

 İki  etaptan oluşmaktadır dediniz, 2.etap nedir?

2.etapta hedefimiz kat mülkiyetli tapu almaktır. Bunun için 
bir mimar ve harita mühendisine ihtiyacımız vardır. Alınan 
yapı kayıt belgesi, mimari proje ve gerekli evraklar toparlan-
dığında tapuya müracaat edilebilir.

Yapı kayıt belgesi alan her vatandaş, kat mülkiyetli tapu da alabilir mi?

Arsasının tamamı sosyal donatı alanında kalanlar, sit alanları, 
tarım alanlarında kalanlar ve binanızda arsa maliklerinin 
tamamından muvafakat alınamaması durumlarında kat 
mülkiyetli tapu alınamaz.

Kat mülkiyetli tapu maliyeti nedir?

Devlete, yapı kayıt belgesinde ödenen bedelin aynısı 
2.kez ödenecektir. Ayrıca mimar ve harita mühendisine 
de hizmet bedeli ödenecektir.

Kat mülkiyetli tapu alma süreci nedir?
Tapuya müracaat edildikten sonra yaklaşık 1 hafta 
içerisinde işlem tamamlanarak tapular teslim edilir.

İmar barışında son başvuru tarihi ne zamandır?

İmar barışında son başvuru tarihi 15 Haziran 2019’dur. 
Yapılan başvurular için son ödeme tarihi de 30 Haziran 
2019’dur.
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Yapı kayıt belgesi binanın yapı kullanım belgesi yerine 
geçmektedir. Bu belgeyle binaya elektrik, su, doğalgaz 
abonelikleri yaptırılabilmektedir. 3194 sayılı kanun 
uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen 
idari para cezaları iptal edilebilir. Bu belgeyle işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı alınabilir.

 

Belgenin kullanım süresi var mıdır?

Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kent-
sel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Yapı kayıt belgesinin maliyeti nedir?

Arsa ve bina maliyetinin toplamının konutlarda %3’ü, ticari 
yapılarda %5’i oranında bedel alınacaktır.
 
Arsa ve bina maliyetini nasıl hesaplayacağız?

Arsa rayiç bedeli belediyeden temin edilecektir. Bina mali-
yetini e-devlet üzerinden sistem otomatik olarak hesapla-
yacaktır.

Hasan HAMALOĞLU  / İnşaat Mühendisi
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Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için tüm binanın tamamlanmış olması mı 
gerekir?

1 Ocak 2018’den önce kaba inşaatı tamamlanmış olan binalar 
Yapı Kayıt Belgesi alabilir. Ancak belgeyi aldıktan sonra inşaat 
alanını artıracak herhangi bir imalat yapılamaz. 

Hazine ve belediye arsaları üzerindeki yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabi-
lir mi?

Alınabilir. Bu arsaların herhangi bir kuruma tahsisi yapılma-
mışsa ve sosyal donatı alanı içerisinde değilse alınmasında 
bir sakınca yoktur. 

İmar barışı ödemeleri için vatandaş kredi kullanabilir mi?
Devletimiz bu ödenekler için bankalarda düşük faizli ve uzun 
vadeli krediler vermektedir. E-devlet üzerinden yapılan Yapı 
Kayıt Belgesi başvuru formuyla kredi talebinde bulunabilinir.

 İki  etaptan oluşmaktadır dediniz, 2.etap nedir?

2.etapta hedefimiz kat mülkiyetli tapu almaktır. Bunun için 
bir mimar ve harita mühendisine ihtiyacımız vardır. Alınan 
yapı kayıt belgesi, mimari proje ve gerekli evraklar toparlan-
dığında tapuya müracaat edilebilir.

Yapı kayıt belgesi alan her vatandaş, kat mülkiyetli tapu da alabilir mi?

Arsasının tamamı sosyal donatı alanında kalanlar, sit alanları, 
tarım alanlarında kalanlar ve binanızda arsa maliklerinin 
tamamından muvafakat alınamaması durumlarında kat 
mülkiyetli tapu alınamaz.

Kat mülkiyetli tapu maliyeti nedir?

Devlete, yapı kayıt belgesinde ödenen bedelin aynısı 
2.kez ödenecektir. Ayrıca mimar ve harita mühendisine 
de hizmet bedeli ödenecektir.

Kat mülkiyetli tapu alma süreci nedir?
Tapuya müracaat edildikten sonra yaklaşık 1 hafta 
içerisinde işlem tamamlanarak tapular teslim edilir.

İmar barışında son başvuru tarihi ne zamandır?

İmar barışında son başvuru tarihi 15 Haziran 2019’dur. 
Yapılan başvurular için son ödeme tarihi de 30 Haziran 
2019’dur.
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Onun için derler ki:

'Eğer size birisi bir şeyi kimin icat ettiğini sorarsa ve siz o şeyi 

icat edenin kim olduğunu bilmiyorsanız 'Tesla icat etti' de-

yin, büyük ihtimalle doğru cevap vermiş olursunuz.

Dünyanın en büyük dahilerinden bir tanesi, 10 Temmuz 

1856 tarihinde, Sırbistan’ın Smiljan kasabasında dünyaya 

geldi. Babası inançlarına bağlı sade bir yaşam süren bir pa-

pazdı. Annesinin ise okuma yazması yoktu, ancak etrafında 

küçük ev aletleri tasarlayan mucit olarak tanınıyordu. Ba-

bası Tesla’nın iyi bir papaz olmasını istiyordu. Ancak anne-

si buna şiddetle karşı çıkıyordu. Nikola Tesla annesinin gö-

zünde bir dahiydi ve yeteneklerini ilk fark eden de anne-

si olmuştu.

Ancak genç Tesla çoktan kararını vermişti. Mühendislik o-

kuyacaktı. Babasını her ne kadar ikna edemese de, yaka-

landığı ölümcül hastalığı sırasında isteğini bir kez daha ba-

basına tekrar etmişti. Babası oğlunun içinde bulunduğu 

duruma dayanamadı ve isteğini kabul etti.

Zaten annesinin desteğine de sahip olan mucit, fizik ve 

matematik alanlarında bilgisini kısa sürede artırdı. İlk eğiti-

mini Graz’daki Politeknik okulunda alacaktı. Çok heyecan-

lıydı, belki de Nikola Tesla kimdir? Sorusunun cevabı eği-

tim hayatında gizliydi.

Nikola Tesla’nın ailesinde kendisinden başka beş kardeşi 

daha vardı. Bunlardan Dane genç mucidin ağabeyi idi, an-

cak o beş yaşında iken öldü. Güneşli bir günde ailesinin bi-

le öngöremeyeceği bir kazada kaybetmişti abisini. Dane, a-

ta bindiği sırada düştü ve çok fazla yaşamadı. 12 yaşında a-

bisini kaybeden Nicola Tesla, psikolojik olarak yıpranır ve 

kendisine kısa süreli şizofreniye yakın belirtiler gösterdiği-

ne dair tanı konur. Kısa sürede bu bunalımı atlatmayı ba-

şarır. 

Graz‘daki eğitiminde nikola tesla elektrik üzerine bilgisi-

ni artırır, ancak kişisel özelliklerinden dolayı üçüncü sınıf-

ta okulu bırakmak zorunda kalır. Tesla geçirdiği bunalımla-

rın etkisi ile ailesini terk eder ve oto mühendislik firmasın-

da çalışmaya başlar. Bunalımlı dönemlerini atlattıktan son-

ra babasının isteği üzerine Prag şehrinde bulunan Charles 

Ferdinand Üniversitesi‘nde eğitime başlar.

“İnsan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir; 
çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir.” 

Nikola Tesla Özel Bölüm

geleceğin
çok ötesinde

bir dahi
Nikola  TESLA

“İnsan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir; 
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“İnsan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir; 
çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir.” 
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Üniversite eğitimi babasının ölümü üzerine yarım kala-

caktır. Bir yaz dönemi burada eğitim gördükten sonra ay-

rılır ve 1882 yılında Paris‘e yerleşmeye karar verir. burada 

Continental Edison firmasında işe başlar. Bu firma Thomas 

Edison‘un fikirlerini avrupa çapında yaymak için kurulmuş 

bir firmadır. Nikola Tesla hayatı ciddiye alan diğer mucit-

ler gibi burada da kendisini geliştirmeye başlar. Akım mo-

torları ve dinamolar ile ilgili tecrübelerini burada geliştirir. 

Edindiği tecrübeler sayesinde ilk icadını burada yapar ve 

ilk icadı, regüle edici kontrol cihazlarıdır. Nikola Tesla icat-

ları bununla sınırlı kalmayacak ve hız kazanarak devam e-

decekti. Pariste Tesla, indiksüyon motorları üzerinde de ça-

lışmaya başlar ve dönen manyetik alanlar ilgisini çeker.  

Genç ve yetenekli mucit Paris’te bulunduğu sıralarda dün-

yaya açılmak ister. Bu yüzden anadili olan Sırpça ve Alman-

canın yanında; ingilizce, fransızca ve italyancayı da öğrenir.

Nikola ve Ailesi

Nikola Tesla İcatları

Tesla ilk olarak icatlarına Paris’te çalıştığı dönemlerde başlar. 
Edison’un avrupa’daki firması olan Continental Edison firmasın-
da çalıştığı dönemlerde regülatörü icat eder. 1884 yılında eski 
patronu Charles Batchelor‘un tavsiyesi ve referans mektubu ile 
Amerika’ya gider. Edison Tesla karşılaşması ilk olarak burada 
olacaktır.

Newyork’a gelen Tesla Edison makine işleri adlı şirkette re-
ferans mektubu sayesinde çalışmaya başlar. Referans mek-
tubunda “iki büyük adam tanıyorum; biri sensin, diğeri de bu 
genç adam” yazıyordu.

Thomas Edison’un firması, Pearl Caddesi‘nin aydınlatma göre-
vini üstleniyordu ancak 110 volt doğru akım ile çalışan aydınlat-
ma sistemi, uzak mesafeler için yetersiz kalıyordu. Nikola tesla 
burada bir süre basit elektrik işlerini yaparak çalıştı. Görevinin 
dışında şirketin cihazlarını inceliyor ve cihazların tasarım deği-
şiklikleri ile ilgili önerilerde bulunuyordu. Doğru akımla çalışan 
jeneratörlerin verimsiz olduğunu görmüştü ve bu konuda 
Thomas Edison ile görüşmüştü. Kafasındaki icatlardan bir 

tanesi olan alternatif akım ile ilgili düşüncelerini nikola tesla 
edison ile yaptığı bir konuşmasında açıklamaya çalışır ancak, 
gereksiz teoriler ile vakit kaybetmemesi yönünde öğütler alır.

Bu konuşma sonrasında Nıkola Tesla aynı zamanda akımlar 
savaşını başlatmıştır.

Sayı : 13    2019
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İlk Hidroelektrik Santrali Denemeleri

nikola-tesla-niagara-selalesiNicole Tesla “Güç elde etmek 
için Niagara Şelalesini kullanacağım” dedi heyecanla. Bunun 
gibi birçok nikola tesla sözleri daha sonrasında mucit tara-
fından söylenecekti. Aslında şelalenin gücünü kullanmak ve 
muazzam oranda enerji elde etmek mucidin çocukluk hayaliy-
di. Westinghouse firmasının da yardımı ile niagara şelalesinde 
hidroelektrik santrali yapımına başladı. Her ne kadar da bazıla-
rı ona inanmasa da, Nicola Tesa yaptığı çalışmaya tam olarak 
güveniyordu. Çok az da olsa ona inananlarda vardı.

Nikolo Tesla hayaline çalışmaya başlamasından beş yıl sonra 
kavuşacaktı. 1896 yılında Niagara şelalesinde üretilen elekt-
rik, 40 kilometre ilerde bulunan Buffalo şehrini aydınlatmayı 
başarmıştı.

Nikola Teska buradaki başarısının ardından şehirdeki jenera-
tör sayısını artırdı ve birkaç yıl sonrasında New York şehrini de 
aydınlatmaya başladı. Tesla’nın hayatı bu başarısından sonra 
değişecekti ve Edison’a karşı kazandığı ilk zaferi de bu başarısı 
olacaktı. Bu başarıdan sonra Edison çaresizce bütün sistemi-
ni alternatif akıma göre yeninden düzenlemek zorunda kaldı.

Sınırsız Enerjiyi Arayış

Kablosuz elektrik iletimiNikola Tela ilhamlarının birçoğunu 
doğadan ve eski felsefelerden alıyordu. Hayalleri arasında ye-
nilenebilir ve sınırsız enerjinin kontrol altına alınması ve verimli 
kullanılması yatıyordu. Ancak bunun için kusursuz bir meka-
nizma yaratmak gerekiyordu. 

Nicol Tesla hayalini kurduğu yenilenebilir enerjinin kullanılması 
ile fosil yakıtlara olan ihtiyacın biteceğini, o zamanlar görmüş-
tü. Fosil yakıtların gezegene geri dönüşü olmayan zararlar ver-
diğinin farkına varmıştı.

Kablosuz elektrik iletimi ( witricity ), mucidin hayali aynı zamanda 
en büyük buluşlarından bir tanesi olacaktı. 1890 yılında Nikola 
Tesle, elektriği kablo olmadan hava yardımı ile iletmeyi başardı 
ve ilk deneyini, 40 kilometre uzaklığa yerleştirdiği 200 adet 
ampulü kablo kullanmadan başarı ile tamamladı.

Günümüzde hala mucidin bunun nasıl başardığı bilinmiyor. 
Çünkü Nikola Tasla icatlarının çoğunu kağıda dökmez, bir 
kısmını zihninde taşırdı.Kablosuz ampul yakma deneyi ilk olarak 
mucidin Colorado Springs bölgesine yerleşmesi ile başladı. 
Burada çok kötü hava şartları hüküm sürüyordu. Sürekli ortaya 
çıkan yıldırımları mucit uzun bir zaman boyunca izledi. Aslında 
mucidin daha önceden farkına vardığı şey, iyonosfer tabaka-
sında enerjinin iletildiğiydi. Bu tabakada hava yoğunluğu az 
olduğu için iyonosfer tabakası daha iletken bir yapıya sahipti. 
Mucit aynı şeyin bu atmosfer tabakasına gerek kalmadan yapı-
labileceğini görmüştü. Bu süreci taklit etmek için, tesla jenera-
törü adı verilen ve kendi icadı olan bir makine yaptı. Gerçekten 
de bu jeneratör sayesinde büyük bir yıldırım üretmeyi başardı.

Nikola Tesla kablosuz elektrik üretimi konusunda büyük bir adım 
atmıştı. Mucidin deneyi sırasında büyük bir gürültü ile yakın-
lardaki kasaba aydınlanmıştı. Ayrıca aşırı yüklenmeden dolayı 
kasabadaki elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi. Elektriğin 
kablosuz taşınabilmesi bu deney sayesinde başarılmıştı.
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Tesla türbini nedir? 

Sorusunun cevabı en yakın meslektaşları da merak ediyordu. 
Türbin mucidin wireless elektrik ya da kablosuz elektrik iletimi 
için icat ettiği makinelerden bir tanesiydi. Çalışma prensibi ise 
oldukça basitti. Türbinde birbirine yakın olan ve üst üste dizilmiş 
diskler bulunuyordu. Hava akımı bu diskler arasından geçiyor 
ve disk bloğunun dönmesi sağlanıyordu. Elektriğin babası bu 
buluşu ile elektriğe bir kez daha hükmedebildiğini gösteriyordu.

Robotun İcadı Tesla ile Başlıyor

nikola tesla radyo kontrollü tekneNicola Tesla projeleri arasın-
da o dönemin gazetecilerinin yakından şahit olduğu ve şaş-
kınlıklarını gizleyemedikleri radyo kontrollü tekne deneyidir. 
Mucit deneyini onlarca gazetecilerin gözü önünde oyuncak bir 
tekneye yerleştirdiği verici ile gerçekleştirdi ve tekneyi uzaktan 
kontrol etmeyi başardı.

Deneysel Çalışmalarından Örnekler

Nicola Tesla Uzaydan Sinyaller Alır

Nikola Tesla Ufo Radyoastronominin de temellerini atan 

mucit, kimselere detayından bahsetmediği deneyler ya-

pıyordu. Deneylerinden bir tanesi de radyo dalgalarını 

atmosferden aşırarak ileriye götürmesi ve uzaya gön-

dermesi idi. Daha sonrasında yakın arkadaşlarına, Mars 

ve Venüs‘ten radyo sinyallerini almayı başardığını ve bu 

gezegenlerden yanıt geldiğini anlatıyordu. Gelen yanıt-

ları da mucit çözdüğünü söylüyordu.

Günümüzde bu çalışmalar, nicola tesla ve uzaylılar ara-

sında geçen mesajlaşma olarak anılır. 

Nicola Tesla Radyoyu Bulan İlk Mucit Oluyor

Nikola Tesla Marconi Nicola Tesla kimdir 

neler yapmıştır? Sorusun cevap-

larından bir tanesi de mucidin 

radyoyu icat etmesidir. 

Tarihte radyoyu bulan kişi 

Marconi olarak geçer. 

Aslında italyan mucit radyo içerisinde yer alan tüm bile-

şenleri Nikola Tesla’dan almıştır.

Ancak Tesla birçok çalışmasının patentini almadı. Yani 

Tesla buluşları aslında bizim bildiğimizin de ötesindedir. 

Radyoyu kim icat etti diye birçok kişiye sorsanız, herkes 

size Marconi cevabını verir.

Aslında radyonun icadı Tesla’nın patentini almadığı 17 

adet icadı ile başlıyordu. Tesla Marconi’nin icatlarını kul-

landığını biliyordu ama izin veriyordu.

1895 yılında Nikola Tesla 80 kilometrekarelik bir alana 

radyo yayını yapmaya hazırlanıyordu, fakat labo-

ratuarında çıkan bir yangında tüm çalışmala-

rını kaybetti. Radyoyu kim buldu sorusu o 

zaman verilebilecekken, talihsiz kaza 

sonucunda ileri bir tarihe ertelen-

mek zorunda kalındı.

Sayı : 13    2019

89



Aslında radyonun icadı Tesla’nın patentini almadığı 17 adet 
icadı ile başlıyordu. Tesla Marconi’nin icatlarını kullandığını bi-
liyordu ama izin veriyordu.

1895 yılında nikola tesla 80 kilometrekarelik bir alana radyo 
yayını yapmaya hazırlanıyordu, fakat laboratuarında çıkan bir 
yangında tüm çalışmalarını kaybetti. Radyoyu kim buldu sorusu 
o zaman verilebilecekken, talihsiz kaza sonucunda ileri bir tarihe 
ertelenmek zorunda kalındı.

Marconi ise radyoyu icat ederek, Nobel ödülüne layık görüldü. 
Ayrıca icadı sayesinde büyük bir servet sahibi oldu. Aslında 
Marconi Tesla‘ya radyo vericisi geliştirirken yalnızca asistanlık 
yapıyordu. Tesla öldükten kısa bir süre sonra patentlerin gerçek 
sahibi anlaşıldı ve Nobel ödülü Marconi’nin elinden alınarak, 
gerçek sahibine teslim edildi.

Tesla Haarp Teknolojisinin Temellerini Atıyor

Nikola tesla New York şehrinde J.P.Morgan finansal desteği ile 
çalışmalarına devam ediyordu. Çalışmaları sırasında, sıra dışı 
bir şey fark etti. Dünyanın titreşim rezonansı. Çalışmalarını iler-
leten nikola tesla dünya ile aynı frekansta titreşim yapabilen 
osilatör makinesi yaptı. Bu makine daha sonraları Nikola Tesla 
deprem makinesi olarak anılacaktı.

Tesla deprem makinesi, mucidin dünyanın titreşim rezonan-
sını bulması ile hayat geçmişti. Osilatör öyle güçlü gerilimler 
meydana getiriyordu ki, nikola tesla’nın deneyleri sırasında 
deneyin yapıldığı mahallede güçlü sarsıntılar meydana gelmişti. 
Bazı eşyaların birden bire havalanması da yaşayanlar tarafından 
şahit olunan olaylar arasındaydı. Nicola Tesla haarp teknolo-
jisinin başlangıcını böylelikle yapmış oldu. Ölümünden sonra 
FBI tarafından el  konulan çalışmalarından bir tanesi de buydu. 

Nikola Tesla Haarp projesi ancak günümüzde ortaya çıkmış-
tır ve hakkında hala spekülasyondan başka bir şey bulunma-
mıştır. Günümüzde bilinmeyen nikola teslanın icatları arasında 
en merak edilenler arasındadır. Tesla’nın İnanılmaz Zekası ve 
Philadelphia Deneyi

nikola tesla philadelphia deneyiNikola tesla’nın son yaptığı 
deprem deneyinden sonra Amerikan hükümeti mucit ile ilgi-
lenmeye başladı. Her ne kadar nikola tesla’nın kitle imha silah-
ları yapma gibi bir düşüncesi olmasa da, Amerikan Hükümeti 
onun dehasını bu yönde kullanmak istiyordu.

Tesla projeleri dünyadaki insanlara verilmiş bir hediyeydi. Mucit 
bu şekilde düşünüyordu. Ancak hükümet onu zorla gizli silah 
projelerinde çalışması için görevlendirmişti. Nikola tesla ilk 
olarak Macar asıllı matematikçi John Neumann ile birlikte gö-
rünmezlik cihazı üzerinde çalıştı. 1930‘lu yıllarda mucit on yıl 
boyunca bu makinenin geliştirilmesi için zaman harcadı.

Tesla deneyi son zamanlara kadar başarılı olamamıştı. 1943 
yılına gelindiğinde Tesla hükümete ait bir denizaltıyı, optik 
yanılsama olmadan kaybetmeyi başardı. Radarların bile gö-
rüntülemeyi başaramadığı denizaltı Philadelphia açıklarında 
kayboldu ve Norfolk‘ta ortaya çıktı. Tekrar Philadelphia açıkla-
rına dönen denizaltındaki personellerden bazısı yok olmuştu.

Görgü tanıkları bazı personelin ise tuhaf güçlerle ortadan kay-
bolduklarını ve yıllar sonra tekrar ortaya çıktıklarını anlatıyor-
lardı. Nikola tesla nın icatları kimseye zarar vermemiştir. Ancak 
mucit yaptığı bu icattan korkmuş ve insanlara zarar verebile-
ceğini öngörmüştür. Bu yüzden projeden ayrılmış ancak kısa 
bir süre sonra otel odasında ölü bulunmuştur.
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Zaman Makinesi mi İcat Ediliyor?

Nikola tesla zaman makinesiMucidin en etkili çalışmalarından 
bir tanesi de internet teknolojisinin başlangıcını o dönemlerde 
atmasıydı. Nikola tesla, global veri iletimi düşüncesini o yıllar-
da filizlendirmeye başlamıştı. Mucidin kafasındaki düşünce 
sadece ses değil görüntünün de çok uzaklara aktarılması idi.

Tesla manyetik kuvvetler ile yakından ilgileniyordu ve yüksek 
voltajda elektrik kullanarak uzay ve zamanı bükebileceğini fark 
etmişti. Nikola tesla zaman makinesi fikrini diğer boyutlara kapı 
açma isteği ile dillendirmiş oluyordu.

Tesla zaman makinesi ile ilgili yaptığı deneylerden bir tanesin-
de yanlışlıkla 3,5 milyon volt elektrik akımına kapılmış ve uzun 
bir süre bilincini kaybetmişti. Ancak kendisi durumun böyle  ol-
madığını yüksek miktarda elektrik akımından sonra zamanda 
yolculuk yaptığını söylüyordu. Yani bir anlamda mucidin zihni 
zaman çizgisini aşmıştı ve geçmiş ve geleceği aynı anda ya-
şamıştı. Nikola tesla aynı zamanda insan beyninde bulunan 
alfa, beta ve teta dalgalarının, insanın etrafından enerji alanları 
yaratabildiğini keşfetmişti. Bu enerji alanlarının gücünün nasıl 
artırılabileceğini de çevresindeki insanlara anlatmıştı. 

Radar Teknolojisinin Temellerini Atıyor

Radarı kim icat etti sorusunun cevabı olarak da nikola tesla 
gösterilebilir. Ancak tarihte radarı icat eden kişinin 1935 yılında 
A.Watson Watt olduğu biliniyor.

Tesla’nın icatları arasında ilginç olan cihazlardan bir tanesi olan 
radar cihazının çalışma prensibi, nesneler üzerine radyo dalga-
larının gönderilmesi ve bu dalgaların nesnelerden dönmesi ile 

cihazın bu dalgaları yakalaması üzerineydi. Cihaz bir anlamda 
kozmik ışınları kullanıyordu.

Tesla icadını ilk defa Amerikan hükümetine 1. Dünya savaşı 
yıllarında gösterdi ve anlattı. Amerikan hükümeti alman U-
botlarının yerlerini bu icat ile tespit edebileceğini anladı ve bu 
konuda heyet oluşturuldu. Heyetin başına da Edison getirildi. 
Edison burada da Tesla’nın projesini kabul etmedi.
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Nicola Tesla Sözleri

Ünlü mucidin sözlerinden tesla hakkında bilgi sahibi o-
labiliyoruz. Yaşadığı dönemlerde söylediği sözleri kayıt 
altına alınmış ve o öldükten sonra kitap haline getirilmiştir. 
Yaptığı işi seven ve bilime aşırı düşkün olan mucidin söy-
lemleri hep bilim üzerine oldu. Tesla sözleri onu tanıyan 
ve sonraki kuşaklar için bulunmaz değere sahiptir.

