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1961 yılında Devrim Otomobili ile başlayan bir 
hayalin bugün gerçeğe dönüştüğüne şahit olma-
nın gururunu yaşıyoruz. Türk özel sektörünün bilgi-
si, birikimi ve tecrübesi bu projeyi hayata geçirmiş-
tir. 2021 yılında inşallah ilk aracımız banttan çıkmış 
olacak. Bu gurur hepimizin, bu gurur milletimizin-
dir. 

Biz de GTSO olarak Yerli Otomobil fabrikamızın 
Gemlik’te kurulması için çok uğraş verdik. İlgililere 
talebimizi ilettik. Bu büyük projenin Türkiye’ye , 
Gemlik’e kazandırılmasında emeği geçen herkese 
gönülden teşekür ederim. Fabrikanın kurulması ile 
başta isdihtam olmak üzere Türkiye ekonomisine 
sayısız faydaları olacaktır.  Gemlik her şeyi ile hazır. 

Eksiklerimizin tespiti ve giderilmesi, gelecekteki 
planlamalar noktasında GTSO olarak  kurum ve 
kuruluşları, STK’larla istişare etmeye, ortak bir 
paydada buluşmaya hazırız. Bunu önemle vurgu-
lamak isterim

Gemlik Stratejik Açıdan Güzel Bir Seçim

Tarihi M.Ö. 12. Yüzyıla kadar uzanan Gemlik Lidyalı-
lar, Persler, Makedonlar, Büyük Roma İmparatorlu-
ğu gibi bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.  
Uluslar arası deniz yollarının üzerinde bulunan 
Gemlik tarihin en eski zanlarından günümüze 
ticaretin merkezi olmuştur.  

İşte bu gün de bu önemini bir kez daha kanıtlamış-
tır Gemlik.Bünyesindeki sanayi kuruluşları, limanla-
rı, serbest bölgesi, gümrükleme ve lojistik faaliyet-
leri ile  stratejik önemi büyük bir değerdir, Bursa’nın 
dünyaya açılan kapısıdır. 

Bursa, Türkiye otomobil üretiminin yüzde 60’ını 
karşılamaktadır.Bu konuda ihtisas yapmıştır. 
Otoyol ile sanayi tesislerimiz ve serbest bölge-
mizin doğrudan bağlantıları vardır. 

Limanlarımızın demiryolu bağlantıları ile ilgili 
çalışmalar sürmektedir. Üretimin yapılacağı 
4500 dönüm araziye sahip Askeri Hara bulundu-
ğu arazi tesisin kurulması için son derece elve-
rişli, denize geniş cephesi ile stratejik öneme 
sahiptir. Limanlara sadece birkaç dakika uzaklık-
tadır. Gemiye yükleme ve sevkiyat üretilecek 
araçların dış pazara ulaşmasını kolaylaştıracak-
tır. Nakliye süreci ve risk sigorta masra�arı en 
aza indirilecektir. Çevresel açıdan da tek bir 
ağacın olmadığı boş bir arazi olduğunu belirt-
mek isterim. Fabrikanın İnşaat sürecinde her 
hangi bir ağaç kesimi söz konusu olmayacaktır

Gemlik bu dev proje için hazır. Bizler de oda 
olarak devletimizin ve girişimcilerin yanında 
olacağız, yerli otomobilimize de gözümüz gibi 
sahip çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi 

olmasın. Gemlik Hazır!

Paşa AĞDEMİR
Gemlik Ticret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Gemlik Hazır
Bu büyük projenin hayata 

geçirilmesinde fikri ve vizyonu ile 
ışık tutan başta Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’a, TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na 

5 Babayiğite, mühendisinden tüm 
emekçilerine kadar herkse 

gönülden teşekkür ederim.

“

“

Türkiye’nin Otomobili İçin
Başyazı

KORONAVİRÜS
RİSKİNE 

KARȘI14
Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
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Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.   