“Bilim insanı hemen sonuç elde etmeyi amaçlamaz. O 
bu ileri fikirlerin kolayca ele alınacak olmasını bekleme-
melidir. Onun çalışması tohumu eken birisi gibi olmalı-
dır, gelecek için. Onun görevi sonraki gelenler için zemin 
hazırlamak ve yol göstermektir. O yaşıyor, uğraşıyor ve 
umut ediyor olmalı.”  Tesla bu sözleri ile gelecek kuşak-
ların kendisini bilime adamasını istemiştir.

Haarp teknolojisinin temellerini attığı deneyi sırasında 
şu sözleri söylemiştir “Birkaç saniyede binanın titreme-
ye başladığını hissettim. On dakika daha devam etsey-
dim binayı ve sokağı yıkabilirdi. Aynı cihazla Brooklyn 
Köprüsünü 1 saatten kısa bir süre içinde East Rivera su-
larına indirebilirdim.”  Nikola Tesla’nın icatları arasında en 
tehlikeli olanı belki de buydu.

“Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine 
ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun; 
ama uğrunda çok çalıştığım gelecek, benimdir.” Sözleri 
ile Nikola tesla alternatif akımı kim buldu sorusunun da 
cevabını vermiş oluyor.

“Önemli bir nokta vardır ki ilk olarak bilmeniz gereken: 
Dünya’nın kapasitesi nedir? Eğer elektriklenirse hangi 
yükü içerir?” sözü nikola tesla buluşları arasında en ilginç 
olanıdır.

“Paranın başkaları için taşıdığı anlam, benim için bir şey 
ifade etmiyor.”  Mucit bu sözünü yaşamı boyunca ve 
ölürken de yerine getirmişti.

Arthur Compton ünlü mucit için; “Tesla insanlığın ebedi 
olarak minnettarlığını kazanmıştır” sözünü söylemiştir.

FM Radyo dalgalarını keşfeden Edwin Howard Amstrong 
ise; “Dünya bence Nikola Tesla’nın hayalleri ve başarıla-
rıyla aynı düzeyde olmak için uzun süre bekleyecektir” 
sözünü söylemişti.

Kaynak : www.enerjibes.com
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SATIŞ YAPMAK İSTİYORUM ALIM YAPMAK İSTİYORUM İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUM İHALE VE ÖZELLEŞTİRMELER

TIKLAYIN TIKLAYIN TIKLAYIN TIKLAYIN

TOBB olarak KOBİ’lerimizi global oyuncu haline getirmek, dünyadaki yeni gelişmeleri, trendleri ve teknolojileri takip 
ederek Türk özel sektörümüzü başarılı hale getirmek en temel hedefimizdir. TOBB2B, İngilizce açılımı `Business to 
Business` olan B2B, yani şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamaları biçimindeki ticaret şeklinden esinlenilerek, 
yerli ve yabancı iş dünyasını biraraya getiren, işbirliği olanaklarını geliştiren ve KOBİ’lerimizin potansiyel iş ortaklarını 
tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme e-platformudur. 

Günümüz en son teknolojik gelişmelerin imkanlarından faydalanılarak kurulan bu sistemin başlıca amacı, 2017 yılında 
başlattığımız “GLOBAL KOBİLER” hedefimiz çerçevesinde özellikle KOBİ`lerin yurtdışına açılmalarına katkı sağlama, 
yeni pazarlar ve müşteriler bulma, satışlarını artırma ve dolayısıyla ülke ekonomimize döviz kazandırmaktır. Bu amaç 
ve hede�er çerçevesinde, elektronik ticaretin giderek yaygınlaştığı küresel ekonomiye KOBİ’lerimizi adapte etmek, 
gerek yurtiçinde gerek yurtdışında iş bağlantıları sağlanmasına katkıda bulunmak için www.tobb2b.org.tr Birliğimiz 
bünyesinde kurulmuştur. Bu platform, firmaların yeni iş bağlantıları kurmalarına imkan tanırken, aynı zamanda 7/24 
sanal fuar ortamı ile elektronik ticarete katkı sağlayacaktır. Mobil cihazlarla uyumlu olan bu proje ile firmalar, mal alım, 
satım ve işbirliği taleplerini dijital ortamda ücretsiz olarak yayınlayabilecektir. İhale, özelleştirme ve yatırım projelerinin 
de yer aldığı bu dijital platformun, Türkiye’nin en güçlü özel sektör çatı kuruluşu olarak Türk özel sektörümüzün hizme-
tine sunmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

KEŞFEDİN
www.tobb2b.org.tr

Ticarette Birliğin Gücünü 

TOBB2B Nedir?



Endüstri 4.0 
İnsanoğlu çağlar boyunca her zaman bir arayış içinde 

olmuştur. Önce ateşi sonra demiri keşfetmiştir. Tarım 
toplumuna geçişle birlikte kasabalar ve kentler oluşmuş, 
zamanla trampa ekonomisi yerini ekonomik oluşumla-
ra bırakmıştır. Buluşların en belirgin yaşandığı dönem 
ise buhar teknolojisinin bulunması ve sanayi devrimi ol-
muştur. Sonrasında Edison,un DC’si Tesla’nın AC’si ve 
diğer buluşları ile  elektriksel ve dijital devrim ile iletişim 
ağları meydana gelmiştir. Sosyal alanlar sanal ortamlar-
da kendini göstermiş ve dünya çapında bilgi aktarımının 
saniyeler içinde gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. 
1876 yılında Alexander Graham Bell’in telefonu bulması 
sonucu başlayan iletişim devrimi Bell’in bile tasavvur 
edemeyeceği bir noktaya ulaşmıştır. Bilgisayar ve te-
lefonun aynı cihazda birleştirilmesi ile ortaya çıkan akıllı 
telefonlar iletişim de yeni bir devrime neden olmuştur. 
Eski teknolojiyle ancak mesaj ve sesli görüşme imkânı 
varken yeni teknoloji sayesinde aynı zamanda görüntü-
lü konuşma yapılabilmekte ve hatta birden fazla kişiyle 
tele-konferans ortamı bulunulan yerden aynı an içerisin-
de gerçekleştirilebilmektedir. Böylesine hızlı gelişen ile-
tişim teknolojileri yerini daha hızlı bir şekilde üretime ve 
tüketime dönüştürmektedir. Sanayi devriminin temelini 
kitle üretimler oluşturmasına rağmen, yeni teknolojiler 
sayesinde müşteri odaklı ve isteğe bağlı üstelik daha 
da az maliyetli üretimler ortaya çıkmıştır ve bu durum 
yeni bir sanayi devrimini gündeme getirmiştir. Ben robot 
ve kartal göz gibi bilim kurgu filmlerindeki senaryolara 
belki de gerçek yaşamda karşılaşılabilecektir. Geliştirilen 
yapay zekâ, nesnelerin interneti ile makinelerin etkileşi-
minin sağlanması gibi teknolojiler sonucu, akıllı fabrika-
lardaki akıllı robotların ürettiği ürünlerin yine nesnelerin 
iletişimi ile hiçbir emek gücü harcanmadan adresimize 

gelebilecek ve akıllı evlerimiz sayesinde siparişlerimiz 
belki de biz yokken bile teslim alınabilecektir.

Endüstri 4.0 

Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi 
terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı'nda 
kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve 
Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırla-
dıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal 
Hükümeti'ne sunmuştur. 8 Nisan 2013 tarihinde yine 
Hannover Fuarı'nda çalışma grubu Endüstri 4.0 rapo-
runu sunmuştur.

Üretim sektöründeki önemli endüstriyel devrimler sonrası 
ülkeler ve şirketler küresel boyutta yaşanan bu değişim-
lere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet ko-
şulları arasında rekabet üstünlüklerini devam ettirebil-
mek amacıyla bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Almanya'da 
gündeme gelen Endüstri 4.0 da bu stratejilerden birinin 
adıdır. 

Endüstriyel devrimler

Tarih boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşanmıştır.

1. Su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağ-
layan mekanik tezgâhların bulunması. 

2. Henry Ford'un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri 
üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının 
geliştirilmesi. 
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3. 1970'lerde üretimde mekanik ve elektronik teknoloji-
lerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan 
programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlan-
masıyla oldu. Günümüz bu Endüstri devrimi içindedir.

4. Endüstri 4.0 ise 4. Endüstriyel Devrimi başlatacağı dü-
şünülen endüstriyel bir strateji plânıdır. 

Endüstri 4.0'ın amacı

Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi 
bir araya getirmeyi hedefliyor. Ana bileşenlerinden ilki 
Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klâsik do-
nanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kap-
layan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar 
da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu dona-
nımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak 
ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir. 

İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı 
İnternet (İng. Internet of Things), yeryüzündeki tüm ci-
hazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, 
her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işletici-
lerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistem 
bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de diyebiliriz. 
Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel 
sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse 
bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize 
ederek üretim yapabilecek 'akıllı fabrikalar' demektir. 
Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, 
maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı 
azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacaktır.

Etkileri ve pozitif yönleri

Endüstri devrimleri, geçmişten bu yana Dünya'yı ve top-
lumları küresel boyutta etkilemiştir. Üretmek insanoğlu 
için hep bir zorunluluk olmuş ve üretimi devam ettirmek 
adına yeni arayışlar içinde olunmuştur. Hangi mesle-
ğin ya da sektörün geçmişine bakarsanız bakın tarihsel 

gelişmelerinde hep sanayi devrimi olgusu yatar çünkü 
insanlar ürettiklerini aynı zamanda duyurmalı, göster-
meli ki bu süreç devam edebilsin bunun sonucunda 
ise gelişen ulaşım ve iletişim araçları olmuş dolayısıyla 
bilişim teknolojileri gelişmiş yeni sektörler ortaya çık-
mıştır. 4. Endüstri Devrimi de şüphesiz yeni sektörlerin 
açılmasına ve geride kalmış sektörlerin yok olmasına 
sebep olacaktır. Bu durum yalnızca sektörler için değil 
insanlar, şirketler, ülkeler için de böyledir yeni endüstri-
ye ayak uyduramayan her şey bu durumdan olumsuz 
etkilenecektir. 

Örnek verecek olursak ilk başlarda kol emeği ile çalışan 
insanlar işlerini kaybetmeye başladı, sonra teknisyenler 
şimdi de mühendisler işlerini kaybetmeyle karşı karşıya 
kalmış durumda.Endüstri 4.0'ın pozitif yönleri olumsuz 
etkilerini kısmen düzeltebilir her ne kadar isdihdam so-
runları olacaksa da yeni iş alanları da ortaya çıkacaktır. 

Akıllı fabrikalarda akıllı ürünler üretmek ve bu ürünle-
rin hayatımızı kolaylaştırması hem de bunu az enerjiyle 
yapacak olması büyük bir artıdır. Akıllı ürünlerin üretil-
mesiyle bu ürünler ihtiyaca göre farklı alanlara uyarla-
nıp gelişmeler sağlanabilir. Üç boyutlu yazıcılarla basit 
yapıda olan ürünleri herkesin üretebilecek olması, üre-
tenle tüketenin aynı olması günümüzde hayal edilen 
başka bir pozitif yöndür.

Endüstri 4.0’ın Yeni Teknoloji Kavramları 

• 3 Boyutlu 3D Yazıcılar 

3D yazıcı teknolojisinin ilk uygulaması 1984 yılında ortaya 
çıkmıştır. Ancak geçtiğimiz 20 yıl boyunca bu yönteme 
hızlı prototipleme alanı haricinde pek ilgi gösterilmemiş-
tir. 2006’da başlayan bir proje olan Reprap ile gündeme 
tekrar gelmiştir ve daha geniş kitlelere ulaşması sağlan-
mıştır. Gelecek bilimcilerinin bir çoğu 3D baskısının in-
sanlık için yeni bir çağı başlatacağını ve yenilikçilik konu-
sunda yeni adımlara neden olacağını düşünmektedirler 
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(EBSO, 2015: 10). 3D yazıcıların üretim sürecindeki katkısı 
Birinci ve İkinci Sanayi Devrimlerinin üretim süreçlerin-
deki sistemlerden oldukça farklı bir şekilde organize 
edilmiş olmasıdır. Geleneksel üretim süreçleri, çıkarma-
lı süreç şeklinde işlemektedir. Yani hammadde, kesilir, 
biçilir ve daha sonra nihai ürünü ortaya çıkarmak üzere 
birleştirilerek son halini alır. Bu süreçte ciddi bir miktarda 
malzeme atığı meydana gelir ve bu atığın nihai üründe 
değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Öte yandan 
üç boyutlu yazdırma işleminde üretim sistemi eklemeli 
bilgimalat1 şeklinde ortaya çıkmaktadır. Üç boyutlu yaz-
dırma esnasında yazılım, erimiş malzemeyi üst üste ek-
leyerek katmanlar oluşturur ve bu işlem sonunda ürün 
tek parça olarak üretilebilmektedir. Bu şekilde eklenerek 
meydana gelen bilgimalat, çıkartılarak yapılan üretimde 
kullanılan hammaddenin onda birini kullanarak üretimi 
sonuçlandırmaktadır. Bu özellik 3D yazıcılara verimlilik-
te ve üretkenlikte ciddi bir avantaj sağlamaktadır (Rifkin, 
2015: 98-99). 3D yazıcı teknolojisi sayesinde çeşitli ham-
madde ve üretim kombinasyonları ile oldukça geniş alan-
larda üretim gerçekleştirilebilmektedir. Kuyumculuktan 
genetiğe, bilişim teknolojilerinden şehir planlamasına, 
tıptan gıdaya, her türlü sanayi üretimine uygulanabilen 
3D yazıcılarda modellemeye bağlı olarak baskı süresi de 
değişiklik göstermektedir. 3D yazıcılardan; Biyo-organik 
maddeler damardan, organlara ve dokulara kadar her 
türlü üretim yapılabilmektedir. Hücre üretiminden o-
yuncaklara, dayanıklı aletlerden müzik aletlerine kadar 
akla gelebilecek her türlü şeyin üretimi gerçekleştirile-
bilmektedir. Geliştirilebilecek dev yazıcılar sayesinde 
inşaat sektöründe de kullanılabilir olacaktır (EBSO, 2015: 
11). 3D yazıcıların bir diğer avantajı bu yazıcılar sayesinde 
tek bir ürün üretilebileceği gibi verilen siparişler doğrul-
tusunda ve minimum maliyette küçük gruplar halinde de 
üretim gerçekleştirilebilir (Rifkin, 2015: 99). Bilim dünya-
sında hızlı bir şekilde sürdürülen çalışmalar sonucun da 
yakın bir gelecekte üretimde 4D yazıcıların kullanılmala-
rına ortam hazırlayacaktır. 4D yazıcıdan çıkan ürünler, üç 
boyutlu olmakla birlikte içinde bulundukları çevre şart-
larına göre ürünün kendiliğinden şekil değiştirebilmesi 
mümkün hale gelecektir. Örneğin düz bir metal parça-
nın su altına yerleştirildiğinde kendiliğinden boru şeklini 
oluşturması, yağmurlu ve güneşli hava ayrımını algılayıp 
kendiliğinden bota ve sandalete dönüşebilen ayakkabı-
ların üretilebilmesi, 4D yazıcıların hayatımıza getireceği 
yenilikleri temsil eder niteliktedir (EBSO, 2015: 12)

Nesnelerin İnterneti (NI) 

Nesne ve canlıların tekil tanımlayıcılar üstünden, insan-
insan ve insan bilgisayar etkileşimine gerek kalmadan 
yerel bir ağa veya internete bağlı veri aktarımı yapılabi-
len teknolojik bir sistemdir. NI, kablosuz teknolojiler, yarı 
iletken yongalara gömülü olan algılayıcılarla birlikte, valf 
ve uygulayıcı gibi donanımları da içinde bulunduran, ta-
şıtlardaki hava yastıklarında mevcut olan mikro elektro-
mekanik sistemler ve internetin bağlanması ile ortaya 
çıkmıştır. NI içerisindeki unsurlar içinde, vücudunda kalp 
implantı olan bir insan, izleme yongası taşıyan bir hayvan, 
tekerleklerin 2 Prosumer (producer ve consumer kelime-
lerinden türetilmiştir) üretüketici olarak tercüme edilmiş-
tir. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) 
ASSAM International Refereed Journal Sayı: 7 Yıl: 2017 
56 hava oranını gözlemleyen bir taşıt veya bir IP adresi 
atanarak ağ üstünden veri aktarabilen doğal veya insan 
üretimi nesneler aracığıyla bilgi akışı olabilir (Köroğlu, 
2015: 1). Günümüz teknolojilerinden farklı olan ise yeni 
sistemlerin belirli bir seviyede düşünebilme yeteneği 
olabileceğinin de üzerinde durulmaktadır. Nesnelerin 
interneti, dikkat dağıtmadan, hatta dikkat çekmeyerek 
insanlara günlük yaşamda kolaylık sağlayabilecek ve 
yoğun olan günlük tempoyu rahatlatabilecektir. Nesne 
tabanlı internet servislerinin basit bir örneği kargo takip 
sistemlerinin internet üzerinden yapılabilir olmasıdır. Bu 
sistemler hala başlangıç aşamasındadır, kargo takibi insan 
faktörünün yoğun kullanıldığı bir sektördür. Ancak nes-
nelerin interneti sistemleri yaygınlaştığında kargo paket-
lerinin hiçbir insan müdahalesi olmadan adrese teslim 
edilebilir hale gelmesi beklenmektedir (Börteçin, 2014: 
28). Ayrıca 2020 yılında, nesnelerin interneti aracılığıyla 
14 milyar cihazın birbirleriyle etkileşime geçmiş olması 
planlanmaktadır (EBSO, 2015: 7).

• Akıllı Fabrikalar

 Endüstrinin büyük ölçekli şirketlerinin geleneksel üretim 
arttırma yöntemleri artık yeterli değildir. Yeni stratejiler 
ise müşteriden tedarikçiye kadar tüm sistemi içine alan 
bütünsel bir çözüm üretme yöntemi gerektirir. Bilişim tek-
nolojileri ile endüstriyel sürecin entegrasyonu sonunda 
Endüstri 4.0 devrimi gerçekleşmektedir. Sanayinin yeni 
terimleri olan büyük veri, robot teknolojileri, nesnelerin 
interneti gibi sistemler ile akıllı fabrikaların ortaya çıkışı 
sağlanmıştır. Akıllı fabrikalar hayalden öte artık zorun-
luluk halini alacak, tüketici tercihlerinin değişmesi ve 
kişiselleşen üretimlere olan taleplere cevap verilebil-
mesi için işletmeler, fabrikalarında dönüşüme gitmekte 
mecbur kalacaklardır. Endüstri 4.0’ın üretim süreci, müş-
terinin talepleri ve tedarikçiden toplanan verilerin analizi 
sonucu akıllı fabrikalar, robot teknolojisinin desteği ile 
hızlı bir şekilde ürünün imal edilmesini sağlayabilecektir. 
RFID (Radio-frequency identification / Radyo Frekansı 
ile Tanımlama) etiket sensörleri ile akıllı robotlar üretim 
bandındaki ürünü tanıyarak işlem gerekliliklerini yerine 
getirebileceklerdir. Bu sayede farklı ürünler aynı üretim 
bandında hiç hatasız işlenebilecektir (EKOIQ, 2014: 4-5). 
Nesnelerin interneti, sanayi bağlamında incelendiğin-
de, gündelik hayata benzer doğrultuda, robot ve maki-
nelerin internet ağları aracılığıyla üretim sürecinin ner-
deyse tamamında hakim olabileceği görülmektedir. Bu 
durum iş dünyasını, akıllı üretim süreçlerinde kullanılan 
akıllı fabrikalarla ve bu fabrikalardan çıkan akıllı ürünler-
le karşılaştırmıştır. Sanayi 4.0’ın ilk önceliği ve en somut 
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göstergesi olan akıllı fabrikaların özellikleri şu şekilde 
sıralanabilir (EBSO, 2015: 16): 1. Akıllı fabrikalar, karmaşık 
üretim süreçlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönete-
rek büyük bir başarı sağlamışlardır. 2. Akıllı fabrikalarda 
üretilen ürünler daha sorunsuz ve daha uzun ömürlü-
dür. 3. Akıllı fabrikalar da insanlar, makineler ve üretim 
kaynakları sürekli bir etkileşim içindedirler.

• Artırılmış Gerçeklik 

Artırılmış gerçeklik grafiksel ortamda (AR) ses, video, 
grafik veya GPS verileri ile bilgisayarlar aracılığıyla üreti-
len insanların duyularını etkileyecek düzeye getirilebilen 
dijital ortamdaki canlandırmalardır. Bu canlandırma so-
nucunda fiziksel ve gerçek alanda birleşme sağlanmakta 
ve kullanıcıya yeni bir algılama alanı oluşturulmaktadır. 
Yeni algı ortamını canlı olarak doğrudan doğruya veya 
dolaylı görseller aracılığıyla yansıtabilmektedir. Bu sis-
temde insan duyularına hitap edecek ve duyuları etki-
leyecek girdiler dijital ortamda zenginleştirilerek simüle 

edilebilir ve sonrasında arttırılmış bu gerçeklik kullanı-
cının algısına sunulur. Görüntü ve algı düzeyinde zen-
ginleştirme programı gerçek anlı uygulanarak ve ortam 
çevresindeki öğeler ile etkileşime geçirilebilmektedir. 
Arttırılmış gerçeklikteki ortamla ilgili sanal bilginin yan-
sıması gerçek dünyayla uyum halindedir ( www.endust-
ri40.com, 2016-2)

• Yapay Zeka 

Yapay zeka, insana özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul 
kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun 
çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve karar 
verme bilişsel düzeyi yüksek olan fonksiyonları ya da 
davranışı yapması beklenen programlardır (www.wikipe-
dia.org, 2016). Yapay zeka bugün bir çok alanda kullanıl-
maya başlanmıştır. En çok bilinen örneği Satranç şampi-
yonunu yenen satranç bilgisayarıdır. Bu sistemler bilgiyi 
depolayarak zamanla deneme yanılma yöntemleriyle 
kendini geliştirebilmektedir. Tamamen program tabanlı 
olan sistem depoladığı bilgileri yorumlayabilir ve daha 
hızlı tepkiler verebilir hale gelmektedir. Yapay zeka daha 
çok robotik alanlarda kullanılmaktadır, fakat hızlı gelişen 
teknoloji sayesinde belki de cep telefonlarımız bile yapay 

zeka programları sayesinde bizi yönlendirir hale gelebi-
lecektir. • Siber – Fiziksel Sistemler Siber-fiziksel sistem-
ler; gözlemleme, koordinasyon ve kontrol gibi üretimin 
ana unsurlarını, hesaplama ve iletişimin birlikte oluşumu 
ile meydana gelen birleşik teknoloji tarafından yöneti-
len sistemler bütünüdür. Bahsi geçen karma teknoloji 
daha açık bir ifadeyle, fiziksel sistemleri siber teknoloji 
ile birleştirerek daha akıllı bir hal alması sağlanmıştır. Bu 
sürecin tamamı siber-fiziksel sistemler şeklinde adlandı-
rılmaktadır. Makinelerin siber teknoloji ile birleşmesi bizi 
nano-teknoloji devrimine götürerek farklı bir boyuta ta-
şımaktadır (EBSO, 2015: 18).Endüstri 4.0 teknolojinin un-
surları siber-fiziksel sistemler ile internet ağ yapı sitemini 
birlikte içermektedir. Dördüncü endüstri devrimi 10 – 20 
yıl içinde yaygınlaşarak firmaların inovatif dönüşümleri 
ile aktif bir şekilde kullanılır hale gelecektir (www.elekt-
rikport.com, 2016-1). • Siber Güvenlik Şirketler bir birin-
den bağımsız yönetim ve üretim sistemlerini kullanarak 
üretim gerçekleştirmektedir. Sistemlerin bağlanabilir 
hale gelmesi endüstride bilgi güvenliğini arttıracak siber 

tehditlere karşı koyabilecek, sisteme kayıtlı makinelerin 
erişilebilirliği dikkate alınarak kimlik koordinasyonu sağ-
lanabilecektir (TÜSİAD, 2016: 28). Endüstri 4.0 kapsamın-
da verilerin sağlıklı ve doğrulanabilir şekilde aktarımının 
sağlanması oldukça önemlidir. Üretim sistemlerinde yal-
nızca yetkili kişilerin önemli verilere ulaşımı sağlanabil-
melidir. Ayrıca üretim sistemine dahil olan bütün cihaz-
lardan gelen verilerin de doğruluğunun saptanması ve 
işlenebilir olması gerekmektedir. İşletmeler ancak bu 
şartlar doğrultusunda Endüstri 4.0 sürecinde üretimlerini 
koruma altına alabileceklerdir (Siemens, 2014: 14). Siber 
güvenlik veri güvenliğinin kontrol altında tutulmasını 
sağlamaktadır. Aksi halde cihazların düzenli bir şekilde 
internette aktif olarak bulunmaları veri kaybına ve bilgi 
güvenliğinin sağlanamamasına sebep olabilmektedir. 
Siber güvenlik sistemleri firmaların güvenliğini sağlaya-
rak fiziksel iletişimin sağlıklı ortamda sürdürülebilmesini 
sağlamaktadır.

• Büyük Veri 

Büyük veri; “sosyal medya paylaşımları, bloglar, fotoğraf-
lar, ağ günlükleri, videolar, sistem logları gibi farklı kay-
naklardan elde edilen, işlenebilen ve anlamlandırılabilen 
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veri biçimine dönüştürülme şekli” olarak tanımlanabilir 
(EBSO, 2015: 19). Büyük veri karar alma sistemlerinde 
büyük bir kaldıraç görevi üstlenebilir. Çok farklı sektör-
ler ve uygulamalarda daha iyi ve daha hızlı karar alma 
ortamı oluşturacaktır. Otomatik karar alma insanlar için 
karmaşıklıkları azaltabilir, şirketlere ve hükümetlere 
gerçek zamanlı hizmetler ve müşteri etkileşiminden o-
tomatik vergi beyanı ödemeleri gibi daha birçok alanda 
destekler sunabilecektir. Büyük veriyi karar almada kal-
dıraç gibi kullanmanın da riskleri ve fırsatları mevcuttur. 
Karar almada kullanılan verilere ve algoritmalara güven 
duyulmasını sağlamak sistemin işlemesi için oldukça ö-
nemlidir. Kişilerin mahremiyet endişeleri açısından, iş ve 
hukuk yapılarında hesap verebilirlik oluşturmak için açık 
yol gösterici ilkelere gerek duyulacaktır.

• Otonom Robotlar 

Üretim ortamlarının esneklik kazanması ile akıllı robot-
lar diğer cihazlarla, malzemelerle ve diğer üretim bile-
şenleriyle etkileşime geçerek şirketlerin üretkenliklerin-
de artış sağlayabilecektir. Bu durumda insanların yerini 
tamamen robotların alacağını söylemek mümkün değildir; 
fakat, geleceğin fabrika işçilerinin iş özelliklerinde yüksek 
öğrenim ve özel yetenekler yer alacak diğer kalan iş gücü 
ise başka alanlarda değerlendirilebilecektir. İnsanların ve 
robotların 24 saatlik uzun bir iş devresi boyunca sisteme 
bağlı bir şekilde çalışmalarını da bu sistem mümkün kıl-
maktadır. Üretimdeki herhangi bir aksama olması duru-
munda, yönetici ya da teknisyen mobil iletişim araçları 
ile oluşan soruna detaylı bir şekilde otomatik olarak al-
dıkları bilgi mesajı ile hâkim olabileceklerdir. Çözüm ö-
nerileri sunan ve sorunun yaşandığı alanda her zaman 
kayıtta olan kamera sistemleri görüntüyü ileten otoma-
tik mesajla yetkili kişiyi haberdar edebilecektir (KPMG, 
2015: 2). Robotlar doğrudan bir operatörün kontrolünde 
çalışabildikleri gibi, bir bilgisayar programı aracılığıyla ba-
ğımsız olarak da hareket edebileceklerdir. Günümüzde 
robotlar endüstriyel üretimde özelliklede otomotiv en-
düstrisinde çok sayıda kullanılmaktadır (EBSO, 2015: 20). 
Teknolojik ilerlemeler sayesinde robotlar daha uyarla-
nabilir ve esnek hale getirilmektedir. Robotların yapısal 
ve işlevsel tasarımı karmaşık biyolojik yapılardan esin-
lenerek şekillenmektedir. Sensörlerdeki gelişmelerle 
robotlara çevrelerini algılama ve tepkide bulunma gibi 
yetenekler kazandırılmaktadır. Eski robot teknolojisinin 
ötesinde şimdi robotlar bulut aracılığıyla uzaktan enfor-
masyona erişim sağlayabilmektedir. Böylece başka ro-
botlarla etkileşim ve robotlardan oluşan ağ sistemlerine 
ulaşabilmektedir (Schwab, 2016: 25-26).

• Simülasyon 

Hala tasarım sürecinde olan ürünlerin, üretim süreçlerinin 
ve de malzemelerin 3 boyutlu simülasyonlarından fay-
dalanılabilecek ve ilerleyen dönemlerde simülasyonlar 
fabrika üretimlerinde daha etkin kullanılabilecektir. Gerçek 
zamanlı olarak alınan verilerle, hazırlanan sanal model-
ler verimliliği daha yüksek ürünler üretilmesini mümkün 
kılmaktadır. Bu durumda operatörler, üretim hattını takip 
edecek olan ürünün üretimden önce sanal olarak test 
edilebilmesi ve en uygun kurulum ile kalitede artış sağ-
layabilecektir. Örneğin Siemens ekipman üreticisi olan bir 
firmayla ortak çalışma yaparak makinelerden toplanan 
verileri, bir simülasyon geliştirerek, ürünün işlem süre-
cini % 80 oranında azaltarak verimlilik artışı gerçekleşti-
rebilmiştir (TÜSİAD, 2016: 26-27). • Sistem Entegrasyonu 
Tek bir sistem gibi çalışabilen çoklu sistem koordinas-
yonudur. Birçok sistem bir araya gelerek bir sistem gibi 
organize edilebilmektedir. Sistem entegrasyonu; kurum-
sal uygulamalar, network ağları ve işlem sürecinin yö-
netimi veya yazılımlar gibi tekniklerin kullanılması ile bir 
birinden farklı sistemlerin birleştirilmesi sonucu ortaya 
çıkar. Alt sistemlerin entegre olması ile birlikte sistem iş-
levselliği söz konusu olabilir. Dünya çapında sistem tasa-
rımları, kendi içinde entegre programı ile birlikte gelişti-
rilerek diğer sistemlerle koordinasyon sağlamaya hazır 
şekilde üretimler gerçekleştirilmektedir (EBSO, 2015: 21).

• Bulut Bilişim Sistemi 

Bulut depolama sistemi ile artık şirketler, bulut bilişim 
sistemine uyumlu yazılımları aracılığıyla kurumsal iş-
lemlerini yapabilmektedir. Yeni ürün bilgilerinin sisteme 
dahil olması ile bulut teknolojisinin performansının arttı-
rılması ve etki tepki süresinin kısalması da gerçekleşebilir. 
Bulut bilişim sayesinde daha çok bilgiye ulaşılabilecek ve 
üretim sistemlerinde bilgiye bağlı hizmetlerde verimlilik 
artışı mümkün olabilecektir (TÜSİAD, 2016: 29). ABD’de 
oluşturulan bir grup olan Akıllı Üretim Liderlik Koalisyonu 
üretimin yeniden şekillenmesi üzerine araştırmalar yap-
maktadır. Kar amacı gütmeyen bu koalisyon, imalat uy-
gulayıcıları, tedarikçileri ve teknoloji şirketlerinden oluşan 
bir organizasyondur. Koalisyonun amacı, “üretimde iletişi-
min benimsenerek kolaylaştırılması için yaklaşımlar ge-
liştirmek, platform ve ortak altyapı ASSAM Uluslararası 
Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International 
Refereed Journal Sayı: 7 Yıl: 2017 59 oluşumu için Ar-Ge 
faaliyetlerinin artmasını sağlamak, uygulamak ve des-
tekleyici gruplar oluşturmak üzere imalat sanayindeki 
girişimleri arttırmaktır” (www.elektrikport.com, 2016-2).

Türkiye’nin Endüstri 4.0’a Yaklaşımı

Türkiye’nin jeopolitik konumu ilk çağlardan beri iktisadi 
açıdan önem arz etmiştir. Bu durum ülkemize dinamik 
bir yapı getirmiştir. Bütün iktisadi değişim süreçlerinde 
en çok etkilenen bölge de konum alması Türkiye açısın-
dan dördüncü sanayi devrimini yakalamak, bir zorunluluk 
halini almıştır. Türkiye için iki seçenek vardır; ya küresel 
rekabet gücü kaybolacak veya gelişmiş ülkeler arasına 
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) 
ASSAM International Refereed Journal Sayı: 7 Yıl: 2017 
60 katılmak için ciddi adımlar atılacaktır. Türkiye, lojistik 
avantajı sağlayan coğrafi bir bölgede bulunmaktadır ve 
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bu sayede esnek, düşük maliyetli üretim yapabilecek 
görece düşük iş gücü maliyeti mevcuttur. Bu durum 
küresel firmalara karşı rekabet edebilir şekilde konum 
almasını sağlamıştır. BCG (Boston Consulting Group) 
Global Üretim Maliyeti Endeksi (Şekil 3); üretim ücret-
lerini, verimliliği, enerji maliyetlerini ve döviz kurlarını 
dikkate alarak oluşturmuş olduğu endekse göre Türkiye 
98, Almanya 121, ABD ise 100 ortalama birim maliyetle 
üretim yapabilmektedir. Bu durumda Türkiye ortalama 
doğrudan üretim maliyetlerinde Almanya’nın % 23 altında 
iken, ABD’den ise % 2 oranında daha az maliyet oranına 
sahiptir. Bu istatistiki analiz, Türkiye’nin küresel olarak 
etkin rekabet avantajı içerdiğini ve ihracat platformun-
da daha güçlü bir yere sahip olabileceğinin göstergesi 
niteliğindedir (TÜSİAD, 2016: 33).

Bununla birlikte, Türkiye mevcut rekabetçi pozisyonunu 
korumak ve sağlamlaştırmak için çeşitli yapısal zorluk-
larla karşı karşıyadır 

• İhracat için ithalata yüksek bağımlılık: İhracat amacıy-
la yapılan ithalatın oranı yapısal olarak yıllardır yüksek 
seyrediyor. 

• Katma değerli ürünlerin toplam üretim içindeki düşük 
payı: Katma değerli ürünlere olan talep dünya çapında 
artmasına rağmen, Türkiye’nin ihracatında ileri tekno-
loji kullanılan ürünlerin payı yaklaşık % 4 düzeyindedir. 

• Sınırlı işgücü yetkinlikleri: Yetkinlikleri sınırlı olan işgücü 
ve ekosistemler, yeni teknolojilerin benimsenmesini 
yavaşlatmaktadır. 

• Çalışanların yüksek işten ayrılma hızı: İşgücünün sana-
yiden hizmet sektörüne doğru kayması, üretim sek-
töründe çalışanların işten ayrılma hızını arttırmaktadır.

• Sanayi 4.0 dönüşümüne örnek olarak Almanya Bu dö-
nüşümün öncü ekonomilerinden biri olan Almanya’nın 
küresel rekabet gücünde ciddi bir iyileşme elde etmesi 
beklenmektedir. BCG analizine göre, Sanayi 4.0’ı uygu-
lamaya başlayan Alman üretim sektörünün verimlilik 
kazancı, toplam üretim maliyetinin % 5-8 düşmesi ile 
beraber, önümüzdeki 10 yıl içinde 90-150 milyar Euro 
arasında gerçekleşecek (Grafik 2). Malzeme maliyetleri 
dışarıda bırakıldığında, işleme maliyetlerinin % 20 civa-
rında düşüş kaydetmesi bekleniyor. Bu kazançları elde 
edebilmek için ise Alman üreticilerin üretim sistemlerini 
ve süreçlerini Sanayi 4.0’a uyumlu hale getirmek için 
önümüzdeki 10 yıllık dönemde 250 milyar Euro yatırım 
yapması bekleniyor. Aynı zamanda kuruluşların ileri tek-
nolojilere, tüketicilerin ise özelleştirilmiş ürünlere olan 
ilgisinin artmasıyla talepte görülecek artışın 300 milyar 
Euro’luk ek gelir elde edilmesine imkan sağlaması ve 
büyümedeki bu artışın da aynı dönemde istihdamda 
% 6’lık bir artışa neden olması bekleniyor

Sanayi 4.0’ın Türkiye Üzerindeki Potansiyel Etkisi 

Sanayi 4.0 yüksek katma değerli yatırım döngüsünü baş-
latmak için büyük bir fırsat sunuyor Yeni üretim teknikleri 
ve bu tekniklerin tetikleyeceği dönüşüm, Türkiye’ye yu-
karıda sayılan tehditleri önleyerek, düşük katma değerli 
üretim kısır döngüsü yerine artan yüksek katma değerli 

yatırımlar döngüsüne erişme fırsatı verebilir. Sanayi 4.0’ı 

başarılı bir biçimde uygulamaya geçirerek üretim plat-

formlarını dönüştürmenin üç temel faydasının olması 

beklenmektedir. Küresel rekabet gücünün artması 

• Yüksek maliyet verimliliği 

• Yüksek üretim hızı ve esneklik 

• Yüksek kalite ve düşük fire oranı 

• İleri teknoloji platformları, know-how, yüksek nitelikli 

insan kaynağı Küresel değer zincirinden alınan yüksek 

katma değerli ürünler payının artması 

• Ortaya çıkan verimlilik ve yetkinlikler ile şirketlerin 

küresel rekabette konumlarını korumaları ve güçlen-

dirmeleri İşgücü profilinin gelişmesi 

• Üretim, müşteri ilişkileri ve destek birimlerinin gelişmiş 

bir bağlanırlık düzeyine erişmesinin yeni iş olanakları 

yaratması ve nitelikli işgücü tarafından yapılabilecek 

yeni iş tanımlarının oluşması

Sanayi 4.0’ın Türkiye üzerindeki etkisini hesaplamak 

TÜSİAD ve BCG ortak çalışarak Türkiye’de altı farklı sek-

törde faaliyet gösteren toplam 25 Türk imalat şirketiyle/

grubuyla detaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin 

temel amacı, Sanayi 4.0’ın, arkasında yatan felsefeyle 

beraber, Türkiye için potansiyelini tartışmaya ve üze-

rinde düşünmeye başlamaktı. İlgili çalışma için altı pilot 

sektör seçilirken öncelikle kamu tarafından hazırlanan 

politika belgelerinde1 yer alan imalat sanayi sektörleri 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu süreçte, TÜSİAD-Sabancı 

Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafından hazırlanan 

ve 2014 yılında kamuoyu ile paylaşılan “İmalat Sanayi 

Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu”nda çalışılan; 

• Toplam faktör verimliliği 

• İşgücü verimliliği 

• Katma değer payları 

• İstihdam payları 

• Çalışan başına toplam Ar-Ge harcaması 

• İhracatın ithalatı karşılama oranı göstergeleri bağla-

mında ön plana çıkan imalat sanayi sektörleri ayrıca 

değerlendirilmiştir.
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AR-GE MERKEZİMİZ 
ENDÜSTRİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜ İLE 
OPERASYONEL SÜREÇLERDE 
DİJİTALLEŞMEYE ADIM ADIM 
İLERLENMESİNİ DE SAĞLIYOR. 

Kerem ÇAKIR
BORÇELİK
Genel Müdürü
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Türkiye'nin ilk özel yassı çelik üreticisi olarak 1990 yılında 
kurulduk. 1994, 2003 ve 2008 yıllarında gerçekleştirdiğimiz 
toplam 530 milyon USD seviyesindeki yatırımların ardından 
üretim kapasitemizi 1,5 milyon tona yükselttik. Üç soğuk 
haddeleme ve üç sıcak daldırma galvaniz hattına sahibiz, 
900 bin tonluk galvaniz kapasitemizle Türkiye'nin en büyük 
üretim kapasitesine sahip ve en yüksek kaliteli galvanizli 
çelik üreticisi konumundayız.

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal ve 
Borusan Holding ortaklığı ile çalışmalarını sürdüren şirke-
timizin pazardaki güçlü konumunun temelinde dinamik iş 
gücü, yenilikçi yaklaşımı, kendini geliştirmek ve büyümek 
için yaptığı süreklilik arz eden yatırımları, müşteri odaklı 
hizmet ve kalite anlayışı yer almaktadır.

Stratejik öneme sahip 240 bin m2’lik Gemlik tesisimizde sıcak 
daldırma galvanizli çelik, soğuk haddelenmiş çelik ve sıcak 
haddelenmiş (asitlenmiş ve yağlanmış) çelik gruplarında 
üretim yapıyoruz. Ticari, çekme, derin çekme, ekstra derin 
çekme, çift fazlı, fırında sertleşebilen, refosforize, HSLA 
(düşük alaşımlı yüksek mukavemetli), yüksek karbonlu çe-
likler, emayelik ve yapı çeliği kategorilerindeki ürünlerimizi 
yüksek teknolojiyle üretiyoruz. 
 
Şirket ortağımız ArcelorMittal’in Extragal galvanizleme 
teknolojisini özellikle otomotiv dış ve iç yüzeyine yönelik 
sacların üretiminde kullanılıyoruz. Bu teknoloji sayesinde 
Türkiye'de otomotiv görünür yüzeyi için sac üretebilen ilk 
firma konumunda bulunuyoruz.
Otomotiv, beyaz eşya, ısıtma-havalandırma, yapı-inşaat 
ve makine sanayii gibi ihracatımızın omurgasını oluşturan 
lokomotif sektörlerin önemli hammadde girdilerini tedarik 
ediyoruz.
 
Hizmet verdiğimiz sektörler genelinde incelendiği zaman 
çalıştığımız markaların çoğunluğunun yurt dışına satış yaptığı 
görülüyor. Dolayısıyla Borçelik olarak biz kendimizi sadece 
iç piyasa tedarikçisi olarak değil aynı zamanda Türkiye’nin 
ihracatına destek verme misyonu olan bir kuruluş olarak 
da görüyoruz. 

Hatta ihracat konusunda geçtiğimiz yıllarda IMMIB (İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri) tarafından düzenlenen 
“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde yassı çelik ihracatçısı 
ödülünü aldık. Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği 
‘2015-2016-2017 Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde 
de soğuk ve kaplamalı yassı ihracatı kategorisinde yine 
Borçelik olarak birincilik ödülüne layık görüldük.  

Bu yıl bizim için önemli olan ödüller aldık. BUİKAD tara-
fından Yılın Kadına Değer veren şirketi şeçildik. PERYÖN’ün 
düzenlediği İnsana Değer Ödülleri’nde “Bi’İşler” proje-
siyle ‘Fark Yaratan İK projeleri-İnsan Kaynaklarında Dijital 
Dönüşüm’ ödülüne layık görüldük. İdari İşler Süreç Yönetimi 
ve Raporlama Sistematiğinin İyileştirilmesi projesi olan 
Bi’işler, talep sistemiyle kaynakların etkin yönetimini ve 
maliyetlerin azaltılmasını sağlamayı amaçlıyor. 

International Data Corporation (IDC) tarafından düzen-
lenen Üretim Sektörü Teknoloji Ödülleri’ne 3 projeyle 
katılan Borçelik 3 ödülün sahibi oldu. Borçelik’in projele-
rinden “Galvanizleme Hatlarındaki Kritik Alarmların Uzaktan 
İzlenmesi” Mobilite, “Çelik Üretiminde Gerçek Zamanlı 
Lokasyon İzleme Sistemi” Nesnelerin İnterneti ve “Makina 
Öğrenmesi Yoluyla Çelikte Yoğuşma Tahmini” de Büyük 
Veri & Analitik kategorilerinde ödül kazandı. 
Ayrıca, Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (BUSİAD) 
tarafından 2018 Yılı Doğan Ersöz Ödülü’ne layık görüldük.

Ar-Ge  
Türkiye’nin en büyük ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik 
üreticisi olarak, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünler 
geliştirmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 
ilk ArGe merkezimizi Gemlik’te açtık. Borçelik dünya pa-
zarlarında ihtiyaç duyulan, rekabetçi ürünleri müşterilerine 
sunmayı hedefliyor. 

Ar-Ge Merkezimiz; yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin yanı 
sıra, Endüstri 4.0 dönüşümü ile operasyonel süreçlerde diji-
talleşmeye adım adım ilerlenmesini de sağlıyor. Çalışmalar 
üç ana eksende ilerliyor: Malzeme Geliştirme, Teknoloji 
Geliştirme ve Proses Geliştirme.

Malzeme geliştirme çalışmalarımız kapsamında sunmaya 
başladığımız tasarım çözüm ortaklığı hizmetiyle, kullanım 
koşulları ve gereksinimlerden yola çıkarak müşterilerle 
birlikte daha özelleştirilmiş, daha hafif, daha mukavemetli, 
maliyet bakımından etkin daha çevreci ve ithalatı ikame 
eden ürünleri üretmeyi hedefliyoruz. 

Teknoloji geliştirme alanındaki projelerimiz ağırlıklı olarak 
dijitalleşme ve endüstri 4.0 altyapısına yönelik olarak yürü-
tülüyor. Endüstri 4.0 ile birlikte Borçelik'te müşteri siparişleri, 
hammadde seçimi ve temini, stok yönetimi, üretim plan-
laması, ürün sevkiyatı gibi karmaşık planlama gerektiren 
süreçler dijitalleşiyor. Dijital teknolojilerin kullanımında sektör 
lideri olmak hedefleniyor.
  
Proses geliştirme ekseninde Borçelik proseslerinde baş-
lattığımız geliştirme projeleri, şirketin Ar-Ge stratejileri ile 
uyumlu faydalar sağlıyor. Şimdiden olumlu sonuçlar alın-
dığını söylemek mümkün. Bu projeler Borçelik’in, üretim 
proseslerinin çizelgeleme optimizasyonları ile ilave kapa-
siteler sağlıyor ve bu şekilde şirketin rekabet gücünü ve 
ihracat potansiyelini destekliyor.

Borçelik ArGe Merkezi, üniversiteler, araştırma merkez-
leri ve TUBİTAK gibi bilim kuruluşlarının yanı sıra kendi 
sektörlerinin önde gelen liderleri olan müşterileri ile ortak 
çalışmalar yürütüyor.

İlk yılında 10 TÜBİTAK TEYDEB fonlu proje olmak üzere 
toplam 22 adet ArGe projesini yürüten merkezimiz, henüz 
ilk yılında, Avrupa Patent tesciline sahip ürünlere ulaşmayı 
başardı. Bunun dışında, Borçelik’in; 5 patent ve 5 faydalı 
model başvurusu bulunuyor.
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E-ODA’ile

Sisteme Kayıt Olma

Bir TIK Uzağınızdayız :)
E-OD A İle  Faaliyet Belgesi, Oda Sİcil  Kayıt Sureti, ve  daha bir çok belgeye  ÜCRETSİZ olarak  , elektronik imzalı  erişebillir, 
borcunuzu sorgulayabilir ,  ve online ödeme yapabilir tüm süreçlerinizi bir TIK’la halledebilirsiniz. 

Öncelikli olarak firma yetkilinizin cep telefonu  bilgi-
lerini odamızı arayarak bildiriniz.

Cep telefonu bilgisini güncelledikten sonra 
https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firma-index.jsp 
adresimize girip Üye Ol linkini  tıklıyoruz.

Üye Ol linkini tıkladıktan sonra karşımıza gelen ekran-
dan “GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI” nı seçiyo-
ruz. Vergi Numaranız ve Yetkili T.C. Kimlik numarası-
nı girip DOĞRULA butonuna basıyoruz.

DOĞRULA butonuna bastıktan sonra tarafımıza 
bildirdiğiniz cep telefonuna bir doğrulama kodu 
göndereceğiz. O kodu ilgili alana girip  DOĞRULA diyo-
ruz.

Açılan ekrandan kullanıcı sisteme giriş yapacağı 
kullanıcı adı ve şifresini belirler. E-Posta bilgisinin 
sıklıkla kullanılan bir e-posta olması bu anlamda 
önemlidir. Kullanıcı oluşturmak istediği şifreyi girer 
ve kaydet butonu tıklanır.

Bu işlemin ardından kullnıcı adı ve şifremizle artık 
sistem giriş yapabiliriz.  Detaylı Bilgi için : 5131023 (Dh  105)



BİLİM & TEKNOLOJİ

Teknoloji Haberleri

Büyük veri şirketlere 
yatırım avantajı sağlıyor

er ne kadar küçük işletmelerin istihdam yaratmanın mo-
tor gücü olduğu iddia edilse de, ekonomik büyümenin 

asıl itici gücünün büyük şirketler olduğu görülüyor. ABD’de 
son 30 yılda büyük şirketler çok daha hızlı büyüdü ve daha 
da egemen hale geldi. 1980 ila 2015 yılları arasında bini aşkı 
çalışana sahip şirketlerin istihdamdaki payı dörtte birden üç-
te bire çıkarken, 100 çalışandan daha azına sahip şirketlerin 
istihdam pazarındaki payı ise biraz geriledi.

Stanford, MIT ve Columbia üniversitelerinden araştırmacıla-
rın hazırladıkları bir çalışmaya göre, veri ve bilişim gücündeki 
sıçrayış büyük şirketlerin daha ucuz sermaye temin etmele-
rini sağladı ve burada da temel etken, büyük veri oldu.
Bu durumu biraz daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, büyük 
şirketler yatırımcılar için daha fazla veri üretiyor; yatırımcılar 
da bu büyük verileri artık daha düşük maliyetle analiz edebi-
liyor.

Araştırmacılar arasında yer alan, Stanford Üniversitesi’nden 
Juliane Begenau, “bir şirketin yatırım çekme ve büyüme ka-
rarının temel kaidesi, nasıl ucuz fon elde edileceğiyle ilgilidir” 
diyor. “Son 30 yılda bilgisayarlar baş döndürücü bir şekilde 
hızlandı; yatırım firmaları ve hedge fonlar da belirsizlikleri 
azaltmak için büyük miktarda veriyi işlemden geçiriyorlar. Ve 
eğer bir şirket, yatırımcıların beklentilerine yönelik belirsizlik-
leri azaltacak şekilde daha fazla veri sunuyorsa, bu finans 
maliyetini azaltacaktır.”

Şu bir gerçek ki, büyük şirketler genellikle daha düşük yatı-
rım maliyetine sahipler. Bunun nedeni kısmen, daha uzun 
süreli takip kayıtları sunabilmeleri. Ancak mevcut veri miktarı 
ve bunları analiz etme maliyeti azaldı.  

Nitekim 1980 ila 1985 yılları arasında büyük şirketler ortala-
ma yüzde 39,5 oranında büyürken, daha küçük şirketler 
yüzde 7,3’lük bir büyüme kaydetti. Bu fark 2000 ila 2005 yıl-
ları arasında daha da çarpıcı hale geldi. Büyük bir şirket  he-
men hemen yüzde 60 oranında büyürken, küçük şirketlerin 
büyüme oranları 80’lerden beri değişmedi.