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 
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Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.   

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.   

KURAL

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

Meclis Başkanı

Türkiye’de Zeytinciliğe Dair 
Anekdotlar

Gemlik’in temel geçim kaynağı, sofralarımızın vazgeçilmezi 
Gemlik Zeytini müstahsilden soframıza gelene kadar yoğun 
emek sarf edilerek yetiştirilmekte ve üretilmektedir. Tüm bu 
süreçler içinde elbette ki müstahsilin de üreticinin de karşı-
laştığı bir çok sorun yer almaktadır. 

Zeytincilik, Cumhuriyet sonrası ülkemizde tarımının en 
önemli faaliyet alanlarından biri olmuştur. Atatürk’ün 1929 
yılında yaptığı bir gezide zeytinciliğe gereken önemin veril-
mesine yönelik direktifleri ile ülkemizde zeytincilik seferber-
liği başlatılmış ve zeytincilik konusunda araştırmalar yapmak 
üzere, 1937 yılında Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 
kurulmuştur. 

Diğer yandan zeytin, bahçesine bakmayan ve bakım yaptır-
mayan üreticilere ceza verilmesine neden olan bir kanuna 
(26/01/1939 tarih ve 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabani-
lerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”) sahip tek bitki olmuş-
tur. 

Ülkemizde zeytincilik, yurt dışında eğitim görmüş uzman-
lar tarafından yeni, bakımlı, sağlıklı ve verimli bahçeler te-
sis edilerek, uzun yıllar sonunda büyük bir hızla gelişmiştir. 
Zeytinciliğe verilen bu önem, 1950’li yıllardan itibaren gittikçe 
azalmakla birlikte 1961-62 döneminde Türkiye ilk zeytinyağı 
ihracatını yapmıştır. 1970’li yıllarda verimin düşük ve maliye-
tin yüksek oluşu kârlılığı olumsuz etkilemiş, tamamen doğal 
olan zeytinyağının insan sağlığı yönünden ne kadar değerli 

olduğu anlatılarak teşvik edileceği yerde, rafinasyon ile elde 
edilen diğer bitkisel yağların üretim ve tüketimi teşvik edil-
miştir. 

1980’li yıllar ve sonrasında zeytinciliği koruma kanununa rağ-
men zeytinlikler sökülerek, kıyı turizmi uğruna feda edilerek 
başka tarımsal faaliyet alanları zeytinciliğin yerini almıştır. 
Oysa aynı yıllarda geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin ekono-
mik olmadığını farkına varan İtalya ve İspanya modern zey-
tinciliğe yönelmişlerdir.

Ülkemizde 2000’li yıllardan bu yana Cumhuriyetin ilk yılla-
rındaki gibi özelliklede sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimin-
de nitelik ve nicelik olarak ciddi gelişmeler görülmektedir. 
Çünkü sofralık zeytin ve zeytinyağı teknolojisi gelişmekte, 
bölgeleriyle özdeşleşen ve markalaşan zeytin çeşitleri, zey-
tin ve zeytinyağı pazarının gelişmesine destek vermektedir. 
Butik zeytincilik, coğrafi işaretlemeler, tadım panelleri, lisanslı 
depoculuk çalışmaları vb. yeniliklerle birçok üretici ve firma 
yurtdışında fuar ve yarışmalarda dereceler almaktadırlar. Ül-
kemiz zeytincilik yapısı geleneksel zeytincilikten çıkıp mo-
dern zeytinciliğe yönelmektedir. Türkiye dünya sofralık zeytin 
ve zeytinyağı pazarında söz sahibi olabilmenin en önemli ko-
şulu olan yüksek kaliteli üretimi hedeflediği için bazı sorunlar 
da yaşamaktadır. Ancak sektörde pazarın taleplerini dikkate 
alarak daha fazla AR-GE ile ayakta kalabileceği bir duruma 
da gelinmiştir.