Küçük ve büyük şirketler arasındaki büyüme farkı gittikçe 
açılırken, yeni bir araştırma bunun gerekçesine sürpriz bir 
açıklama getirdi.

HABER: EDMUND L.ANDREWS 
STANFORD ÜNİVERSİTESİ   FOTOĞRAF: ARŞİV
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BİLİM & TEKNOLOJİTeknoloji Haberleri

Malta, robotlara 
vatandaşlık vermeyi 
planlıyor.

inhua'nın haberine göre, Malta Diji-
tal Ekonomi ve İnovasyon Bakanı 

Silvio Schembri, ulusal yapay zeka 
stratejisinin tanıtımı için düzenlediği 
basın toplantısında, ulusal yapay zeka 
stratejisinde dünyada 10 ülke arasında 
yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Schembri, yapay zekanın araştırılması, 
kullanımı ve geliştirilmesi için merkez 
kurmayı hedeflediklerini ve stratejinin 
2019'da başlatılacağını aktardı.
 
Malta Yapay Zeka Görev Gücü'nün 
Başkanı Wayne Grixti de strateji çerçe-
vesinde SingularityNET platformuyla 
yapay zeka robotlarına vatandaşlık ve-
rilmesi için bir pilot projeyi hayata geçi-
receklerini ifade etti.

Facebook enerjisini 
yenilenebilir enerjiden alacak

ünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Facebo-
ok, yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarını artırmaya 

devam ediyor. Bugün bir blog yazısı yayınlayan sosyal 
medya devi, 2020 yılı itibarıyla enerjisi ihtiyaçlarını %100 
olarak yenilenebilir kaynaklardan sağlayacaklarını açıkla-
dı.

İlk olarak 2013 yılında yenilenebilir kaynaklara yatırım 
yapmaya başlayan Facebook, o zamanlar yayınlanan 
enerji planlarında 2018 yılı için %50'lik yenilenebilir enerji 
hedefi koyulduğunu açıklamıştı. Şirket geride bıraktığımız 
5 yıl içerisinde rüzgar ve güneş enerjisindeki kapasitesini 
tam 3 GW'a çıkararak hedeflerine erkenden ulaşmayı ba-
şardı. Sosyal medya devi, 2018 için koyulan %50'lik hede-
fe 2017 itibarıyla ulaşıldığını açıkladı. 

Suudi Arabistan, geçen yıl merkezi Hong Kong'da bulunan 
Hanson Robotics şirketinin ürettiği robot Sophia'ya vatan-
daşlık verdiğini duyurmuştu.
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Teknoloji Haberleri

Yerli Sürücüsüz Elektrikli 
Araç Olan Otomod'un İlk 
Görüntüleri Yayınlandı
Teknoloji şirketleri FEV Türkiye ve Kodeco'nun iş birliğiyle 
geliştirilen yerli sürücüsüz ve elektrikli taşıt Otomod'un ilk 
görselleri ve animasyonu yayınlandı. Kodeco Kurucusu Odabaşı, 
Otomod'la ilgili yaptığı açıklamada ''Türkiye'nin ihracatına önemli 
katkı sağlayacak" diye konuştu.

ürkiye'de ilk defa kampüs içerisinde mobil uygulama 
ile çağrılan ve yolcunun seçtiği durağa otonom olarak 

giden tamamen elektrikli araçların ve ulaşım çağrı siste-
minin tasarlandığı projenin ilk görselleri ve animasyonu 
paylaşıldı. Kodeco Kurucusu ve Genel Müdürü Kerem 
Odabaşı, Otomod'la ilgili yaptığı açıklamada ''Türkiye'nin 
ihracatına önemli katkı sağlayacak" diye konuştuç

İlk Denemeler İTÜ’de
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü'nün desteği 
ile İTÜ Ayazağa kampüsünde aralık ayında ilk denemele-
ri yapılacak Otomod ve ulaşım altyapısının, ileride, üni-
versite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların 
kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanıl-
ması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, üzerindeki sensör 
ve kameralar ile hem çevresindeki yaya ve araçları algıla-
yacak hem de kendi konumunu belirleyecek akıllı araç-
larda kontrol yazılımları tamamen yerli olanaklarla gelişti-
riliyor.

Yaya ve araç trafiğine açık kampüslerde sürücüsüz ola-
rak otonom hareket edecek tamamen elektrikli araçlar-
da, direksiyon, gaz ve fren pedalları ise bulunmuyor. 4 
yolcu kapasiteli sürücüsüz araçlar 45 km/saat maksi-
mum hıza çıkabilecek.

30 Ayda Tamamlanması Bekleniyor
"Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli 
Otonom Taşıt" isimli proje, TÜBİTAK TEYDEB 1511 Önce-
likli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Pro-
jeleri Destekleme Programı kapsamında hibe desteği ile 
gerçekleştiriliyor.

Otonom sürüş, elektrikli araç, yazılım geliştirme, simülasyon, 
stil tasarım, bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım ve prototip 
üretimi dallarında uzman 20 Türk mühendisin görev aldığı 
projenin 30 ayda tamamlanması planlandı. 

İhracata Katkı Sağlayacak
İTÜ ARI Teknokent firması FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Ta-
ner Göçmez, projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelece-
ğin teknolojileri olarak belirlenen çevrim içi bağlı, otonom, 
paylaşılan ve elektrikli araç teknolojilerini bünyesinde barın-
dıran projemizde hedefimiz ulaşımı daha güvenli, kolay ve 
eğlenceli hale getirmek. Tamamen elektrikli ve otonom ara-
cımızı geliştirirken en ileri teknolojileri kullandık. Projemiz 
dünya standartlarında bir mühendislik örneği olacak." ifade-
lerini kullandı.

BİLİM & TEKNOLOJİ

Sayı : 13    2019

105



Teknoloji Haberleri
KODECO Kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Oda-
başı ise, "Kodeco olarak yaratıcı tasarım ve yenilikçi 
teknolojilerle geleceğin akıllı ve çevreci şehir ulaşı-
mına yön verebilme hayalimiz var. Bu proje ile bera-
ber hedefimize doğru çok önemli adımlar atıyoruz. 
Bir Türk markası olan Kodeco'nun çatısı altında tica-
rileştirilecek olan bu otonom kampüs araçları sade-
ce Türkiye değil, dünya pazarında da müşteriler ile 
buluşarak Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sağla-
yacak" dedi.

“Hedefimiz Kısa Mesafeli Ulaşıma Yerli Bir Cevap 
Vermek”

Projenin dünyada yeni ulaşım konseptlerinin Türki-
ye'de ilk örneği olduğunu ifade eden proje yönetici-
si FEV Türkiye Proje Müdürü Abdullah Umut Doğan 
da, "Hedefimiz dünya çapında ilk ve son kilometre 
olarak adlandırılan, toplu taşıma durağından çalışı-
lan binaya ya da katlı otoparktan terminale olan kısa 
mesafeli ulaşım ihtiyacına yeni ve yerli bir cevap 
vermek. Bunu yaparken hem kampüs içi araç trafi-
ğine olan ihtiyacı azaltarak hem de tamamen elekt-
rikli bu araçları kullanarak hava kalitesini iyileştire-
ceğiz" diye konuştu.

Slikon Vadisinde Birinci Olmuştu

Ulusal araç ve motor endüstrisinde araştırma ve geliş-
tirme (Ar-Ge) çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen 
FEV Türkiye, 2011'de kuruldu. Faaliyetlerine İTÜ ARI 
Teknokent ve Teknopark İstanbul ofislerinde devam 
eden şirket, 85'i aşkın uzman mühendis kadrosu ile 
otomotiv sanayine tasarım, simülasyon, motor/araç ka-
librasyonu, yazılım geliştirme, hibrit ve elektrikli taşıtlar 
ile otonom sürüş sistemleri alanlarında mühendislik 
hizmeti veriyor.

Kodeco ise, enerji verimli ve akıllı özelliklere sahip hafif 
araçlar geliştirmek amacıyla TÜBİTAK tekno-girişim 
desteğini de alarak 2013 yılında kuruldu.

Merkezi Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 
(DEPARK) bulunan Kodeco, ilk olarak ECOTOUR isimli 
güneş enerjisinden kendini şarj etme özelliğinde yeni-
likçi bir kampüs aracı geliştirdi. Şirket, San Francisco'da 
bulunan Silikon Vadisi'nde, yenilikçi ve çevreci araç ta-
sarımıyla Temiz Teknolojiler (CleanTech-GCIP) yenile-
nebilir enerji kategorisi birinciliğini kazanmıştı.
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Teknoloji Haberleri

Volkswagen trafik sorununu 
kuantum bilgisayarlarla çözecek

Lizbon’da WebSubmit’te Volkswagen ve D-Wave’in bir-
likte yer aldığı projeye göre; taksiler, toplu taşıma araçları 

ve filolar, kuantum bilgisayarların yardımıyla trafikte bekle-
me süresini en aza indirecek.

Şirketin San Francisco’daki laboratuvarı CODE Lab’ın baş 
araştırmacılarından Florian Neukart, konuyla ilgili yaptığı 

Bir Yerli Telefon Fabrikası da Reeder'dan Geldi, 
Reeder Samsun Fabrikası!

ürkiye merkezli teknoloji firması reeder, 8 milyon TL yatı-
rımla kurduğu Samsun'daki fabrikasında telefon üretimi-

ne başladı. Fabrikada yılda 600 bin teknolojik cihaz üretile-
cek.

Samsun'daki fabrika ilk etapta tuşlu telefon modeli F1'in üre-
tileceğini belirten Saral, önümüzdeki günlerde piyasaya sü-
rülmesi planlanan, ilk yerli akıllı telefon modeli P13'ü de Sam-
sun'daki fabrikada üretileceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler fabrika-
da incelemelerde bulundu.

Fabrikada ilk etapta tuşlu telefon olan F1 modeli üretiliyor. 
Nostaljik bir model olan reeder F1, 320×240 piksellik 2.4 inç 
ekrana sahip. Telefonda 0.08 Megapiksel bir kamera, 1700 

mAh pil ve GSM 900 ve 1800 desteği gibi özelliklerle 
donatıldı. Bluetooth desteği de sunan telefon, FM 
radyo özelliğini de sunuyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, trafikte yaşanan gecikmeleri 
en aza indirmek için kuantum bilgisayarlardan yararlanacak.

açıklamada “Volkswagen kuantum bilgisayarları üze-
rine pratik odaklı araştırmalarda ilerliyor ve temel uz-
manlık bilgisi kazanıyor” dedi. 
Nekuart açıklamalarında “Bu teknolojinin, trafik opti-
mizasyonu da dahil olmak üzere, şirket için faydalı 
olabilecek uygulamalarını derinlemesine anlamak is-
tiyoruz. Büyük şehirlerdeki toplu taşıma kuruluşları ve 
taksi şirketleri filolarını verimli bir şekilde yönetme ko-
nusunda oldukça hevesli. Kuantum için optimize edil-
miş trafik yönetim sistemimiz bunu gerçeğe dönüş-
türmeye yardımcı olabilir. ” ifadelerine yer verdi.

D-Wave Başkanı Bo Ewald ise  şirketin kurulduğu 
günden beri pratik kuantum uygulamalarını geliştir-
meye odaklandığını ifade ettii. Ewald “Volkswagen’in 
trafik optimizasyonundaki uygulamaları takip etmek 
için D-Wave kuantum bilgisayarlarını kullanan yenilik-
çi çalışması, kuantum hesaplamalarının hem iş ope-
rasyonlarında hem de insanların günlük yaşamlarında 
sahip olabileceği gerçek dünya etkisine bir örnektir.” 
dedi.

Quantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarlara göre 
trafik optimazasyonu gibi kompleks verileri çok daha 
hızlı işleyebiliyor.
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Gemlik merkezdeki Rumlar ile Kurşunlulu Rumlar ve Benli  
köylerindeki Ermeniler, 1922 yılında Türkiye’ye terk edince, 
Yunanistan ile yapılan Mübadele Andlaşması gereği, yerlerine 
Yunanistan’daki Müslümanlar iskân edilmişti. Bu iskân işlemi-
nin çok büyük bölümü, 1923-1924 yılında tamamlanmıştı. 
Ancak bu andlaşma 1929 yılına kadar Yunanistan’dan gelen 
göçmenleri kapsamaktadır. Resmi belgelerde mübadele 
sonucu iskân verilen aileler üç guruba ayrılmıştı. Bunlardan 
biri 1923-1929 yılları arasında Batı Trakya dışında, Yunanis-
tan’dan gelen Müslüman göçmenlerdi. Bu göçmenlere ‘müba-
dil’ denilmekteydi. Ancak devlet bu göçmenlerin dışında, 1913 
yılından sonra 1923 yılına kadar olan dönemde Rumeli’den
gelmiş olan göçmenlere de mübadil göçmenler ile birlikte 
iskân vermişti.

Çünkü bu göçmenler savaş çıktığı için iskân edilememişlerdi. 
“Balkan Göçmenleri” olarak adlandırılan bu göçmenlerin çoğu 
Arnavut ve Pomaklardan oluşmakta olup Bulgaristan ve 
Üsküp bölgesinden göçmüştü. Ayrıca “harikzede” olarak 
anılan, köyleri yanan Müslüman köylüleri de devletçe iskân 
olmuştu. Bu andlaşma gereği, Yunanistan’dan gelen göçmen-
ler, Rumların yaşadığı köy ve kasabalara iskân edildi. Orada 
bıraktıkları mallarına karşılık olarak, Türkiye’de aynı miktarda 
mal verilmesi planlanmıştı. Ancak uygulamada, çok zengin 

olanlar dışındaki göçmenlere aynı miktarda mal verilmişti. 
Bursa ve çevresine gelen göçmenler, Mudanya ve Gemlik 
limanlarına inerek, köylere dağılmıştı. Ancak Gemlik Limanı, 
göçmenler için daha uygun bir liman olmuştu. Nitekim 1924 
yılına ait bir belgede, Mudanya limanının büyük vapurların 
yanaşmasına elverişli olmadığından mülteci sevkiyatının 
Gemlik limanından yapılması istenmişti. (BOA. 272..0.0.14,
Yer: 76.30..7) Gemlik’in çok hamiyetli halkı, kazalarına gele-
cek göçmenlerin 2-3 günlük iaşelerini sağlamak için yardım 
toplamışlardı. Bu amaçla Bursa’da 1922 yılında İskân Müdür-
lüğü kurulmuştu. 

Gemlik’te iskân olan göçmenler genellikle Giritlidir. Girit 
adasından Bursa’ya iki gemi göçmen gelmişti. Bunlardan 
Kırzade adlı gemiyle gelen 3.600 kadar Giritli göçmen, 
Gemlik ve Mudanya çevresine yerleştirilmişti. Zengin Giritli-
ler ise Ankara gemisiyle gelmişti. Aşağı Benli (Cihatlı) köyün-
de ise çoğunlukla Serezli göçmenler iskân olmuşken, Yukarı 
Benli (Şahinyurdu) köyünde ise Pomak ve Filibeli göçmenler 
iskân olmuştu.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine göre, Giritliler 
dışındaki göçmenler ufak aile grupları halinde iskân olmuş-
tu. Bu belgelere göre Gemlik merkezde en yoğun iskânın 

Preveze göçmenleri olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra 
Selanik, Vodina, Kılkış, Yenice Vardar, Drama ve 
Doryan’dan gelenler vardı. Kurşunlu köyüne ise çok az 
iskân olmuştu. Bu göçmenler de kısa sürede köyü terk 
etmişti. Bunun nedeni, köydeki zeytinlik ve arazilerin, üç 
ailenin eline geçmesidi. Alemdarlar, Hacı Ömer Uslu ve 
Eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın elindeki zeytinlik 
miktarı, 50 bin ağacı geçmekteydi. Bu nedenle, çoğun-
lukla Arnavut olan bu mülk sahipleri, çalışmak üzere 
Arnavut ailelerini köye çalışmak üzere getirtmişti. Böyle-
ce eski bir Rum köyü olan Kurşunlu köyü, mübadil 
göçmeni köyü olması gerekirken, bir Arnavut göre; 
Kurşunlu ile Fledar köyleri arasındaki zeytinliklerin Tasfi-
ye Komisyonu Eylül 1924) Olasılıkla bu tarihteki satış 
sırasında, bu üç büyük çiftlik Kurşunlu’da kurulmuştu. 
Bazı mübadiller, oldukça yüksek mallar aldığı anlaşılmak-
tadır. Preveze göçmenlerinden Gemlikli Fuat Akçay, 
Yunanistan’da yağhanesi olana, burada yağhane veya 
fabrika verdiklerini söyledi. Gemlikli göçmenlere tarla ve 
bahçenin dışında iki kişiye bir pulluk ve öküz yardımı 
yapılmıştı. Çoğunlukla göçmenler aynı yardım olarak 
değil, bu malların parasını nakden almışlardı. Hatta 1949 
yılına ait bir belgede, Gemlik’te mübadil olarak 33 gayri-
menkul aldığı Ahmet Faik anlaşılmaktadır. (BOA, 
208.27..19, Sayı: 22739, Fon: 30..11.1.0) 

En çok iskân alan Vodinalılar olmuştu. Nitekim Gemlik 
merkeze iskân olanların en zenginleri Vodinalı (Selanik) 
idi. Ayrıca Preveze ve Dramalılar da Gemlik merkezde 
iskân olmuştu. Gemlik’e gelen Prevezeliler içinde balıkçı-
lık yapanlar çok olduğu için, Gemlik’te kalmayı tercih 
etmişlerdi. Mübadele ile Gemlik’e 4.340, Selanik ve Girit 
göçmeni yerleştirilmişti.  1927 Salnamesi’ne göre, Gem-
lik’e toplam 797 hane, 837 aile ve 4.340 nüfus mübadele 
kanunu gereği iskân olmuştu (1927 Salnamesi, 367-8). 
Bunların 3.645’i mübadil olup 699 hane, 722 aile idi. 
Bunlar doğrudan, 1923’ten sonra Yunanistan’dan gelen 
göçmenlerdi. 667 nüfus da Balkan göçmeni olarak iskân 
edilmişti. 91 hane, 97 aile olan bu göçmenler, 1912 
yılından sonra Balkanlardan gelip de, savaş nedeniyle 
iskân edilmemiş göçmenleri kapsamaktaydı. Gemlikliler, 
anlaşılmaktadır. Rum ve Ermenilerin bıraktığı mallardan 
alma hakkına sahipti. Nitekim 31.1.1924 tarihli bir belge-
de Gemlik, Orhangazi ve Karacabey kazalarında evleri 
harap olan kimselerin listesi çıkarılarak, yardıma muhtaç 
olanlarınacele bildirilmesi istenmişken, (BOA. 272..0.0.80, 
Yer: 3.2..13) aynı yıl içindeki bir başka belgede; Gemlik, 

Orhangazi ve Karacabey kasabalarında düşman tarafından 
tahrip edilen haneler hakkında bilgi verilmesi istenmişti. 
(BOA, 272..0.0.80, Yer: 3.3..19) 1.3.1924 tarihli bir başka belge-
de Gemlik kazasına bağlı köylerde ve Umurbey’de Yunanlılar 
tarafından evleri yanan vatandaşların isimlerine ait cetveller 
çıkarılmıştı. (BOA. 272..0.0.80, Yer: 3.4..1) Tüm bu verilerekar-
şın, evleri yanan ve malları zarar gören Gemliklilere, neden 
“Harikzede” sıfatı ile iskân verilmediği anlaşılamamıştır. 
26.12.1928 tarihli bir arşiv belgesinde ise, Gemlik harikzede-
lerinden emekli Ali Şükrü Bey’in oturmakta olduğu evin 
kendisine verilmesinin uygun olmadığı belirtilmişti. (BOA. 
272..0.0.12, Yer: 61.177..14)

Gemlik’ten giden Rumların malları, bir süre milli emlak 
tarafından kiraya verilmişti. Örneğin Gemlik’te, Rumlardan 
kalma 70 bin kg zeytin satışı yer almaktadır. (Kardaş, 10 Ekim 
1925) Emlakı Milliye’den, emvali metrukeden, Gemlik’te 75 
kıyye zeytin, 1000 kıyye salamura zeytin satılığa çıkarılmıştı.

Mübadele Kültürü
Mübadele göçmenleri, Gemlik’teki eski kültürü kısmen 
sürdürdü. Giritlilerin özellikle ot yemekleri çok ünlüydü. İşte 
bu Giritli ve Prevezeli kadınlar, gemilerden indikten sonra 
çevrede gördükleri güzel otları yemek yapmak üzere topla-
maya başladı. Geldiklerinde kırlara dağılmış; yemeklik 
ebegümeci, ürüvez ve kuzukulağı toplarken gören yerli halk, 
önce göçmenlerin açlıktan ot yediklerini sanmıştı. Sonraki 
yıllarda ise Giritlilerin bu ot yemekleri merakından dolayı; 
“Giritliler, eşeklere ot bırakmadı!...” Ancak sonraları Gemlikli-
ler, bu güzel ot yemeklerinin tadını alınca, Girit göçmenleri-
ne yerliler ot bırakmadığından şikâyet etmeye başladı. Gem-
lik’e Vodinalılar hariç, gelenlerin hemen tümü o yıllarda 
Rumca konuşmaktaydı. Bu nedenle, 1940’lı yıllara kadar 
Balıkpazarı kahvelerinde, Rumca konuşuluyordu.

Girit göçmenlerinin hemen tümü hiç Türkçe bilmiyordu. 
Türkiye’ye geldiklerinde ekmek-su istemesini bile bilmeyen 
bu insanların çoğu, meslek sahibi veya esnaf idi. Kentlere 
yakın alanlarda yaşayan bu insanların Gemlik ve Mudanya 
gibi ilçe merkezlerine yerleştirilmesi ise büyük isabetti. 
Zeytinciliği de bilen Giritliler, Gemlik ve Mudanya’da zeytinci-
liğin gelişmesini de sağlamışlardı. Gemlikli İbrahim Gürsoy, 
Girit’te kuruüzümü ve greyfurtu da çokça yetiştirdiklerini 
söyledi. Tüm kaynak kişiler, Girit’in çok güzel ve verimli bir 
ada olduğunu, her tür meyve ve bitkinin yetiştiğini söyledi. 
Gemlik’e gelen Girit göçmenleri daha çok Kandiya çevresin-
den ve biraz da Hanya’dan gelmişti. Kandiya’nın bir mahallesi 
Müslüman imiş. 

Göçmenlerin Gemlik’e iskânı ve onlara malların dağıtılması 
son derece titiz biçimde yapılmaktaydı. Bu amaçla kurulan 
Göçmen komisyonlarının yöneticileri son derece özverili bir 
çalışma yürütüyordu. Nitekim 1924 tarihli bir arşiv belgesin-
de Mudanya, Gemlik, İskân Kâtipliğine Mehmet Refik Efendi 
tayin edilmişti. (BOA, 272..0.0.71, Yer: 33.43..15) Yanyalı 
göçmenler, 1934 yılında ancak iskân alabilmişlerdi. 

Yanyalılar Bursa’da sadece Gemlik, Mudanya kasabalarına 
yerleşmişlerdi. Yanya ve Pargalıların tümü esnaf ve meslek 
sahibi kişilerdi. Bu nedenle kasaba merkezinde iskân edilme-
leri isabetli olmuştu. Pargalıların bir bölümü mübadele 
sonrasında nasılsa orada kalmış, II. Dünya Savaşı’nda Yuna-

nistan’da katliama uğramışlardı. Bursa bölgesine, sadece 
Gemlik’e bir miktar Prevezeli yerleşmişti. Yanya’nın Parga 
beldesi göçmenleriyle birlikte gelmişlerdi. Ancak gemideki 
Prevezelilerin iskân yeri Hatay Dörtyol olmasına karşın bir 
kısmı bu kasabada kalmıştı. Uzun süre bu nedenle iskân 
verilmemişti. Preveze göçmenlerinin Gemlik’e yerleşmeleri 
isabetli olmuştu. Çünkü bu göçmenler, Preveze’de de zeytin-
cilik yapmışlardı. Gemlik’e yerleşen Prevezelilerin hemen 
tümünün meslek sahibi aileler olduğu ve bu nedenle Gem-
lik’in ekonomisine katkı sağladığı söylenebilir. Preveze 
göçmenlerinden Necati Arda, Gemlik’te belediye başkanlığı 
yapmıştı. Prevezeli arabacı Ali Karakuşi de, arabalarından 
birini gemiyle Gemlik’e getirmişti. O tarihte getirdiği araba 
Gemlik’te büyük ilgi görmüştü. Gemlik’e yerleşen Preveze 
göçmenlerinden Lütfi Kırdar gemiye binerken, kendilerine 
ait 100 koyunu gemiye almak istemişti. Kaptan ise ancak 30 
koyunu alabileceğini söylemiş. Bunun üzerine Rum komşu-
su: “Sen ne kadar götürebilirsen götür, götüremediğini ben 
satın alırım” demiş. Rum komşusu, Kırdar’ların 70 koyununu 
alıp, parasını oracıkça eline vermiş. Serez göçmenlerinden 
Salih Tufan da, Cihatlı köyüne öküz arabası getirdiklerini 
söyledi. Preveze civarındaki Margrit köyünden 10 hane 
kadar Çingene de Gemlik’e gelmişti. Gemlik’te başka bölge-
lerden de 20 hane Çingene iskân edilmişti. Gemlik’teki tüm 
Çingeneler, mübadele ile Yunanistan’dan gelmişti. Halen 
Gemlikli Çingeneler, Rum mahallesinde yaşamaktadır
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Gemlik merkezdeki Rumlar ile Kurşunlulu Rumlar ve Benli  
köylerindeki Ermeniler, 1922 yılında Türkiye’ye terk edince, 
Yunanistan ile yapılan Mübadele Andlaşması gereği, yerlerine 
Yunanistan’daki Müslümanlar iskân edilmişti. Bu iskân işlemi-
nin çok büyük bölümü, 1923-1924 yılında tamamlanmıştı. 
Ancak bu andlaşma 1929 yılına kadar Yunanistan’dan gelen 
göçmenleri kapsamaktadır. Resmi belgelerde mübadele 
sonucu iskân verilen aileler üç guruba ayrılmıştı. Bunlardan 
biri 1923-1929 yılları arasında Batı Trakya dışında, Yunanis-
tan’dan gelen Müslüman göçmenlerdi. Bu göçmenlere ‘müba-
dil’ denilmekteydi. Ancak devlet bu göçmenlerin dışında, 1913 
yılından sonra 1923 yılına kadar olan dönemde Rumeli’den
gelmiş olan göçmenlere de mübadil göçmenler ile birlikte 
iskân vermişti.

Çünkü bu göçmenler savaş çıktığı için iskân edilememişlerdi. 
“Balkan Göçmenleri” olarak adlandırılan bu göçmenlerin çoğu 
Arnavut ve Pomaklardan oluşmakta olup Bulgaristan ve 
Üsküp bölgesinden göçmüştü. Ayrıca “harikzede” olarak 
anılan, köyleri yanan Müslüman köylüleri de devletçe iskân 
olmuştu. Bu andlaşma gereği, Yunanistan’dan gelen göçmen-
ler, Rumların yaşadığı köy ve kasabalara iskân edildi. Orada 
bıraktıkları mallarına karşılık olarak, Türkiye’de aynı miktarda 
mal verilmesi planlanmıştı. Ancak uygulamada, çok zengin 

olanlar dışındaki göçmenlere aynı miktarda mal verilmişti. 
Bursa ve çevresine gelen göçmenler, Mudanya ve Gemlik 
limanlarına inerek, köylere dağılmıştı. Ancak Gemlik Limanı, 
göçmenler için daha uygun bir liman olmuştu. Nitekim 1924 
yılına ait bir belgede, Mudanya limanının büyük vapurların 
yanaşmasına elverişli olmadığından mülteci sevkiyatının 
Gemlik limanından yapılması istenmişti. (BOA. 272..0.0.14,
Yer: 76.30..7) Gemlik’in çok hamiyetli halkı, kazalarına gele-
cek göçmenlerin 2-3 günlük iaşelerini sağlamak için yardım 
toplamışlardı. Bu amaçla Bursa’da 1922 yılında İskân Müdür-
lüğü kurulmuştu. 

Gemlik’te iskân olan göçmenler genellikle Giritlidir. Girit 
adasından Bursa’ya iki gemi göçmen gelmişti. Bunlardan 
Kırzade adlı gemiyle gelen 3.600 kadar Giritli göçmen, 
Gemlik ve Mudanya çevresine yerleştirilmişti. Zengin Giritli-
ler ise Ankara gemisiyle gelmişti. Aşağı Benli (Cihatlı) köyün-
de ise çoğunlukla Serezli göçmenler iskân olmuşken, Yukarı 
Benli (Şahinyurdu) köyünde ise Pomak ve Filibeli göçmenler 
iskân olmuştu.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine göre, Giritliler 
dışındaki göçmenler ufak aile grupları halinde iskân olmuş-
tu. Bu belgelere göre Gemlik merkezde en yoğun iskânın 

Preveze göçmenleri olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra 
Selanik, Vodina, Kılkış, Yenice Vardar, Drama ve 
Doryan’dan gelenler vardı. Kurşunlu köyüne ise çok az 
iskân olmuştu. Bu göçmenler de kısa sürede köyü terk 
etmişti. Bunun nedeni, köydeki zeytinlik ve arazilerin, üç 
ailenin eline geçmesidi. Alemdarlar, Hacı Ömer Uslu ve 
Eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın elindeki zeytinlik 
miktarı, 50 bin ağacı geçmekteydi. Bu nedenle, çoğun-
lukla Arnavut olan bu mülk sahipleri, çalışmak üzere 
Arnavut ailelerini köye çalışmak üzere getirtmişti. Böyle-
ce eski bir Rum köyü olan Kurşunlu köyü, mübadil 
göçmeni köyü olması gerekirken, bir Arnavut göre; 
Kurşunlu ile Fledar köyleri arasındaki zeytinliklerin Tasfi-
ye Komisyonu Eylül 1924) Olasılıkla bu tarihteki satış 
sırasında, bu üç büyük çiftlik Kurşunlu’da kurulmuştu. 
Bazı mübadiller, oldukça yüksek mallar aldığı anlaşılmak-
tadır. Preveze göçmenlerinden Gemlikli Fuat Akçay, 
Yunanistan’da yağhanesi olana, burada yağhane veya 
fabrika verdiklerini söyledi. Gemlikli göçmenlere tarla ve 
bahçenin dışında iki kişiye bir pulluk ve öküz yardımı 
yapılmıştı. Çoğunlukla göçmenler aynı yardım olarak 
değil, bu malların parasını nakden almışlardı. Hatta 1949 
yılına ait bir belgede, Gemlik’te mübadil olarak 33 gayri-
menkul aldığı Ahmet Faik anlaşılmaktadır. (BOA, 
208.27..19, Sayı: 22739, Fon: 30..11.1.0) 

En çok iskân alan Vodinalılar olmuştu. Nitekim Gemlik 
merkeze iskân olanların en zenginleri Vodinalı (Selanik) 
idi. Ayrıca Preveze ve Dramalılar da Gemlik merkezde 
iskân olmuştu. Gemlik’e gelen Prevezeliler içinde balıkçı-
lık yapanlar çok olduğu için, Gemlik’te kalmayı tercih 
etmişlerdi. Mübadele ile Gemlik’e 4.340, Selanik ve Girit 
göçmeni yerleştirilmişti.  1927 Salnamesi’ne göre, Gem-
lik’e toplam 797 hane, 837 aile ve 4.340 nüfus mübadele 
kanunu gereği iskân olmuştu (1927 Salnamesi, 367-8). 
Bunların 3.645’i mübadil olup 699 hane, 722 aile idi. 
Bunlar doğrudan, 1923’ten sonra Yunanistan’dan gelen 
göçmenlerdi. 667 nüfus da Balkan göçmeni olarak iskân 
edilmişti. 91 hane, 97 aile olan bu göçmenler, 1912 
yılından sonra Balkanlardan gelip de, savaş nedeniyle 
iskân edilmemiş göçmenleri kapsamaktaydı. Gemlikliler, 
anlaşılmaktadır. Rum ve Ermenilerin bıraktığı mallardan 
alma hakkına sahipti. Nitekim 31.1.1924 tarihli bir belge-
de Gemlik, Orhangazi ve Karacabey kazalarında evleri 
harap olan kimselerin listesi çıkarılarak, yardıma muhtaç 
olanlarınacele bildirilmesi istenmişken, (BOA. 272..0.0.80, 
Yer: 3.2..13) aynı yıl içindeki bir başka belgede; Gemlik, 

Orhangazi ve Karacabey kasabalarında düşman tarafından 
tahrip edilen haneler hakkında bilgi verilmesi istenmişti. 
(BOA, 272..0.0.80, Yer: 3.3..19) 1.3.1924 tarihli bir başka belge-
de Gemlik kazasına bağlı köylerde ve Umurbey’de Yunanlılar 
tarafından evleri yanan vatandaşların isimlerine ait cetveller 
çıkarılmıştı. (BOA. 272..0.0.80, Yer: 3.4..1) Tüm bu verilerekar-
şın, evleri yanan ve malları zarar gören Gemliklilere, neden 
“Harikzede” sıfatı ile iskân verilmediği anlaşılamamıştır. 
26.12.1928 tarihli bir arşiv belgesinde ise, Gemlik harikzede-
lerinden emekli Ali Şükrü Bey’in oturmakta olduğu evin 
kendisine verilmesinin uygun olmadığı belirtilmişti. (BOA. 
272..0.0.12, Yer: 61.177..14)

Gemlik’ten giden Rumların malları, bir süre milli emlak 
tarafından kiraya verilmişti. Örneğin Gemlik’te, Rumlardan 
kalma 70 bin kg zeytin satışı yer almaktadır. (Kardaş, 10 Ekim 
1925) Emlakı Milliye’den, emvali metrukeden, Gemlik’te 75 
kıyye zeytin, 1000 kıyye salamura zeytin satılığa çıkarılmıştı.

Mübadele Kültürü
Mübadele göçmenleri, Gemlik’teki eski kültürü kısmen 
sürdürdü. Giritlilerin özellikle ot yemekleri çok ünlüydü. İşte 
bu Giritli ve Prevezeli kadınlar, gemilerden indikten sonra 
çevrede gördükleri güzel otları yemek yapmak üzere topla-
maya başladı. Geldiklerinde kırlara dağılmış; yemeklik 
ebegümeci, ürüvez ve kuzukulağı toplarken gören yerli halk, 
önce göçmenlerin açlıktan ot yediklerini sanmıştı. Sonraki 
yıllarda ise Giritlilerin bu ot yemekleri merakından dolayı; 
“Giritliler, eşeklere ot bırakmadı!...” Ancak sonraları Gemlikli-
ler, bu güzel ot yemeklerinin tadını alınca, Girit göçmenleri-
ne yerliler ot bırakmadığından şikâyet etmeye başladı. Gem-
lik’e Vodinalılar hariç, gelenlerin hemen tümü o yıllarda 
Rumca konuşmaktaydı. Bu nedenle, 1940’lı yıllara kadar 
Balıkpazarı kahvelerinde, Rumca konuşuluyordu.

Girit göçmenlerinin hemen tümü hiç Türkçe bilmiyordu. 
Türkiye’ye geldiklerinde ekmek-su istemesini bile bilmeyen 
bu insanların çoğu, meslek sahibi veya esnaf idi. Kentlere 
yakın alanlarda yaşayan bu insanların Gemlik ve Mudanya 
gibi ilçe merkezlerine yerleştirilmesi ise büyük isabetti. 
Zeytinciliği de bilen Giritliler, Gemlik ve Mudanya’da zeytinci-
liğin gelişmesini de sağlamışlardı. Gemlikli İbrahim Gürsoy, 
Girit’te kuruüzümü ve greyfurtu da çokça yetiştirdiklerini 
söyledi. Tüm kaynak kişiler, Girit’in çok güzel ve verimli bir 
ada olduğunu, her tür meyve ve bitkinin yetiştiğini söyledi. 
Gemlik’e gelen Girit göçmenleri daha çok Kandiya çevresin-
den ve biraz da Hanya’dan gelmişti. Kandiya’nın bir mahallesi 
Müslüman imiş. 

Göçmenlerin Gemlik’e iskânı ve onlara malların dağıtılması 
son derece titiz biçimde yapılmaktaydı. Bu amaçla kurulan 
Göçmen komisyonlarının yöneticileri son derece özverili bir 
çalışma yürütüyordu. Nitekim 1924 tarihli bir arşiv belgesin-
de Mudanya, Gemlik, İskân Kâtipliğine Mehmet Refik Efendi 
tayin edilmişti. (BOA, 272..0.0.71, Yer: 33.43..15) Yanyalı 
göçmenler, 1934 yılında ancak iskân alabilmişlerdi. 

Yanyalılar Bursa’da sadece Gemlik, Mudanya kasabalarına 
yerleşmişlerdi. Yanya ve Pargalıların tümü esnaf ve meslek 
sahibi kişilerdi. Bu nedenle kasaba merkezinde iskân edilme-
leri isabetli olmuştu. Pargalıların bir bölümü mübadele 
sonrasında nasılsa orada kalmış, II. Dünya Savaşı’nda Yuna-

nistan’da katliama uğramışlardı. Bursa bölgesine, sadece 
Gemlik’e bir miktar Prevezeli yerleşmişti. Yanya’nın Parga 
beldesi göçmenleriyle birlikte gelmişlerdi. Ancak gemideki 
Prevezelilerin iskân yeri Hatay Dörtyol olmasına karşın bir 
kısmı bu kasabada kalmıştı. Uzun süre bu nedenle iskân 
verilmemişti. Preveze göçmenlerinin Gemlik’e yerleşmeleri 
isabetli olmuştu. Çünkü bu göçmenler, Preveze’de de zeytin-
cilik yapmışlardı. Gemlik’e yerleşen Prevezelilerin hemen 
tümünün meslek sahibi aileler olduğu ve bu nedenle Gem-
lik’in ekonomisine katkı sağladığı söylenebilir. Preveze 
göçmenlerinden Necati Arda, Gemlik’te belediye başkanlığı 
yapmıştı. Prevezeli arabacı Ali Karakuşi de, arabalarından 
birini gemiyle Gemlik’e getirmişti. O tarihte getirdiği araba 
Gemlik’te büyük ilgi görmüştü. Gemlik’e yerleşen Preveze 
göçmenlerinden Lütfi Kırdar gemiye binerken, kendilerine 
ait 100 koyunu gemiye almak istemişti. Kaptan ise ancak 30 
koyunu alabileceğini söylemiş. Bunun üzerine Rum komşu-
su: “Sen ne kadar götürebilirsen götür, götüremediğini ben 
satın alırım” demiş. Rum komşusu, Kırdar’ların 70 koyununu 
alıp, parasını oracıkça eline vermiş. Serez göçmenlerinden 
Salih Tufan da, Cihatlı köyüne öküz arabası getirdiklerini 
söyledi. Preveze civarındaki Margrit köyünden 10 hane 
kadar Çingene de Gemlik’e gelmişti. Gemlik’te başka bölge-
lerden de 20 hane Çingene iskân edilmişti. Gemlik’teki tüm 
Çingeneler, mübadele ile Yunanistan’dan gelmişti. Halen 
Gemlikli Çingeneler, Rum mahallesinde yaşamaktadır
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İşletmelerin Kurumsallaşma
Niyeti Üzerine Birkaç 
Eleştirel Not!
Olağan şartlarda, bir akademisyen bir araştırma sorun-
salı üzerinden bilimsel bir metin ortaya koymaya kalkıştı-
ğında, iddialarını teorik dayanaklar ve güncel yaklaşımlar 
ile desteklemeye, çeşitli araştırma bulguları ile konuyu 
farklı yönleriyle tartışmaya ve süreci istatistiksel analizler-
le nicel ya da nitel bir platforma oturtmaya çalışır. Ancak, 
bu durumda araştırma sorunsalından daha büyük bir 
çıkmaz ile karşı karşıya kalınır. Bilimsel düzeyde sistemli bir 
içerik sunan bu metin, çoğu zaman uygulamacıların 
dikkatini çekmez ve sıkıcı bulunur. Bir de üstüne “çok teorik 
kalmış” damgası da vurulunca iyiden iyiye değersizleştirilir 
ve akademisyenin nezih kitaplığında yıllanmaya terkedilir. 
Bu şekilde yazılmış ve fark edilmeyi bekleyen yüzlerde ve 
hatta binlerce akademik araştırma bulunmaktadır. Büyük 
kayıp!Bu nedenle, düşüncelerimi uygulamacının sıkılma-
dan okuyabileceği bir dilde ve içerikte aktarmaya çalışaca-
ğım. Yazımda ifade etmeye çalıştığım her şey 18 yıllık 
sanayi deneyimime ve işletmeler ile olan etkileşimime 
dayanıyor. Farklı işletmelerde kurumsallaşma adına 
yürütmüş olduğum çalışmalar esnasında kişisel düzeyde 
yapmış olduğum “gözlemler” metnin ana çerçevesini oluş-
turuyor. Metin kişisel gözleme dayandığı için “sübjektif” 
değerlendirmeler elbette içeriyor olabilir. Bu hususta 
okuyucuların hoşgörüsüne sığınıyorum.

Özet olarak bu yazıda kurumsal yapılar oluşturmaya çaba 
sarf eden işletmelerde sıkça rastladığım davranış biçimle-
rini, ağırlıklı olarak girişimci ve profesyonellerin tutumları 
üzerinden betimlemeye çalışacağım.

           Tespit 1…
Kontrolü Kaybetme Endişesi
İşletmeler, belirli bir büyüklüğe ulaşınca “kurumsal-
laşma” gerekliliğini daha fazla hissetmeye başlarlar. 
Tüm işletme süreçleriyle birebir ilgilenen girişimci, 
yapının büyümesi ve karmaşık hale gelmesi ile her işe 
yetişememeye başlar. Profesyonel yönetici kadrolar 
istihdam ederek sorunu ilk etapta çözdüğünü sanan 
girişimci, kısa zamanda problemin kaynağının farklı 
olduğunu görür. İşletmenin bir sistemler bütünü 
olduğunu ve sadece sistemsel bir bakış açısıyla kuru-
mun yönetilebileceğinin farkına varır. Gerçi bu arada 
“işletme büyümüştür ancak kontrol çoktan kaybedil-
miştir.” Girişimci ya da en yakınındaki en güvenilir 
profesyoneli, coğrafik yayılım, üretim kapasitesi, 
çalışan popülasyonu ve müşteri portföyünün kontrol-
süz / hızlı büyümesine karşı kaygılıdır ve yapının 
“kontrolünü” tekrar sağlamak için kurumsallaşma 
kararını verir. Diğer bir deyimle, proaktif (sorun oluş-
madan önce) değil, reaktif (sorunun tam göbeğinde) 
çözümler üretilmeye çalışılır. Zararı yok, geç olsun güç 
olmasın! Bir hışımla girişilen çalışmalar en fazla 2-3 yıl 
sürer ve sonuç “biz bundan sonrasını hallederiz 
hocam!” oluverir. Bu aşamada diyebilirim ki; kurumsal-
laşma sürecinde çalışıp, sonrasında biz hallederiz ile 
bitirilen hiçbir projenin sonraki evrelerinde ilerleme 
sağlandığına şahit olmadım. Hatta tam tersine eski 

alışkanlıklara geri dönüldüğünü, kurum yetkililerinin 
kendi itira�arından öğrendim.Girişimcinin, kurumsal-
laşma projesini sonlandırma kararının altında kendin-
ce haklı bir gerekçe vardır. “Kurum içi süreçlerde 
bireysel olarak tüm kontrolümü kaybedersem!” Bilin-
diği üzere kurumsallaşmak, sistemli yapılar kurmayı 
gerekli kılmaktadır ve sistemsel bakış yaygınlaştıkça 
da birey düzeyindeki tüm müdahalelere kapalı bir 
anlayış gelişmeye başlar. Bu durumda, “patron” dahil 
tüm yöneticilerin kendine göre biçimlendirdiği süreç-
ler, kurumun yetenekleri ölçüsünde objektif yakla-
şımlar halini alır ve bilhassa bu durum patronun 
geniş, çoğu zaman sübjektif hareket alanını tehdit 
eder. İşte tam bu noktada, kurumsallaşma projesinin 
birkaç yılında sabreden girişimci ya da benzer yönet-
sel tutuma sahip üst düzey profesyonel, durumdan 
rahatsız olmaya başlar çünkü artık her şey kendileri-
nin düşünceleri ve yönlendirmeleri çerçevesinde 
şekillenmemektedir. Az da olsa bu süre içinde, 
varsa danışmanın da çetin uğraşları ile 
sistem tümüyle müdahaleye açık kapıla-
rını kapatmaya başlamıştır. Dolayısıy-
la, gidişattan rahatsızlığını yüz halin-
den, sistem geliştirmedeki isteksizli-
ğinden, yoğun işleri (!) nedeniyle 
randevu almakta zorlanmanızdan 
anladığınız patron sonunda bom-
bayı patlatır. Ya sistem geliştirme 
çalışmalarına ara verir ya da tamamen 
projeyi durdurma kararı alır. Bu çerçeve-
de denilebilir ki; kurumsallaşmak için lider-
liği üstlenen girişimci, yine kontrolü kaybetme 
endişesiyle tüm çalışmaların çöpe atılması uğruna 
yola en büyük taşı koyar. Dolayısıyla, kurumsallaşma-
nın önündeki en büyük engel belki de “girişimci”nin 
ta kendisidir. Girişimcinin durdurduğu ya da askıya 
aldığı kurumsallaşma projesi, kurumun süreçlerinden 
çok “çalışanlarını” en fazla etkiler. Sistemli olamama-
nın en yoğun baskısını alt kademe çalışanlar hisset-
mektedir ve küçük de olsa sonuç veren başlangıç 
çalışmaları içeride bir heyecan uyandırır. Çalışanlar 
daha fazla inanmaya ve katılmaya çalışırlar ta ki proje 
sonlandırılıp rafa kaldırılıncaya kadar. Sonuç; içeride 
kurumsal çalışmalara “direnç” gösteren bireyler yara-
tılmış olur. Bu arada, kurumsallaşma yönünde bir 
çabanın başlaması için neden belirgin bir büyüklüğe 
ulaşılması gerektiğini de anlamış değilim. Sanki 
onlarca çalışana, geniş bir üretim hattına, coğrafik 
olarak yayılmış bir pazar yapısına ya da çeşitlenmiş 
ürün portföyüne ulaşmadan kurumsallaşmak 
mümkün değilmiş gibi! Girişimcisi 59, şirketi 29 yaşın-
da bir tekstil işletmesinde, kurumsallaşmak için adım 
atmanız gerek dediğimde aldığım yanıt tam olarak 

şöyle idi…“Hocam, farkındayız ama hazır değiliz!”. 
Hazır olmak için nasıl bir mucizenin gerçekleşmesi 
bekleniyor? Kurumsal yapılar kurgulamak, ölçek 
(büyüklük) ile bağlantılı bir başlangıç noktası gerektir-
mez. Olsaydı, bir asırlık işletmecilik literatüründe bu 
konuda bir limit aşağı yukarı belirtilmiş olurdu. Bilhas-
sa, yaşı ilerlemiş, şirketi devredecek ikinci ya da üçüncü 
nesil aile bireyleri olmayan (ya da henüz hazır görülme-
yen), sağlık sorunları ile uğraşan girişimcilerin, bir gün 
işe gelemeyecek durumda olma ihtimaline karşı, 
kurumsal bir işleyişe bir an önce geçiş yapmaları son 
derece kritiktir. 

      Tespit 2…
Profesyonellerin Yeterince 
Baskı Unsuru Olamaması

Bu tespit biraz daha fazla profesyonelleri 
ilgilendiriyor. Bunun sebebi, bahsi geçecek 

olan konuda girişimcinin sorumlulukları-
nın olmaması değil, Türkiye’deki 
“girişimci profilin” söz konusu sorum-
luluklar çerçevesinde yeterli bir nitelik 
göstermemesidir. Ayşe Buğra’nın 
“Devlet ve İşadamları” adlı çalışmasın-

da, bahsi geçen girişimcilerin, Türkiye 
bağlamında nasıl bir nitelik gösterdiği, 

1910’lu yıllardan bu yana nasıl bir değişim 
içerisinde oldukları ve çevre koşullarına göre 

nasıl konumlandıkları ayrıntıları ile tartışılmakta-
dır. Ayşe Buğra Hocanın “Türkiye’de girişimci sınıf, 
köken itibariyle ağırlıklı olarak kısa dönem kar amaçlı, 
spekülatif kazanç peşinde koşan, tesadüfi yatırım 
odaklı ve kısa dönem bakış açılı olduğu”  yönündeki 
tespiti dikkati çekiyor. 1950 ve 60’lı yıllarda ivme kaza-
nan sanayileşme çalışmaları, yukarıda ifade edilen 
girişimci profili ile günümüze taşınmış ve çoğu firmayı 
hala birinci nesil girişimciler yönetmekte. İşte bu nok-
tada, üretim odaklı bakış açısıyla, işletmenin her karesi-
ne müdahale etmekten kendini alamayan (Belki de 
haklıdırlar. Siz olsaydınız kurup geliştirdiğiniz bir işlet-
meye müdahalenizi kısıtlayabilir miydiniz?) girişimci-
nin neden böyle davrandığını ve neden kurumlaşma 
yönünde adım atamadığını anlamak zor değil. 

Bu yüzden sorumluluk yönünü girişimciden, profesyo-
nel yöneticiye çeviriyorum. Eğitimli, genç, dinamik, iyi 
eğitim almış, çok yönlü bakış açısına sahip, teknoloji 
sever, çevreyi düzenli takip edebilen profesyonellerin 
kurumlaşma yönünde itici bir güç olabileceği kanısın-
dayım. 

Girişimciyi ikna etme, yönlendirme, çalışmalara sabırla 
katkı sunma ve kararlı olma davranışları ile girişimci ve 
çalışanlar üzerindeki en güçlü aktör “profesyoneller”. 

      Tespit 3…
Prosedür Yazma Hastalığı
Kurumlar, her süreç için prosedür ve talimat yazınca 
kurumsallaştığını zannetmekte. Alınan tüm danışmanlık 
hizmetlerinden tek beklenti maalesef bu yönde. Elbette, 
süreçleri tanımlamak yarar sağlar ancak kurumsallaşmak 
kökeninde “değişimi” öngörür. Neyi yapıyorsanız, daha 
düşük maliyetle, daha hızlı, daha verimli, daha etkili ve 
daha etkin yapmaya çalışmaya evrilecek bir işletme anla-
yışına geçiştir. Alışkanlıkları terk etmektir. Yıllarca ve defa-
larca tekrar ettiğiniz işleri yaparken biraz durmak, dinle-
mek, çevreyi analiz etmek, kıyaslamak ve farklı biçimlerde 
denemektir. Hata yapmaktır. Hatalara sistemli ve uzun 
soluklu çözümler yaratmaya çalışmaktır. Savunmaya 
geçmemek ve araştırmaktır. Çevresel fırsat ve tehditlere 
göre konumlanabilmektir. Kuruma özgü bir kültür yarata-
bilmektir. Bu kültür içinde tekrar eden davranışlar gelişti-
rebilmektir. İnsan kapitalini doğru şekilde değerlendire-
bilmektedir. Örgütsel yapıyı, stratejik amaçlar çerçevesin-
de dizayn edebilmektir. Böyle zor bir çerçevede değişimi 
sağlamak için efor sarf edilmiyorsa durmak, bir çay 
koymak ve en baştan başlamak gerekir! Bir işletmede, 
kurumsallaşmak adına 2,5 yıl birlikte çaba gösterdiğimiz 
yönetici bir gün bana “bu kurumda bir şeylerin düzelme-
yeceğini hala anlayamadınız mı hocam?” demişti. İşin 
özet cümlesi bu galiba! 

 

      

      Tespit 4…
Yabancı Sermaye Baskısı 
Yabancı sermaye ortaklığı geliştirmiş Türk işletmelerin-
de kısa zamanda büyük değişimler görebilirsiniz. Kalite, 
Ar-Ge, finans, üretim, pazarlama ve bilhassa insan 
kaynakları fonksiyonlarında hızlı bir toparlanmaya şahit 

olunur. Birey odaklı yürütülen tüm süreçlerde, yabancı 
sermayenin birlikte getirdiği sistemsel bakış açısı bir 
süre sonra hâkimiyetini ilan eder. Düzenli toplantılar, 
sunulan raporlar, eğitim programları, marka geliştir-
me çalışmaları, stratejik yönetim uygulamaları ve 
daha sayılabilecek birçok faaliyet “zorunlu” olarak 
hayata geçirilir ve etkinlik sağlanır. Diğer bir deyimle, 
yabancı sermayeli kuruluşun kurumsal perspektifi 
“edinilir”. Yıllarca başarılması güç diye addedilen çalış-
malar, etkin biçimde uygulanmaya başlar. Daha da 
ilginci, kurumsal süreçlere “direnç” gösteren çalışanlar 
ve yönetim bir anda değişime uyum sağlar. Sonuç; 
yabancı sermaye baskısı, kurumsallaşma çalışmaları-
nın ana nedenidir. Keşke farklı bir başlangıç nedeni 
yaratılabilseydi. Örneğin, kurumun geleceği açısından 
“gerekli ve doğru” görüldüğü için!
 

      Tespit 5…
Üniversitelerin Bir Çözüm 
Ortağı Olarak Algılanmaması

Üniversiteler, kurumsallaşma sürecinde birer çözüm 
ortağı olarak düşünülmemekte ve hatta hiç akla bile 
gelmemekte. Finans, pazarlama, insan kaynakları, 
kalite gibi alanlarda çalışan onlarca akademik zihin 
varken çözüm “hızlı reçete sunan” piyasacı şirketlerde 
aranmakta. Katma değer yaratmayan onlarca şaşalı 
sunum, çözüm üretmeyen ve dayanağını nereden 
aldığını bilmediğimiz sorularla yürütülmüş araştırma-
lar, sayfalarca kaleme alınmış ancak uygulanmayan 
prosedürler, çalışanların zorla gittiği eğitimler, en son 
yıllar önce çizilmiş organizasyon şemaları, yıllardır 
güncellenmemiş iş tanımları, hiç merak edilmeyen 
müşteri beklentileri gibi birçok sorunu yaratan “piya-
sacı” mantık. Bilgi üreten kurumlara yakın konumlan-
mak gerek. Ya üniversitelerin kapısı çalınmalı ya da 
öğretim üyeleri davet edilmeli. Bir asrı geçen biriki-
miyle işletmecilik biliminden faydalanmak şart.
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Olağan şartlarda, bir akademisyen bir araştırma sorun-
salı üzerinden bilimsel bir metin ortaya koymaya kalkıştı-
ğında, iddialarını teorik dayanaklar ve güncel yaklaşımlar 
ile desteklemeye, çeşitli araştırma bulguları ile konuyu 
farklı yönleriyle tartışmaya ve süreci istatistiksel analizler-
le nicel ya da nitel bir platforma oturtmaya çalışır. Ancak, 
bu durumda araştırma sorunsalından daha büyük bir 
çıkmaz ile karşı karşıya kalınır. Bilimsel düzeyde sistemli bir 
içerik sunan bu metin, çoğu zaman uygulamacıların 
dikkatini çekmez ve sıkıcı bulunur. Bir de üstüne “çok teorik 
kalmış” damgası da vurulunca iyiden iyiye değersizleştirilir 
ve akademisyenin nezih kitaplığında yıllanmaya terkedilir. 
Bu şekilde yazılmış ve fark edilmeyi bekleyen yüzlerde ve 
hatta binlerce akademik araştırma bulunmaktadır. Büyük 
kayıp!Bu nedenle, düşüncelerimi uygulamacının sıkılma-
dan okuyabileceği bir dilde ve içerikte aktarmaya çalışaca-
ğım. Yazımda ifade etmeye çalıştığım her şey 18 yıllık 
sanayi deneyimime ve işletmeler ile olan etkileşimime 
dayanıyor. Farklı işletmelerde kurumsallaşma adına 
yürütmüş olduğum çalışmalar esnasında kişisel düzeyde 
yapmış olduğum “gözlemler” metnin ana çerçevesini oluş-
turuyor. Metin kişisel gözleme dayandığı için “sübjektif” 
değerlendirmeler elbette içeriyor olabilir. Bu hususta 
okuyucuların hoşgörüsüne sığınıyorum.

Özet olarak bu yazıda kurumsal yapılar oluşturmaya çaba 
sarf eden işletmelerde sıkça rastladığım davranış biçimle-
rini, ağırlıklı olarak girişimci ve profesyonellerin tutumları 
üzerinden betimlemeye çalışacağım.

           Tespit 1…
Kontrolü Kaybetme Endişesi
İşletmeler, belirli bir büyüklüğe ulaşınca “kurumsal-
laşma” gerekliliğini daha fazla hissetmeye başlarlar. 
Tüm işletme süreçleriyle birebir ilgilenen girişimci, 
yapının büyümesi ve karmaşık hale gelmesi ile her işe 
yetişememeye başlar. Profesyonel yönetici kadrolar 
istihdam ederek sorunu ilk etapta çözdüğünü sanan 
girişimci, kısa zamanda problemin kaynağının farklı 
olduğunu görür. İşletmenin bir sistemler bütünü 
olduğunu ve sadece sistemsel bir bakış açısıyla kuru-
mun yönetilebileceğinin farkına varır. Gerçi bu arada 
“işletme büyümüştür ancak kontrol çoktan kaybedil-
miştir.” Girişimci ya da en yakınındaki en güvenilir 
profesyoneli, coğrafik yayılım, üretim kapasitesi, 
çalışan popülasyonu ve müşteri portföyünün kontrol-
süz / hızlı büyümesine karşı kaygılıdır ve yapının 
“kontrolünü” tekrar sağlamak için kurumsallaşma 
kararını verir. Diğer bir deyimle, proaktif (sorun oluş-
madan önce) değil, reaktif (sorunun tam göbeğinde) 
çözümler üretilmeye çalışılır. Zararı yok, geç olsun güç 
olmasın! Bir hışımla girişilen çalışmalar en fazla 2-3 yıl 
sürer ve sonuç “biz bundan sonrasını hallederiz 
hocam!” oluverir. Bu aşamada diyebilirim ki; kurumsal-
laşma sürecinde çalışıp, sonrasında biz hallederiz ile 
bitirilen hiçbir projenin sonraki evrelerinde ilerleme 
sağlandığına şahit olmadım. Hatta tam tersine eski 

alışkanlıklara geri dönüldüğünü, kurum yetkililerinin 
kendi itira�arından öğrendim.Girişimcinin, kurumsal-
laşma projesini sonlandırma kararının altında kendin-
ce haklı bir gerekçe vardır. “Kurum içi süreçlerde 
bireysel olarak tüm kontrolümü kaybedersem!” Bilin-
diği üzere kurumsallaşmak, sistemli yapılar kurmayı 
gerekli kılmaktadır ve sistemsel bakış yaygınlaştıkça 
da birey düzeyindeki tüm müdahalelere kapalı bir 
anlayış gelişmeye başlar. Bu durumda, “patron” dahil 
tüm yöneticilerin kendine göre biçimlendirdiği süreç-
ler, kurumun yetenekleri ölçüsünde objektif yakla-
şımlar halini alır ve bilhassa bu durum patronun 
geniş, çoğu zaman sübjektif hareket alanını tehdit 
eder. İşte tam bu noktada, kurumsallaşma projesinin 
birkaç yılında sabreden girişimci ya da benzer yönet-
sel tutuma sahip üst düzey profesyonel, durumdan 
rahatsız olmaya başlar çünkü artık her şey kendileri-
nin düşünceleri ve yönlendirmeleri çerçevesinde 
şekillenmemektedir. Az da olsa bu süre içinde, 
varsa danışmanın da çetin uğraşları ile 
sistem tümüyle müdahaleye açık kapıla-
rını kapatmaya başlamıştır. Dolayısıy-
la, gidişattan rahatsızlığını yüz halin-
den, sistem geliştirmedeki isteksizli-
ğinden, yoğun işleri (!) nedeniyle 
randevu almakta zorlanmanızdan 
anladığınız patron sonunda bom-
bayı patlatır. Ya sistem geliştirme 
çalışmalarına ara verir ya da tamamen 
projeyi durdurma kararı alır. Bu çerçeve-
de denilebilir ki; kurumsallaşmak için lider-
liği üstlenen girişimci, yine kontrolü kaybetme 
endişesiyle tüm çalışmaların çöpe atılması uğruna 
yola en büyük taşı koyar. Dolayısıyla, kurumsallaşma-
nın önündeki en büyük engel belki de “girişimci”nin 
ta kendisidir. Girişimcinin durdurduğu ya da askıya 
aldığı kurumsallaşma projesi, kurumun süreçlerinden 
çok “çalışanlarını” en fazla etkiler. Sistemli olamama-
nın en yoğun baskısını alt kademe çalışanlar hisset-
mektedir ve küçük de olsa sonuç veren başlangıç 
çalışmaları içeride bir heyecan uyandırır. Çalışanlar 
daha fazla inanmaya ve katılmaya çalışırlar ta ki proje 
sonlandırılıp rafa kaldırılıncaya kadar. Sonuç; içeride 
kurumsal çalışmalara “direnç” gösteren bireyler yara-
tılmış olur. Bu arada, kurumsallaşma yönünde bir 
çabanın başlaması için neden belirgin bir büyüklüğe 
ulaşılması gerektiğini de anlamış değilim. Sanki 
onlarca çalışana, geniş bir üretim hattına, coğrafik 
olarak yayılmış bir pazar yapısına ya da çeşitlenmiş 
ürün portföyüne ulaşmadan kurumsallaşmak 
mümkün değilmiş gibi! Girişimcisi 59, şirketi 29 yaşın-
da bir tekstil işletmesinde, kurumsallaşmak için adım 
atmanız gerek dediğimde aldığım yanıt tam olarak 
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mez. Olsaydı, bir asırlık işletmecilik literatüründe bu 
konuda bir limit aşağı yukarı belirtilmiş olurdu. Bilhas-
sa, yaşı ilerlemiş, şirketi devredecek ikinci ya da üçüncü 
nesil aile bireyleri olmayan (ya da henüz hazır görülme-
yen), sağlık sorunları ile uğraşan girişimcilerin, bir gün 
işe gelemeyecek durumda olma ihtimaline karşı, 
kurumsal bir işleyişe bir an önce geçiş yapmaları son 
derece kritiktir. 

      Tespit 2…
Profesyonellerin Yeterince 
Baskı Unsuru Olamaması

Bu tespit biraz daha fazla profesyonelleri 
ilgilendiriyor. Bunun sebebi, bahsi geçecek 

olan konuda girişimcinin sorumlulukları-
nın olmaması değil, Türkiye’deki 
“girişimci profilin” söz konusu sorum-
luluklar çerçevesinde yeterli bir nitelik 
göstermemesidir. Ayşe Buğra’nın 
“Devlet ve İşadamları” adlı çalışmasın-

da, bahsi geçen girişimcilerin, Türkiye 
bağlamında nasıl bir nitelik gösterdiği, 

1910’lu yıllardan bu yana nasıl bir değişim 
içerisinde oldukları ve çevre koşullarına göre 

nasıl konumlandıkları ayrıntıları ile tartışılmakta-
dır. Ayşe Buğra Hocanın “Türkiye’de girişimci sınıf, 
köken itibariyle ağırlıklı olarak kısa dönem kar amaçlı, 
spekülatif kazanç peşinde koşan, tesadüfi yatırım 
odaklı ve kısa dönem bakış açılı olduğu”  yönündeki 
tespiti dikkati çekiyor. 1950 ve 60’lı yıllarda ivme kaza-
nan sanayileşme çalışmaları, yukarıda ifade edilen 
girişimci profili ile günümüze taşınmış ve çoğu firmayı 
hala birinci nesil girişimciler yönetmekte. İşte bu nok-
tada, üretim odaklı bakış açısıyla, işletmenin her karesi-
ne müdahale etmekten kendini alamayan (Belki de 
haklıdırlar. Siz olsaydınız kurup geliştirdiğiniz bir işlet-
meye müdahalenizi kısıtlayabilir miydiniz?) girişimci-
nin neden böyle davrandığını ve neden kurumlaşma 
yönünde adım atamadığını anlamak zor değil. 

Bu yüzden sorumluluk yönünü girişimciden, profesyo-
nel yöneticiye çeviriyorum. Eğitimli, genç, dinamik, iyi 
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yaratılabilseydi. Örneğin, kurumun geleceği açısından 
“gerekli ve doğru” görüldüğü için!
 

      Tespit 5…
Üniversitelerin Bir Çözüm 
Ortağı Olarak Algılanmaması

Üniversiteler, kurumsallaşma sürecinde birer çözüm 
ortağı olarak düşünülmemekte ve hatta hiç akla bile 
gelmemekte. Finans, pazarlama, insan kaynakları, 
kalite gibi alanlarda çalışan onlarca akademik zihin 
varken çözüm “hızlı reçete sunan” piyasacı şirketlerde 
aranmakta. Katma değer yaratmayan onlarca şaşalı 
sunum, çözüm üretmeyen ve dayanağını nereden 
aldığını bilmediğimiz sorularla yürütülmüş araştırma-
lar, sayfalarca kaleme alınmış ancak uygulanmayan 
prosedürler, çalışanların zorla gittiği eğitimler, en son 
yıllar önce çizilmiş organizasyon şemaları, yıllardır 
güncellenmemiş iş tanımları, hiç merak edilmeyen 
müşteri beklentileri gibi birçok sorunu yaratan “piya-
sacı” mantık. Bilgi üreten kurumlara yakın konumlan-
mak gerek. Ya üniversitelerin kapısı çalınmalı ya da 
öğretim üyeleri davet edilmeli. Bir asrı geçen biriki-
miyle işletmecilik biliminden faydalanmak şart.
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Olağan şartlarda, bir akademisyen bir araştırma sorun-
salı üzerinden bilimsel bir metin ortaya koymaya kalkıştı-
ğında, iddialarını teorik dayanaklar ve güncel yaklaşımlar 
ile desteklemeye, çeşitli araştırma bulguları ile konuyu 
farklı yönleriyle tartışmaya ve süreci istatistiksel analizler-
le nicel ya da nitel bir platforma oturtmaya çalışır. Ancak, 
bu durumda araştırma sorunsalından daha büyük bir 
çıkmaz ile karşı karşıya kalınır. Bilimsel düzeyde sistemli bir 
içerik sunan bu metin, çoğu zaman uygulamacıların 
dikkatini çekmez ve sıkıcı bulunur. Bir de üstüne “çok teorik 
kalmış” damgası da vurulunca iyiden iyiye değersizleştirilir 
ve akademisyenin nezih kitaplığında yıllanmaya terkedilir. 
Bu şekilde yazılmış ve fark edilmeyi bekleyen yüzlerde ve 
hatta binlerce akademik araştırma bulunmaktadır. Büyük 
kayıp!Bu nedenle, düşüncelerimi uygulamacının sıkılma-
dan okuyabileceği bir dilde ve içerikte aktarmaya çalışaca-
ğım. Yazımda ifade etmeye çalıştığım her şey 18 yıllık 
sanayi deneyimime ve işletmeler ile olan etkileşimime 
dayanıyor. Farklı işletmelerde kurumsallaşma adına 
yürütmüş olduğum çalışmalar esnasında kişisel düzeyde 
yapmış olduğum “gözlemler” metnin ana çerçevesini oluş-
turuyor. Metin kişisel gözleme dayandığı için “sübjektif” 
değerlendirmeler elbette içeriyor olabilir. Bu hususta 
okuyucuların hoşgörüsüne sığınıyorum.

Özet olarak bu yazıda kurumsal yapılar oluşturmaya çaba 
sarf eden işletmelerde sıkça rastladığım davranış biçimle-
rini, ağırlıklı olarak girişimci ve profesyonellerin tutumları 
üzerinden betimlemeye çalışacağım.

           Tespit 1…
Kontrolü Kaybetme Endişesi
İşletmeler, belirli bir büyüklüğe ulaşınca “kurumsal-
laşma” gerekliliğini daha fazla hissetmeye başlarlar. 
Tüm işletme süreçleriyle birebir ilgilenen girişimci, 
yapının büyümesi ve karmaşık hale gelmesi ile her işe 
yetişememeye başlar. Profesyonel yönetici kadrolar 
istihdam ederek sorunu ilk etapta çözdüğünü sanan 
girişimci, kısa zamanda problemin kaynağının farklı 
olduğunu görür. İşletmenin bir sistemler bütünü 
olduğunu ve sadece sistemsel bir bakış açısıyla kuru-
mun yönetilebileceğinin farkına varır. Gerçi bu arada 
“işletme büyümüştür ancak kontrol çoktan kaybedil-
miştir.” Girişimci ya da en yakınındaki en güvenilir 
profesyoneli, coğrafik yayılım, üretim kapasitesi, 
çalışan popülasyonu ve müşteri portföyünün kontrol-
süz / hızlı büyümesine karşı kaygılıdır ve yapının 
“kontrolünü” tekrar sağlamak için kurumsallaşma 
kararını verir. Diğer bir deyimle, proaktif (sorun oluş-
madan önce) değil, reaktif (sorunun tam göbeğinde) 
çözümler üretilmeye çalışılır. Zararı yok, geç olsun güç 
olmasın! Bir hışımla girişilen çalışmalar en fazla 2-3 yıl 
sürer ve sonuç “biz bundan sonrasını hallederiz 
hocam!” oluverir. Bu aşamada diyebilirim ki; kurumsal-
laşma sürecinde çalışıp, sonrasında biz hallederiz ile 
bitirilen hiçbir projenin sonraki evrelerinde ilerleme 
sağlandığına şahit olmadım. Hatta tam tersine eski 

alışkanlıklara geri dönüldüğünü, kurum yetkililerinin 
kendi itira�arından öğrendim.Girişimcinin, kurumsal-
laşma projesini sonlandırma kararının altında kendin-
ce haklı bir gerekçe vardır. “Kurum içi süreçlerde 
bireysel olarak tüm kontrolümü kaybedersem!” Bilin-
diği üzere kurumsallaşmak, sistemli yapılar kurmayı 
gerekli kılmaktadır ve sistemsel bakış yaygınlaştıkça 
da birey düzeyindeki tüm müdahalelere kapalı bir 
anlayış gelişmeye başlar. Bu durumda, “patron” dahil 
tüm yöneticilerin kendine göre biçimlendirdiği süreç-
ler, kurumun yetenekleri ölçüsünde objektif yakla-
şımlar halini alır ve bilhassa bu durum patronun 
geniş, çoğu zaman sübjektif hareket alanını tehdit 
eder. İşte tam bu noktada, kurumsallaşma projesinin 
birkaç yılında sabreden girişimci ya da benzer yönet-
sel tutuma sahip üst düzey profesyonel, durumdan 
rahatsız olmaya başlar çünkü artık her şey kendileri-
nin düşünceleri ve yönlendirmeleri çerçevesinde 
şekillenmemektedir. Az da olsa bu süre içinde, 
varsa danışmanın da çetin uğraşları ile 
sistem tümüyle müdahaleye açık kapıla-
rını kapatmaya başlamıştır. Dolayısıy-
la, gidişattan rahatsızlığını yüz halin-
den, sistem geliştirmedeki isteksizli-
ğinden, yoğun işleri (!) nedeniyle 
randevu almakta zorlanmanızdan 
anladığınız patron sonunda bom-
bayı patlatır. Ya sistem geliştirme 
çalışmalarına ara verir ya da tamamen 
projeyi durdurma kararı alır. Bu çerçeve-
de denilebilir ki; kurumsallaşmak için lider-
liği üstlenen girişimci, yine kontrolü kaybetme 
endişesiyle tüm çalışmaların çöpe atılması uğruna 
yola en büyük taşı koyar. Dolayısıyla, kurumsallaşma-
nın önündeki en büyük engel belki de “girişimci”nin 
ta kendisidir. Girişimcinin durdurduğu ya da askıya 
aldığı kurumsallaşma projesi, kurumun süreçlerinden 
çok “çalışanlarını” en fazla etkiler. Sistemli olamama-
nın en yoğun baskısını alt kademe çalışanlar hisset-
mektedir ve küçük de olsa sonuç veren başlangıç 
çalışmaları içeride bir heyecan uyandırır. Çalışanlar 
daha fazla inanmaya ve katılmaya çalışırlar ta ki proje 
sonlandırılıp rafa kaldırılıncaya kadar. Sonuç; içeride 
kurumsal çalışmalara “direnç” gösteren bireyler yara-
tılmış olur. Bu arada, kurumsallaşma yönünde bir 
çabanın başlaması için neden belirgin bir büyüklüğe 
ulaşılması gerektiğini de anlamış değilim. Sanki 
onlarca çalışana, geniş bir üretim hattına, coğrafik 
olarak yayılmış bir pazar yapısına ya da çeşitlenmiş 
ürün portföyüne ulaşmadan kurumsallaşmak 
mümkün değilmiş gibi! Girişimcisi 59, şirketi 29 yaşın-
da bir tekstil işletmesinde, kurumsallaşmak için adım 
atmanız gerek dediğimde aldığım yanıt tam olarak 

şöyle idi…“Hocam, farkındayız ama hazır değiliz!”. 
Hazır olmak için nasıl bir mucizenin gerçekleşmesi 
bekleniyor? Kurumsal yapılar kurgulamak, ölçek 
(büyüklük) ile bağlantılı bir başlangıç noktası gerektir-
mez. Olsaydı, bir asırlık işletmecilik literatüründe bu 
konuda bir limit aşağı yukarı belirtilmiş olurdu. Bilhas-
sa, yaşı ilerlemiş, şirketi devredecek ikinci ya da üçüncü 
nesil aile bireyleri olmayan (ya da henüz hazır görülme-
yen), sağlık sorunları ile uğraşan girişimcilerin, bir gün 
işe gelemeyecek durumda olma ihtimaline karşı, 
kurumsal bir işleyişe bir an önce geçiş yapmaları son 
derece kritiktir. 

      Tespit 2…
Profesyonellerin Yeterince 
Baskı Unsuru Olamaması

Bu tespit biraz daha fazla profesyonelleri 
ilgilendiriyor. Bunun sebebi, bahsi geçecek 

olan konuda girişimcinin sorumlulukları-
nın olmaması değil, Türkiye’deki 
“girişimci profilin” söz konusu sorum-
luluklar çerçevesinde yeterli bir nitelik 
göstermemesidir. Ayşe Buğra’nın 
“Devlet ve İşadamları” adlı çalışmasın-

da, bahsi geçen girişimcilerin, Türkiye 
bağlamında nasıl bir nitelik gösterdiği, 

1910’lu yıllardan bu yana nasıl bir değişim 
içerisinde oldukları ve çevre koşullarına göre 

nasıl konumlandıkları ayrıntıları ile tartışılmakta-
dır. Ayşe Buğra Hocanın “Türkiye’de girişimci sınıf, 
köken itibariyle ağırlıklı olarak kısa dönem kar amaçlı, 
spekülatif kazanç peşinde koşan, tesadüfi yatırım 
odaklı ve kısa dönem bakış açılı olduğu”  yönündeki 
tespiti dikkati çekiyor. 1950 ve 60’lı yıllarda ivme kaza-
nan sanayileşme çalışmaları, yukarıda ifade edilen 
girişimci profili ile günümüze taşınmış ve çoğu firmayı 
hala birinci nesil girişimciler yönetmekte. İşte bu nok-
tada, üretim odaklı bakış açısıyla, işletmenin her karesi-
ne müdahale etmekten kendini alamayan (Belki de 
haklıdırlar. Siz olsaydınız kurup geliştirdiğiniz bir işlet-
meye müdahalenizi kısıtlayabilir miydiniz?) girişimci-
nin neden böyle davrandığını ve neden kurumlaşma 
yönünde adım atamadığını anlamak zor değil. 

Bu yüzden sorumluluk yönünü girişimciden, profesyo-
nel yöneticiye çeviriyorum. Eğitimli, genç, dinamik, iyi 
eğitim almış, çok yönlü bakış açısına sahip, teknoloji 
sever, çevreyi düzenli takip edebilen profesyonellerin 
kurumlaşma yönünde itici bir güç olabileceği kanısın-
dayım. 

Girişimciyi ikna etme, yönlendirme, çalışmalara sabırla 
katkı sunma ve kararlı olma davranışları ile girişimci ve 
çalışanlar üzerindeki en güçlü aktör “profesyoneller”. 

      Tespit 3…
Prosedür Yazma Hastalığı
Kurumlar, her süreç için prosedür ve talimat yazınca 
kurumsallaştığını zannetmekte. Alınan tüm danışmanlık 
hizmetlerinden tek beklenti maalesef bu yönde. Elbette, 
süreçleri tanımlamak yarar sağlar ancak kurumsallaşmak 
kökeninde “değişimi” öngörür. Neyi yapıyorsanız, daha 
düşük maliyetle, daha hızlı, daha verimli, daha etkili ve 
daha etkin yapmaya çalışmaya evrilecek bir işletme anla-
yışına geçiştir. Alışkanlıkları terk etmektir. Yıllarca ve defa-
larca tekrar ettiğiniz işleri yaparken biraz durmak, dinle-
mek, çevreyi analiz etmek, kıyaslamak ve farklı biçimlerde 
denemektir. Hata yapmaktır. Hatalara sistemli ve uzun 
soluklu çözümler yaratmaya çalışmaktır. Savunmaya 
geçmemek ve araştırmaktır. Çevresel fırsat ve tehditlere 
göre konumlanabilmektir. Kuruma özgü bir kültür yarata-
bilmektir. Bu kültür içinde tekrar eden davranışlar gelişti-
rebilmektir. İnsan kapitalini doğru şekilde değerlendire-
bilmektedir. Örgütsel yapıyı, stratejik amaçlar çerçevesin-
de dizayn edebilmektir. Böyle zor bir çerçevede değişimi 
sağlamak için efor sarf edilmiyorsa durmak, bir çay 
koymak ve en baştan başlamak gerekir! Bir işletmede, 
kurumsallaşmak adına 2,5 yıl birlikte çaba gösterdiğimiz 
yönetici bir gün bana “bu kurumda bir şeylerin düzelme-
yeceğini hala anlayamadınız mı hocam?” demişti. İşin 
özet cümlesi bu galiba! 

 

      

      Tespit 4…
Yabancı Sermaye Baskısı 
Yabancı sermaye ortaklığı geliştirmiş Türk işletmelerin-
de kısa zamanda büyük değişimler görebilirsiniz. Kalite, 
Ar-Ge, finans, üretim, pazarlama ve bilhassa insan 
kaynakları fonksiyonlarında hızlı bir toparlanmaya şahit 

olunur. Birey odaklı yürütülen tüm süreçlerde, yabancı 
sermayenin birlikte getirdiği sistemsel bakış açısı bir 
süre sonra hâkimiyetini ilan eder. Düzenli toplantılar, 
sunulan raporlar, eğitim programları, marka geliştir-
me çalışmaları, stratejik yönetim uygulamaları ve 
daha sayılabilecek birçok faaliyet “zorunlu” olarak 
hayata geçirilir ve etkinlik sağlanır. Diğer bir deyimle, 
yabancı sermayeli kuruluşun kurumsal perspektifi 
“edinilir”. Yıllarca başarılması güç diye addedilen çalış-
malar, etkin biçimde uygulanmaya başlar. Daha da 
ilginci, kurumsal süreçlere “direnç” gösteren çalışanlar 
ve yönetim bir anda değişime uyum sağlar. Sonuç; 
yabancı sermaye baskısı, kurumsallaşma çalışmaları-
nın ana nedenidir. Keşke farklı bir başlangıç nedeni 
yaratılabilseydi. Örneğin, kurumun geleceği açısından 
“gerekli ve doğru” görüldüğü için!
 

      Tespit 5…
Üniversitelerin Bir Çözüm 
Ortağı Olarak Algılanmaması

Üniversiteler, kurumsallaşma sürecinde birer çözüm 
ortağı olarak düşünülmemekte ve hatta hiç akla bile 
gelmemekte. Finans, pazarlama, insan kaynakları, 
kalite gibi alanlarda çalışan onlarca akademik zihin 
varken çözüm “hızlı reçete sunan” piyasacı şirketlerde 
aranmakta. Katma değer yaratmayan onlarca şaşalı 
sunum, çözüm üretmeyen ve dayanağını nereden 
aldığını bilmediğimiz sorularla yürütülmüş araştırma-
lar, sayfalarca kaleme alınmış ancak uygulanmayan 
prosedürler, çalışanların zorla gittiği eğitimler, en son 
yıllar önce çizilmiş organizasyon şemaları, yıllardır 
güncellenmemiş iş tanımları, hiç merak edilmeyen 
müşteri beklentileri gibi birçok sorunu yaratan “piya-
sacı” mantık. Bilgi üreten kurumlara yakın konumlan-
mak gerek. Ya üniversitelerin kapısı çalınmalı ya da 
öğretim üyeleri davet edilmeli. Bir asrı geçen biriki-
miyle işletmecilik biliminden faydalanmak şart.
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Kapasite Raporu Nedir?

Nerelerde Kullanırılır?

Kimlere Verilir ?  
Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, 
özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya 
standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve 
bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzen-
lenir.

Kapasite raporu almak isteyen firmaların öncelikle odamıza kayıtlı olmaları gerekmektedir. Firmanın elektrik 
aboneliği yapılmış, makine parkuru kurulmuş ve üretime geçmiş olması gerekmektedir.  Bu süreçleri tamamla-
yan odamız üyesi firmaları http://gtso.org.tr/kapasite-raporu adrsimizden ilgili bavuru evraklarını hazırlayıp, 
odamıza şahsen müracaat  etmeleri gerekmektedir. Müracaatın ardından görevli eskper heyetimiz iş yerinizi 
ziyaret edecek, ilgili kapasite kriterine göre işletmenizin kapasitesini, hamamdde ihtiyacını ve toplam güç 
tüketimini tespit edecektir.  Ardındna raporunuz tarafımızdan hazırlanıp , onay için TOBB Sanayi Müdürlüğüne 
gönderilmektedir. Ortalama 5 iş günü içinde tarafınıza teslim  edilir.

Nasıl Alınır?

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde 
olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, 
makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasi-
te raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları Sanayi Odaları düzenlemektedir.

İmalat sanayi, ihracat , ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili 
bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi 
artmaktadır.

Odalarımızca görevlendirilen ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin 
değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan 
sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayından geçmek zorundadır.

•  Yatırım Teşvik Belgesi, 
• Dahilde İşleme İzin Belgesi, 
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması
 aşamasında, 
• Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, 
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, 
• Resmi ve özel ihalelerde, 
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, 
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, 
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, 
• İmalatçı belgesi alımında, 
• Vergi incelemelerinde, 
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, kullanılmaktadır.



Dr.Ertan OKAY
Radyoloji Uzmanı 
TOMOKAY Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Eski Meclis Üyesi

Radyoloji yani Tıbbi görüntüleme insan vücudunun 
bütün organ ve dokuların filmlerinin çekilerek görüntü-
lenmesidir. 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Conrad 
Röntgen’in X ışınını icat etmesiyle Röntgen çekilmeye 
başlanmıştır. 1980’lere kadar sadece bu yöntemle   

görüntüleme yapılmıştır. Ultrasonografinin Tıbbi görüntüle-
me için kullanılmaya başladığı 1980’lerden sonra insan vücu-
dunun görüntüleme anatomisi oluşturulmuş ve daha sonra 
devreye giren Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezo-
nans (MR) görüntüleme gibi yöntemlerle daha da ileri bir 
seviyeye gelmiştir.
 

1980' lerde kullandığımız Ultrasonografi monitörü bugün-
kü cep telefonlarının ekranı büyüklüğündeydi. Görüntü 
netliği ise şu andaki cep telefonlarımızın görüntü netliği-
nin yüzde biriydi. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada 
insan vücudunun doku ve organlarını o kadar ayrıntılı 
görebiliyoruz ki toplu iğne ucu kadar olan hastalıkları 
teşhis etme şansına sahibiz.

Radyoloji Bilimine Olan İlgim ve 
Tarihsel Gelişimi Üzerine

Yıllar öncesine gidiyorum; İstanbul Tıp Fakültesi 3. Sınıf 
öğrencisiydim, Gastroenteroloji servisinde hocamız ile vizit 
yapıyorduk. Hasta başında hocama vakayı takdim ettim ve 
çekilen ultrasonun raporunu okudum. Sonra da ultrason 
filmlerini gösterdim. “Ultrason filmleri kahve falı gibi, 
birşey anlaşılmıyor, görmeye gerek yok dedi` hocam. 

“

“
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Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Manyetik Rezonans (EMAR)
Kemik Ölçümü
Diş Filmleri:
 Panoramik diş grafisi
 Sefalometrik grafi
 Volümetrik Diş Tomografisi

İlk Röntgen Cihazı

Çok sayıda cihaz ile ayrıntılı filmler çekilerek hastalıklara erken teşhis 
konmaktadır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki baş döndüren 
gelişmeler ve yapay zeka Tıbbi görüntülemede de kullanılmaya 
başlanmıştır. Kliniğimizde de çekilen filmlerin raporlanması yapay 
zeka teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır.

Kliniğimizde sık olarak yapılan tetkiklerden biri 4 boyutlu 2. düzey 
Gebelik Ultrasonudur.

En kıymetli hocalarımdan birinin bu filmlerden bir şey çıkartama-
ması ve raporuna ihtiyaç duyması nedeniyle bu çekimin yapıldığı 
Dahiliye hastanesindeki Radyoloji bölümüne gittim. Bu filmlerden 
kim anlıyor diyerek onunla tanışmak istedim. O yıllarda Ultrason 
tıpta daha yeni kullanılmaya başlanmış idi. Ultrason çekimine 
girmek ve çekimi yapan doktorla tanışmak için Radyoloji hocamız-
dan müsaade istedim. Çok sayıda Doktor odayı tıklım tıklım doldur-
muştu. En arkada bir sandalyenin üzerine çıkarak çekimi izledim. 
Ultrason cihazının monitörü oldukça küçük idi. Güçlükle bir şeyler 
görmeye çalışıyordum.  Sonrasında çekim yapan Doktor ile tanıştım 
ve kendisinden kıymetli bilgiler aldım. Boş vakitlerimin çoğunu 
Radyoloji bölümünde geçirdim. Ultrason konusunda bilgiler alıyor 
çekimleri izliyor görüntülemeyi öğrenmeyi çalışıyordum. Radyoloji 
bilimini sevmiştim, ilgim de giderek artıyordu. Röntgen çekimleriyle 
ilgilenmeye ve uygun olduğum zamanlarda teknisyenlerden çekim-
leri öğrenmeye başladım. 

Sene 1988 idi ve Radyoloji ihtisası yapmaya o yıl karar vermiştim. Tıp 
Fakültesi’ni bitirene kadar Radyolojiye  olan ilgim artarak devam 
etmiştir.



Radyoloji yani Tıbbi görüntüleme insan vücudunun 
bütün organ ve dokuların filmlerinin çekilerek görüntü-
lenmesidir. 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Conrad 
Röntgen’in X ışınını icat etmesiyle Röntgen çekilmeye 
başlanmıştır. 1980’lere kadar sadece bu yöntemle   

görüntüleme yapılmıştır. Ultrasonografinin Tıbbi görüntüle-
me için kullanılmaya başladığı 1980’lerden sonra insan vücu-
dunun görüntüleme anatomisi oluşturulmuş ve daha sonra 
devreye giren Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezo-
nans (MR) görüntüleme gibi yöntemlerle daha da ileri bir 
seviyeye gelmiştir.
 

1980' lerde kullandığımız Ultrasonografi monitörü bugün-
kü cep telefonlarının ekranı büyüklüğündeydi. Görüntü 
netliği ise şu andaki cep telefonlarımızın görüntü netliği-
nin yüzde biriydi. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada 
insan vücudunun doku ve organlarını o kadar ayrıntılı 
görebiliyoruz ki toplu iğne ucu kadar olan hastalıkları 
teşhis etme şansına sahibiz.

4 Boyutlu 2. Düzey  Gebelik Ultrasonu 
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Manyetik Rezonans (EMAR)
Kemik Ölçümü
Diş Filmleri:
 Panoramik diş grafisi
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Çok sayıda cihaz ile ayrıntılı filmler çekilerek hastalıklara erken teşhis 
konmaktadır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki baş döndüren 
gelişmeler ve yapay zeka Tıbbi görüntülemede de kullanılmaya 
başlanmıştır. Kliniğimizde de çekilen filmlerin raporlanması yapay 
zeka teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır.

Kliniğimizde sık olarak yapılan tetkiklerden biri 4 boyutlu 2. düzey 
Gebelik Ultrasonudur.

Radyolojide 
Kullanılan Cihazlar

+

+

Wilhelm Conrad Röntgen
Röntgenin Mucidi

Tarihte İlk Çekilen Röntgen

2000'li yıllarda Gebelik Ultrasonu boyut atladı ve 3 boyut-
lu ultrason kullanıma girdi. Böylece anne karnındaki 
bebek daha net olarak görülmeye başlandı, sağlık 
durumu daha ayrıntılı değerlendirilebildi. 

2005 yılında 4 boyutlu ultrason geliştirildi. Bu sayede 
bebek doğrudan görülmeye başlandı. 3 boyut, En x Boy x 
Yüksekliktir. Peki 4. boyut nedir? 4. boyut zamandır. Canlı 
yayın şeklinde inceleme yapılmaktadır. 

Bebeğin hareketleri aynı anda görülmekte, anne ve baba 
bebeğin yutmasını, çiş yapmasını, gülmesini  görebilmek-
tedir. Bebeğin sağlık durumu 4 boyutlu ultrason ile en 
ince ayrıntısına kadar tespit edilmektedir. Aynı zamanda 
gebeliğin sağlıklı devamı için yapılması gerekenler de 
belirlenmektedir.

Gebeliğin ilk üç ayında 1. trimester (1. düzey) ultrason,
İkinci üç ayında 2. trimester (2. düzey) ultrason,
Üçüncü üç ayında 3. trimester ultrasonu yapılmaktadır.

En önemlisi 2. düzey Gebelik Ultrasonu olup her gebeye mutlaka 
yapılmaldır. 5. ay (20-22. haftalar) en uygun zamandır. Bizim 
önerimiz 3. trimesterde de 4 boyutlu gebelik ultrasonu yaptırılma-
sıdır. Bu sayede bebeğin sağlıklı bir olgunlaşma süreci geçirip 
geçirmediğini tespit etmiş olacağız.

Gebelik dünyadaki en mucizevi gerçeklerden 
birisi, belki de en önde gelenidir. Nasıl Hazırlanır ?

İlk 3 ayda yapılan 4 boyutlu ultrason için mesanenizin orta derecede dolu 
olması (idrara sıkışık olmak) gerekir. 2. düzey ultrasonda hazırlığa gerek 
yoktur. Son 3 aydaki ultrasonda da hazırlık gerekmez.

Tetkik yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürer.Çekim sırasında bebeği-
nizin her bir organı tek tek incelenerek sağlık durumu hakkında bilgilendi-
rilmesi yapılır.Çekim sonuna doğru 4 boyutlu fotoğra�arı ve video kaydı 
alınarak 15 dakika içerisinde raporunuz ve 4 boyutllu görüntüleri içeren 
CD ve raporunuz teslim edilir.

+



2019 yılı Fuar Takvimi
09 Ocak 19 JUNIOSHOW Bursa 12.Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bursa

09 Ocak 19 36.Uluslararası  İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı İstanbul

11 Ocak 19 2.FIFEX -Futbol Endüstrisi Forum ve İhtisas Fuarı Antalya

16 Ocak 19 Anfaş Hotel Equipment - 30.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı Antalya

16 Ocak 19 Anfaş Food Product - 26.Uluslararası  Gıda  ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya

22 Ocak 19 Pretexpo İzmir "2. Moda ve Hazır Giyim Fuarı" İzmir

22 Ocak 19 Leather & More İzmir  2.Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı İzmir

22 Ocak 19 IF Wedding Fashion İzmir "13.Uluslararası Gelinlik,  Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı" İzmir

22 Ocak 19 İSTMOB İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul

22 Ocak 19 CNR İMOB 2019- İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul

24 Ocak 19 LESHOW İSTANBUL İstanbul

01 Şubat 19 Evlilik Dünyası  2019  Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbul

05 Şubat 19 UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı İstanbul

07 Şubat 19 14.Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir

14 Şubat 19 EDT ANTALYA 2019 Ev Dışı Tüketim Ürünleri Ve Dağıtım Kanalları Fuarı Antalya

14 Şubat 19 EGE TMF / 2.EGE Tekstil, Hazırgiyim Makineleri ve Tekstil Kimyasalları Fuarı Denizli

15 Şubat 19 Kitap Fuarı Ankara

20 Şubat 19 ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Fuarı İstanbul

20 Şubat 19 Horeca Fair Uluslararası Ege Bölgesi 4.Otel Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri Fuarı İzmir

20 Şubat 19 Horeca Fair Ege Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda, İçecek, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları İzmir

20 Şubat 19 PRINTTEK DİGİTAL 2019 14.Uluslararası Dijital  Baskı Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı İstanbul

20 Şubat 19 İstanbul Kırtasiye - Ofis          3.Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı İstanbul

21 Şubat 19 Küresel Temizlik Fuarı İstanbul

21 Şubat 19 Motobike İstanbul İstanbul

22 Şubat 19 Avrasya Boat Show 2019 14.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı İstanbul

27 Şubat 19 Agritech 2.Demre, Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı Antalya

27 Şubat 19 15.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Denizli

28 Şubat 19 16.Uluslararası  İstanbul İplik Fuarı 2019 İstanbul

28 Şubat 19 İstanbul İplik Fuarı 2019 İstanbul

28 Şubat 19 11.Uluslararası İstanbul Boru, Tel ve Rulo Fuarı İstanbul

06 Mart 19 Gurme İzmir - Olivtech 9.Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri İzmir

06 Mart 19 Gurme İzmir -10.Ekoloji İzmir Fuarı" İzmir

06 Mart 19 Avrasya Pencere  2019 20.Uluslararası Pencere Fuarı İstanbul

06 Mart 19 Avrasya Kapı 2019  11.Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı İstanbul

06 Mart 19 Avrasya Cam 2019   9.Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim-İşleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları Fuarı  İstanbul

07 Mart 19 DENEF 1.Denizli Eğitim Fuarı Denizli

07 Mart 19 FOTEG İstanbul 2019 Gıda İşleme ve Ambalaj Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul

07 Mart 19 Güzellik & Bakım 2019   30.Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Furarı İstanbul

08 Mart 19 Uluslararası CNR Kitap Fuarı İstanbul

08 Mart 19 Kepez Kitap Fuarı Antalya

13 Mart 19 BODEX 4.Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon ve Gıda İhtisas Fuarı" Muğla

14 Mart 19 WIN Eurasia 2019 İstanbul

14 Mart 19 3.Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı İstanbul

14 Mart 19 DEYEF-Denizli 2.Emlak ve Yapı Endüstrileri Fuarı Denizli

20 Mart 19 İDMA 2019  8.Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makinaları ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri İstanbul

20 Mart 19 Marex 20.Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon, Servis Ekipmanları ve Gıda İhtisas Fuarı Muğla

21 Mart 19 Asansör İstanbul 2019 İstanbul

21 Mart 19 İstanbul Jewelry Show Mart 2019   48.İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı İstanbul

21 Mart 19 14.Uluslararası İdeal Homex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul

21 Mart 19 REW İstanbul 2019 15.Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı İstanbul

27 Mart 19 MARBLE "25.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı" İzmir

28 Mart 19 IFAT EURASIA 2019 İstanbul

28 Mart 19 EKSPOMED EURASIA 26.Uluslararası Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistemleri,  Teknoloji, Don. ve Hastaneler Fuarı İstanbul

28 Mart 19 Petroleum İstanbul 14.Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman ve Teknoloji Fuarı İstanbul

28 Mart 19 GAS&POWER Network - 3.Elektrik, Doğalgaz, Enerji Depolama, Alternatif Enerji Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı İstanbul

03 Nisan 19 2.FM Expo İstanbul Bina ve Tesis Yönetim Fuarı İstanbul

03 Nisan 19 Aymod 22.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul

04 Nisan 19 12.Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı İstanbul



2019 yılı Fuar Takvimi

*TOBB ‘nin yayınladığı 2019 yılı Ana Fuar Takviminden alınmıştır. 2019 senesinin ilk 3 ayını içerir. Fuar tarihleri değişiklik gösterebilir. 

04 Nisan 19 Automechanika İstanbul İstanbul

04 Nisan 19 Hestourex "Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı" Antalya

05 Nisan 19 Mimari ve Tasarım & Yapı Teknolojileri Fuarı İstanbul

10 Nisan 19 Fashion Prime  3.Tekstil, Tedarik ve Teknolojileri Fuarı İzmir

11 Nisan 19 Heritage İstanbul 2019 - 4.Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve  Konferansı İstanbul

11 Nisan 19 5.Securitex Eurasia 2019 Ankara

11 Nisan 19 IDEX 2019  16.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı İstanbul

11 Nisan 19 6.Cami Yapı Ekipmanları Fuarı İstanbul

18 Nisan 19 2.ICCS - Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı İstanbul

23 Nisan 19 EVTEKS 2019 - 25.İstanbul Ev Tekstili Fuarı İstanbul

23 Nisan 19 26.Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa

24 Nisan 19 SHOEXPO İzmir   "45.Ayakkabı ve Çanta Fuarı" İzmir

30 Nisan 19 IDEF 2019                                                                                                                     14.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul

02 Mayıs 19 8.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul

09 Mayıs 19 UKEYF- Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi İzmir

15 Mayıs 19 ICCI Powered byPower Gen - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul

15 Mayıs 19 TUBE &STEEL İstanbul İstanbul

20 Mayıs 19 Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı Antalya

12 Haziran 19 Aysaf  22. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul

13 Haziran 19 VIV TÜRKİYE 2019  Tavukçuluk Teknolojileri Uluslararsı İhtisas Fuarı            İstanbul

04 Eylül 19 Food İstanbul 2019 İstanbul

04 Eylül 19 EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2019 İstanbul

06 Eylül 19 88.İzmir Enternasyonal Fuarı İzmir

11 Eylül 19 Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı İstanbul

12 Eylül 19 WINDOOR WORLD İzmir

12 Eylül 19 30.Uluslararası Züchex,  Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul

18 Eylül 19 WE "WORLD OF ENERGY" İzmir

19 Eylül 19 Sign İstanbul-2019   21.Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı İstanbul

25 Eylül 19 Hometex 2019 İstanbul

25 Eylül 19 6.Uluslararası Sleep Well Expo 2019 İstanbul

27 Eylül 19 Manisa Kitap Fuarı Manisa

02 Ekim 19 Beauty İstanbul, Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Private Label, Ambalaj, Hammadde Fuarı İstanbul

02 Ekim 19 Aymod 23.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul

02 Ekim 19 ISK-SODEX  2019 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı İstanbul

02 Ekim 19 POOLEXPO 2019 İstanbul

10 Ekim 19 ALUEXPO 2019 6.Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı İstanbul

10 Ekim 19 İstanbul Jewelry Show Ekim 2019    49.Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı İstanbul

16 Ekim 19 Emlak 2019  - Konut İşyeri Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarı İstanbul

17 Ekim 19 8. Doğalgaz Kongresi ve 2.Doğalgaz Fuarı İstanbul

23 Ekim 19 SHOEXPO İzmir   "46.Ayakkabı ve Çanta Fuarı" İzmir

23 Ekim 19 Fashion Prime 4.Tekstil, Tedarik ve Teknolojileri Fuarı İzmir

23 Ekim 19 KALİTE'19 İstanbul

23 Ekim 19 Natural Stone İstanbul Mermer Fuarı 2019  Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı İstanbul

23 Ekim 19 Bursa 5.Uluslararası Blok Mermer Fuarı Bursa

23 Ekim 19 MINEX "8.Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı" İzmir

31 Ekim 19 Terminal Expo - 2.Yolcu Terminalleri Endüstrileri, Ekipmanları, Teknolojileri Fuarı İstanbul

01 Kasım 19 Kent Expo "4.Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı ve Kongresi İzmir

05 Kasım 19 FURNITURE İstanbul İstanbul

07 Kasım 19 Manisa 13.Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Manisa

19 Kasım 19 CNR FASHIONIST İstanbul

20 Kasım 19 Aysaf  23. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul

23 Kasım 19 Wedding Fashion Week İzmir İzmir

28 Kasım 19 11.Flower Show İstanbul 2019  Avrasya Bitki Fuarı İstanbul

03 Aralık 19 Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı Antalya

04 Aralık 19 İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı İstanbul

04 Aralık 19 İstanbul Health Expo Medikal Ürün, Ekipman ve Sağlık Turizmi Fuarı İstanbul

04 Aralık 19 Plast  Eurasia  İstanbul  2019   29.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı İstanbul

05 Aralık 19 Travel Turkey İzmir  "13.Turizm Fuar ve Konferansı" İzmir

Sayı : 13    2019
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Kurum İş Süreçlerimize Ait 

İstatistiksel Veriler
“2018 yılı için” 

Sanayi Sicil Birimine Ait Veriler (Adet)
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Fiili Tüketim Belgesi

İş Makinesi Tescil

Fire Raporu

Yerli Malı Belgesi

Eskpertiz Raporu

Kapasite Raporu 75
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1
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Ticaret Sicili Birimine Ait Veriler (Adet)
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Kooperatif

Gerçek Kişi

Anonim Şirket

Limited Şirket

0 5 10 15 20 25 30 35

Kooperatif

Gerçek Kişi

Anonim Şirket

Limited Şirket

Toplam Açılan Şirket Sayısı :  124 Toplam Kapanan Şirket Sayısı  : 79

2018 Yılı içinde toplamda 581 adet Ticaret Sicili Tescil işlemi yapılmıştır

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Muhasebe ve Finans Birimine Ait Veriler (TL)
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Dış Ticaret Birimimimizce Onayı Yapılan Dolaşım
Belgelerine Ait Veriler (Adet) 

EBYS ‘de İşlem Gören Evrak Verileri (Adet)

Ülkemizde en önemli ihracat sektörlerinden olan otomotiv sektörünün Gemlik 
için de lokomotif görevini üstlendiğini görmekteyiz.Bakıldığında Odamız 
aracılığıyla yapılan işlemlerde otomotiv sektörünün açık ara önde olduğunu 
belirtebiliriz.Toplam 8288 adet onay işlemi sadece bu sektörde gerçekleştirildi.O-
tomotiv sektörünü alanında 3780 onay işlemi ile demir çelik sektörü takip 
ederken 1972 onay ile tekstil ve 1734 onay işlemi ile elektrik&elektronik sektörü 
göze çarpan diğer sektörler oldu. 

Ülke çapında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken bu durum odamız 
istatistiklerinede yansımış durumda. 2018 yılı itibariyle Almanya’ya odamız 
aracılığıyla 3719 adet dolaşım belgesi onayı yapıldı.Yine Romanya,İspanya ve 
Fransa gibi ülkelerin en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya’dan sonra 
üst sıralarda yer aldıklarını görmekteyiz.

Tarafımızdan onayı yapılan toplam ihracat hacmimiz ise 1.209.802.104 $ olarak 
gerçekleşirken bu tutar geçen yılın aynı döneminde ise toplam 1.349.885.168$ 
olarak gerçekleşmişti.
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2018

1- Murat Bey Güm. Md.   20.708.963.000 $
2- Gemlik Güm. Md.         12.163.627.000 $
3- Aliağa Güm. Md.          11.958.276.000 $
4- Erenköy Güm. Md.        11.561.096.000 $
5- Ambarlı Güm. Md.        10.701.431.000 $

GEMLİK 
Gümrükler Sıralamasında 
İhracat  İkincisi 
Ülke ekonomimizin lokomotifi, Bursa’nın dünyaya açılan kapısı Gemlik 2018 yılında da gümrükler sıralama-
sında 12.16.627.000 $ ihracat hacmi ile Türkiye ikincisi oldu. 2018 yılında ihracat rakamı 10.732.124.000 $ 
olarak gerçekleşmişti.
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Ambarlı Gümrük Md.

Erenköy Gümrük Md.

Aliağa Gümrük Md.

Gemlik Gümrük Md.

Murat Bey Gümrük Md.

2018 yılı itibari ile Gemlik Gümrük Müdürlüğünden gerçekleşen ithalat miktarı ise 8.169.521.000 $ olarak 
gerçekleşti. Bir önceki yıl ise bu rakam 8.594.338.000 $ olarak gerçekleşmişti. 

Bursa Serbest Bölgesi’mizin 2018 yılı işlem hacmi ise 1.918.150.680 $ olarak gerçekleşti. Serbest bölgemiz 
ülke ekonomisinin önemli bir parçası olmakla beraber 2019 Ocak ayı itibari ile 10.500 kişiye istihdam sağla-
maktadır. Serbest bölgemiz dışındaki diğer tesislerde ise toplamda 10.000 kişiye yakın insana iş imkanı 
sunulmaktadır. 

Gemlik’te bulunan 4 büyük limanımıza toplamda 3923 adet gemi gelmiştir. Diğer veriler şu şekilde gerçek-
leşti.    

Toplam Yükleme       6.381.500 Ton 
Toplam Boşaltma 6.753.188 Ton 
Araç Yükleme 486.329   Adet 
Araç Boşaltma 42.144 Adet 
Konteynır Yükleme 253.173 Adet 
Konteynır Boşaltma 255.056 Adet 
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Alkol kullanımı denge, görme, işitme gibi fonksiyonların 
zayıflamasına yol açarak kas kontrolünü ve dikkati azaltır.

Alkol kontrol kaybına 
yol açar
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İSTATİSTİK

Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2018
 
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 azaldı 
  
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı. 
 

 
 
Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,3 azaldı 
  
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2018
 
İhracat %0,2 arttı, ithalat %28,3 azaldı 
  
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 
yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat %28,3 azalarak 16 
milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
  
Dış ticaret açığı %71,1 azaldı 

TÜİK 2018 Verileri
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Aralık ayında dış ticaret açığı %71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara geriledi. 
  
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında %60 iken, 2018 Aralık ayında %83,8’e yükseldi. 
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,5 azaldı 
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %5,5 azaldı, 
ithalat %1,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına 
göre ihracat %0,3 arttı, ithalat %28,2 azaldı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2019
 
Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,45 arttı 
 
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre %28,70 artış gösterdi. 
  
 Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Ocak 2019 
 [2003=100] 

  
 
Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Ocak 2019 
[2003=100] 
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Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %2,83, imalat 
sanayi sektöründe %0,47, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe %0,38 artış ve su sektöründe ise %6,88 dü-

şüş olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2018
 
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,40 düştü 
 
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,33 artış gerçekleşti. 
 
Aylık en yüksek artış %1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde 
%0,78, sağlıkta %0,62, lokanta ve otellerde %0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,16 artış gerçekleşti. 
 
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %2,56, eğlence ve 
kültürde %0,25, haberleşmede %0,11 ve konutta %0,06 düşüş gerçekleşti. 
 
Yıllık en fazla artış %31,36 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti 
 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,80, gıda ve alkolsüz içecekler %25,11, konut 
%23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. 
 
Aylık en yüksek artış %0,63 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)’da oldu 
 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre 
en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yük-
sek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti. 
 
Aralık 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 
 
Tüketici fiyat endeksi, Aralık 2018 
[2003=100] 
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Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2018
 
Türkiye genelinde 2018 yılında 1 375 398 konut satış sonucu el değiştirdi 
 
Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 
055 konut satışı ve %17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 131 161 konut satışı ve %9,5 pay ile 
Ankara, 75 672 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türki-
ye genelinde satılan konutların 276 820 tanesi ipotekli, 1_098_578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti. 
 
Konut satış sayıları, 2017-2018 

 
Türkiye’de 2018 Aralık ayında 136 845 konut satıldı 
 
Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 oranında  artarak 136 
845 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 541 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına 
göre İstanbul’u, 12 095 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 6 960 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt oldu.

İSTATİSTİK
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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.

ABD

Teklif No: 
201800185 İstanbul merkezli dış ticaret firmasının, ABD’ye ihraç edilmek 

üzere bay/bayan hazır giyim ürünleri üreticileri ile görüşmek 
istediği bildirilmiştir.

Karadağ’ın (Montenegro) başkenti Podgorica’da açmış 
olduğumuz şubemizle; Her türlü inşaat ve yapı malzemeleri, 
Mutfak grupları, Tekstil ürünleri, Deri, çanta ve ayakkabı, Gıda 
ve içecek maddeleri, Temizlik malzemeleri ve maddeleri, Ev 
ve Ofis mobilyaları, Sanayi, Ev Elektrik-Elektronik malzemeleri, 
Bahçe makina ve el aletleri, Her türlü iş makinesi ve aletlerini. 
Aşağıdaki ülkelerde devamlı toptan ve bayilikler şeklinde 
satmak isteyen tüm üretici şirketlerin irtibat bürosu gibi çalışarak 
onların müşteri ve iş ortaklarının aranmasında destek olmak 
istiyoruz. Karadağ (Montenegro), Bosna Hersek, Arnavutluk, 
Makedonya, Kosova, Hırvatistan, Slovenya.

HOLLANDA

Teklif No: 
201800289

Türkiye’de üretilen her türlü inşaat ve malzemeleri, mutfak 
grupları, tekstil, deri çanta ayakkabı, gıda maddeleri ve içecekler, 
temizlik maddeleri, ev ve ofis mobilyaları, sanayi ve ev elektrik-
elektronik malzemeleri, iş makineleri ve el aletleri satışlarını 
Karadağ’ın (Montenegro) başkenti Potgorica’da 800m2’lik 
modern showroomumuzda Montenegro, Bosna Hersek, 
Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Hırvatistan ve Slovenya’ya 
devamlı satışını toptan ve bayilikler bazında yapılmasına 
başlanmıştır. Ürünlerini bahsedilen ülkelerde satmak isteyen 
tüm şirketler telefon ederek yada e-mail göndererek her türlü 
bilgi alabilirler.

KARADAĞ

Teklif No: 
201800314

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ
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Ukrayna pazarında 15 yıldır sirke, ayçiçek yağı üretimi ve toptan 
satışı ile uğraşan Vinagro LLC Şirketinin, Türkiye`den zeytinyağı 
ve sirke çeşitleri ithal etmek istediği ve ayrıca, zeytinyağı ve sirke 
üreten bir tesisten hisse almak istediği bildirilmiştir. Firmanın 
ürünler için 40 ft konteyner bazında Odessa teslimi (CIF Odessa 
40-foot container) fiyat teklifi almak istediği belirtilmiştir. Şirket 
yetkilisi Evdochenko Oleg Viktorovich’in 20-30 Eylül 2018 
tarihleri arasında İzmir`de bulunacağı belirtilmiştir. Söz konusu 
talep Birliğimize Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla 
gönderilmiştir.

Teklif No: 
201800183

UKRAYNA
Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

2013 yılında kaliteli ürünler (ev aletleri / mutfak gereçleri) 
ithalat ve dağıtım hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş olan 
QUANTIM LTD. Şirketinin, dağıtım için yeni yenilikçi ürünler 
aradığı bildirilmiştir. Profesyonel çalışanlardan oluşan ekibiyle, 
iyi kurulmuş depoları, paketleme ve dağıtım tesisleriyle ülke 
çapında geniş bir satış gücüne sahip olduğu ifade edilen Şirketin 
faaliyetlerini genişletmek ve / veya pazarlama seçenekleriyle 
kaliteli lojistik hizmetleri de sunmak istediği belirtilmiştir. İsrail 
Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan 
şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla 
yapılacaktır.

İSRAİL

Teklif No: 
201800178

Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan DEBENHAMS 
RETAIL PLC. Şirketinin, yeni ürünler aradığı (moda ürünleri, kol 
saatleri, parfümler, çakmaklar, fayans, mermer, ahşap zemin 
döşemeleri, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, 
bilgisayar sabit diskleri, TV’ler, klimalar, bisikletler, piller, 
lastikler vb.) ve farklı ürün çeşitleriyle uğraşan firmalarla işbirliği 
yapmak istediği bildirilmiştir. Üretici/tedarikçilerden kataloglarını 
göndermelerini isteyen şirketin, uzun vadeli bir işbirliği yapmak 
istediği ve ödeme politikalarının, teslimattan sonraki 30 gün 
içinde hızlı bir şekilde ödeme şeklinde olduğu belirtilmiştir.

İNGİLTERE

Teklif No: 
201800169
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Aramıza Yeni 
Katılanlar

ARAMIZA YENİ KATILANLARARAMIZA YENİ KATILANLAR

BEYFUR ÖZEL SAĞLIK HIZMETLERI TICARET LIMITED ŞIRKETI
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)

SEÇKIN DEKORATIF ÜRÜNLER YAPI 
MALZEMELERI ANONIM ŞIRKETI

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, 
kauçuk yer döşemeleri ve paspaslar ile plastik zemin, duvar veya tavan kaplamaları 
perakende ticareti (linolyum gibi elastiki zemin kaplamaları, marley, vb. dahil)

SABA YALITIM SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti 
(rulolar halinde cam yünü, taş yünü, bitüm esaslı malzemeler, vb.)

GEMLIK TARIM VE GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

GEMLIK YEMEN KAHVESI GIDA LIMITED ŞIRKETI Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri

ENVE MOBILYA DEKORASYON TICARET LIMITED ŞIRKETI Mutfak mobilyalarının imalatı

AYHAN BALABAN ZBIZA GEMI TAHMIL TAHLIYE Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma 
hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil)

AL ANIZY BÜYÜKORUÇ YAPI INŞAAT TICARET 
VE SANAYI ANONIM ŞIRKETI

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

BULUTOĞLU DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI NAKLIYE INŞAAT 
VE GIDA SANAYI TICARET LTD. ŞTI. GEMLIK ŞUBESI Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yatak perakende ticareti

ILKNUR KAYABAŞ ISTIKLAL SÜRÜCÜ KURSU Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, 
havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç)

BAKIR ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM ANONIM 
ŞIRKETI BURSA ŞUBESI Elektrik enerjisi üretimi

ACARSOY TEKSTIL TICARET VE SANAYI ANONIM 
ŞIRKETI BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESI

Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi 
(kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

AZIZ TAŞ TAŞ PIDE KEBAP SALONU
Döner, lahmacun ve pidecilik (içli pide (kıymalı, peynirli vb.)) faaliyeti 
(garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların 
ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

SAFIR ENTEGRE HIZMETLER YÖNETIMI SANAYI VE 
TICARET LIMITED ŞIRKETI BURSA GEMLIK ŞUBESI

Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, 
vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler hariç)

ZETT DIZAYN IÇ VE DIŞ TICARET LIMITED ŞIRKETI Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle 
yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)

KIRAZ OYUNCAK KIRTASIYE TEKSTIL SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyun ve oyuncakların perakende 
ticareti (her türlü materyalden yapılmış bebek, oyun kağıdı, havai fişek, jetonla 
çalışan diğer oyun makineleri, sihirbazlık veya şaka malzemeleri, vb.)

NEEF LAZER METAL ALIM SATIM SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması

ÖZEL HATEM HASTANESI SANAYI VE TICARET LTD ŞTI ÖZEL 
HATEM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI ŞUBESI

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

ÖZEL HATEM HASTANESI SANAYI VE TICARET LIMITED 
ŞIRKETI ÖZEL GEMLIK HATEM FEN LISESI ŞUBESI

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

ÖZEL HATEM HASTANESI SANAYI VE TICARET LIMITED 
ŞIRKETI ÖZEL GEMLIK HATEM ANADOLU LISESI ŞUBESI

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

PRODSO ENDÜSTRIYEL MALZEMELER 
SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

REELKENT INŞAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
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)

GEMTAŞ LOJISTIK DEPOLAMA VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
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AKCAN LOJISTIK LIMITED ŞIRKETI Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, 
kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

GÜNAY GAZI AYMAR DENIZCILIK VE GEMI ACENTELIĞI Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

ASFA DANIŞMANLIK GIDA MADDELERI SANAYI VE 
TICARET LIMITED ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI

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

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

SDC BOYA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, 
camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı

KAYABEY ZEYTINCILIK INŞAAT NAKLIYE EĞITIM HIZMETLERI 
TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

KMB GROUP GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED 
ŞIRKETI BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESI

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan 
ticareti (doğal bal, malt, hazır yemek, sirke vb.)

GLB OTOMOTIV TEKSTIL DIŞ TICARET 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti (dorse, damper, 
akü dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç)

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

TRKPN BILIŞIM LIMITED ŞIRKETI Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web 
sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

BURSER YEDEK PARÇA BAKIM ONARIM 
TICARET LIMITED ŞIRKETI

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

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

MÇK METAL ÇELIK KONSTRÜKSIYON SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, 
tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, 
birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)

ERYILMAZ METAL PAZARLAMA TICARET 
VE SANAYI LIMITED ŞIRKETI

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demir/çelikten bar ve 
çubukların, profillerin, tüp ve boruların perakende ticareti

DURAK REKLAMCILIK ELEKTRIK INŞAAT 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı

GULF AGENCY DENIZCILIK ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

LAM-LYONEL A.MAKZUME VAPUR ACENTALIĞI 
ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

YILFERT ULUSLARARASI HOLDING ANONIM ŞIRKETI Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)

YENI MAĞAZACILIK ANONIM ŞIRKETI 
BÜTÜNLER GEMLIK BURSA ŞUBESI

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

YENI MAĞAZACILIK ANONIM ŞIRKETI 
KÜÇÜKKUMLA GEMLIK BURSA ŞUBESI

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

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

TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI 
ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI

Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi 
birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)

ARIF ÖZKAN ÖZ TEKNIK MÜHENDISLIK
Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 
(telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım 
projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil))

GÜLERYÜZ NALBURIYE MÜHENDISLIK INŞAAT VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI Hazır beton imalatı
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TÜLAY YILDIRIM ILKIM DANIŞMANLIK
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)

NOBEL GEMLIK OTOMOTIV SANAYI VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI

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)

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

BORÇELIK ÇELIK SANAYII TICARET ANONIM 
ŞIRKETI GEMLIK 1 ŞUBESI

Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, 
tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, 
birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)

I.C. GÜLDOĞAN KAHVEHANE LOKANTA OTO PARK 
IŞLETMECILIĞI TURIZM NAKLIYE GIDA TEKSTIL 
EMLAK OTOMOTIV ALTIN SANAYI TICARET LIMITED 
ŞIRKETI GEMLIK GÜLDOĞAN A ŞUBESI

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

I.C. GÜLDOĞAN KAHVEHANE LOKANTA OTO PARK 
IŞLETMECILIĞI TURIZM NAKLIYE GIDA TEKSTIL 
EMLAK OTOMOTIV ALTIN SANAYI TICARET LIMITED 
ŞIRKETI GEMLIK GÜLDOĞAN B ŞUBESI

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

ASSAN TEKNIK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI
Fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (buhar jeneratörlerinin kurulum 
hizmetleri ve sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu dahil, 
merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) ile makine ve ekipmanlar hariç)

TEKAY KIMYA MÜMESSILLIK VE TICARET LIMITED 
ŞIRKETI BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESI Boya, vernik ve lak toptan ticareti

BURAK BORU ÇELIK IMALAT MONTAJ KAYNAK 
EĞITIM VE DANIŞMANLIK SANAYI VE TICARET LIMITED 
ŞIRKETI BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESI

Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, 
tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, 
birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)

LIBERI DIŞ TICARET LIMITED ŞIRKETI Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

HISER LOJISTIK NAKLIYE SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, 
kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

KURT ENDÜSTRIYEL MAKINE SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

ALA PASTAHANE VE UNLU MAMÜLLER 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

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)

RUPEK DEPOLAMA INŞAAT SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, 
kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç)

TATA YAYIN DAĞITIM TICARET LIMITED ŞIRKETI Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, 
ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)

FILIS TURKEY EMLAKÇILIK TICARET LIMITED ŞIRKETI Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme 
temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)

MG GROUP LOJISTIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, 
kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

ALI BAHADIR ORAL HIRA PARTS METAL
Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, 
tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, 
birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)

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

PAPATYA OTOMOTIV NAKLIYE TURIZM INŞAAT 
TARIM GIDA HAYVANCILIK LIMITED ŞIRKETI

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

ARAS KARGO YURT IÇI YURT DIŞI TAŞIMACILIK 
ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI

Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri 
(dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)

ORAY SPOR SALONU INŞAAT GIDA SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

YURTIÇI KARGO SERVISI ANONIM ŞIRKETI ZEYTIN ŞUBESI Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri 
(dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)

MASNAK NAKLIYAT GIDA VE HAYVANCILIK 
TICARET LIMITED ŞIRKETI Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
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SÜZER YOLCU TAŞIMACILIĞI TICARET LIMITED ŞIRKETI Halk otobüsü/otobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı

IYA SPORTIF ANONIM ŞIRKETI Futbol, voleybol, basketbol vb. kulüplerinin faaliyetleri

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

ASEL LOJISTIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI
Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak 
kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, 
vb. dahil, motosiklet hariç) (finansal leasing hariç)

GEMLIK LOJISTIK GIDA SANAYI VE TICARET 
LIMITED ŞIRKETI GEMLIK 1 ŞUBESI Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)

GEMLIK LOJISTIK GIDA SANAYI VE TICARET 
LIMITED ŞIRKETI GEMLIK 2 ŞUBESI Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)

YÜKSELIŞ ALTYAPI VE GAYRIMENKUL 
GELIŞTIRME INŞAAT ANONIM ŞIRKETI Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yollarının inşaatı

ERGIN GÖKYAY - GÖKYAY ECZANESI Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına 
yönelik eczacılık ürünlerinin perakende ticareti

KARATAŞ SAÇ VE BORU, TURIZM, SANAYI DIŞ 
TICARET LIMITED ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI

Atık ve hurda toptan ticareti (metal olanlar) (kağıt, cam, 
plastik vb. ikincil hammaddeler hariç)

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

GRANDE LOJISTIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, 
kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

GEMSAN ASANSÖR PROJE MÜHENDISLIK INŞAAT 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç)

NEVUE TASARIM VE MOBILYA TICARET LIMITED ŞIRKETI
Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için mobilya 
imalatı (taş, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları, mihraplar, 
minberler, kürsüler, öğrenci sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.)

ÖZEL KÖRFEZ AMBULANS HIZMETLERI 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Ambulansla hasta taşıma faaliyeti (hastane dışı)

3A TEKNIK KALIP SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)

FBD LOJISTIK ITHALAT IHRACAT SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük 
taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç)

RUBBERTECH KAUÇUK VE METAL SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli 
vulkanize kauçuktan teknik işlerde kullanılan diğer eşyalar ile demiryolu, 
kara yolu taşıtları ve diğer araçlar için kalıplanmış parçaların imalatı

HSMS HALI TICARET ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim ve diğer tekstil 
yer döşemeleri perakende ticareti (keçeden olanlar dahil)

SÜRAT KARGO LOJISTIK VE DAĞITIM HIZMETLERI 
ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI

Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri 
(dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)

POYRAZ ÇEVRE TEMIZLIK GERI DÖNÜŞÜM 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

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

DEZAM DIŞ TICARET NAKLIYE DANIŞMANLIK 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

ZILA AMBALAJ GIDA NAKLIYAT TARIM HAYVANCILIK 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI

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

VADI MARMARA GIDA TEKSTIL INŞAAT 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

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

GIZEM CIĞERLI Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil)

MORNING STAR YATIRIM ANONIM ŞIRKETI İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer 
birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil)

Sayı : 13    2019

131



ARAMIZA YENİ KATILANLAR

MEGA-MED ÖZEL SAĞLIK HIZMETLERI VE TIBBI 
MALZEME TICARETI LIMITED ŞIRKETI

Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel 
hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler 
ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç)

KÖFTECI YUSUF HAZIR YEMEK TEMIZLIK CANLI 
HAYVAN ET MAMÜLLERI ENTEGRE GIDA ITHALAT 
IHRACAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 
BURSA IZMIR YÖNÜ GEMLIK OTOBAN ŞUBESI

Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

KÖFTECI YUSUF HAZIR YEMEK TEMIZLIK CANLI 
HAYVAN ET MAMÜLLERI ENTEGRE GIDA ITHALAT 
IHRACAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI BURSA 
ISTANBUL YÖNÜ GEMLIK OTOBAN ŞUBESI

Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

ŞEKERTRANS DEPOLAMA NAKLIYE OTO GALERI 
SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

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

SINIRLI SORUMLU GEMLIK ÇUKURBAHÇE YARDIMLAŞMA 
KALKINMA VE IŞLETME KOOPERATIFI Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

BUTA PACK AMBALAJ SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek 
kalıbı, leğen, tas, kova vb.) ve diğer ev eşyası imalatı

ERCÜMENT ALTAY LOJISTIK SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

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

BE-SA INŞAAT TAAHHÜT ITHALAT IHRACAT LIMITED ŞIRKETI
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)

GEMPET PETROL SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet 
yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti

ENES NUMAN MEKIK METRIK HARITA
Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik 
faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topoğrafya 
hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması)

CANDAROĞLU TURIZM GIDA SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

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)

CSY GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI

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

HISAR SIGORTA ARACILIK HIZMETLERI 
ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI

Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu 
taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, 
nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)

MEMIŞLER ÇAY SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI BURSA GEMLIK ŞUBESI

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve zahire 
ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç, mısır, vb.)

DLK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE GÜMRÜK 
MÜŞAVIRLIĞI ANONIM ŞIRKETI GEMLIK ŞUBESI Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği

MKM LASHING GÖZETIM LIMAN HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma 
hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil)

BETÜL PEKIN PEKIN BILIŞIM Kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
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Sağlık 
her işin başı
Sporu ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek 
bizi hastalıklardan korur.
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vantaGTSO
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Üyelrine Özel Avantaj Noktası
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NAKLAMA HİZMETLERİ
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TİM

 HİZMETLERİ

Üyelerimizin indirimli ve avantajlı hizmetlerden faydalanabilmesi için  Hastaneler,  Oteller ve Eğitim Kurumları ile protokoller 
yaptık.  GTSO AVANTAJ noktalarından sadece üye kimlik kartınızı göstererek faydalanabilirsiniz.  İndirimli ve avantajlı hizmet 
veren kurumlara www.gtso.org.tr adresimizdeki GTSO AVANTAJ sayfamızdan erişebilirsiniz.

?
Sorularınız İçin;

(224)5131023

Üyelerimize Özel 
avantajlı hizmetlerden
yararlanabilirsiniz.

www.gtso.org.tr