Gemlik Zeytininin de marka değerinin korunması ve sürdürü-
lebilir bir kalite ile standart olarak üretilebilmesi ve saklanabil-
mesi içi için önlemler alınmalıdır. Bunların başında elbette ki 
Lisanslı Depoculuk ilk sırada gelmektedir.

Sofralık Zeytin ve Zeytinyağında Ürün İhtisas Borsaları ve 
Lisanslı Depoculuk: 

Sofralık zeytini üreten üreticiler hasat sonrasında ürünlerini 
ya hemen ham olarak satışa sunmaktadırlar ya da merdiven 
altı tabir edilen kendi aile işletmelerinde ürünlerini işleme 
ve uygunsuz koşullarda saklama yöntemine başvurmakta-
dırlar. Hasat sonrasında ürünün satışa sunulması arz fazla-
sının yaşandığı dönemlerde ürünlerin fiyatlarının düşmesine 
neden olmaktadır. Ürünlerin merdiven altı işletmelerde de-
ğerlendirilmesi ile de, ürünün kalitesinin bozulmasına ne-
den olunmakta ve bu şeklideki ürünler genellikle kayıt dı-
şında satılmakta ve ihracata yönlendirilememektedir. Zeytin 
ve zeytinyağında ihracatın düzenli olarak artırılamamasının 
en önemli nedenlerinden biri de, uluslararası kabul görmüş 
standartlarda ve istenilen miktar ve değerde mal temin edile-
memesidir. İşte tam bu noktada ürünlerin lisanslı depolarda 
toplanması ve ticarete konu edilmesi bir çözüm olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depocu-
luk Kanunun ve gerekli yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi ile 
Lisanslı depoculuk başlamıştır. Ancak Gemlik’te zeytinyağı ve 
sofralık zeytine ilişkin lisanslı depo yönetmeliklerinin de bir an 
evvel yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

Standart Üretim Yöntemleri

Gemlik Zeytini Coğrafi İşaret ile korunmaktadır. Bu çerçeve-
de bizlere daha fazla görev düşmektedir. Öncelikle Gemlik 
Zeytini’nin üretim çeşitleri belirlenerek bu üretimlere özgü 
normlar oluşturulmalı, üretim reçeteleri çıkarılarak üreticilere 
bu konuda eğitim verilmelidir. Toplama teknikleri, üretimde 
kullanılacak tuz miktarı, üretim teknikleri, havalandırma, hij-
yen gibi konular standart bir çerçeveye oturtulmalıdır.  

Gemlik’te zeytinciliğin daha iyi yere gelmesi için çalışmalar 
yapılmaya devam etmektedir. Bu konuda Gerek Gemlik Tica-
ret Borsası , Gerek Odamız zeytinimizin tanıtılması ve marka 
değerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara yapmakta, fuarla-
ra ve sempozyumlara katılarak ilgililere Gemlik Zeytini anla-
tılmakta ve sorunları çözüme kavuşturulmak üzere paylaşıl-
maktadır. 

Bu çerçevede Dane zeytine 15 kr. destekleme 24.10.2019 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , Bursa Milletveki-
limiz Zafer Işık ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederim

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

Genç Girişimcilerimiz Odamızda Bir Araya Geldiler
21 

Şub
2019

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası genç üyelerinin oluşturacağı, 

Genç Girişimciler İl Kurulu İcra Komitesi seçimleri için erkek 

genç girişimciler, 21.02.2019 tarihinde Odamızda da bir araya 

gelerek tanıştılar.

GTSO’ya kayıtlı üyeden 40 yaşına kadar olanların oluşturduğu 

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesine girmek isteyen 

üyeler,  GTSO Tevfik Solaksubaşı Toplantı Salonu’nda bir 

araya gelerek geldiler.

27 Şubat Çarşamba günü Oda da yapılacak olan seçim-

lerde İcra Komitesi’ne girecek olan isimleri belirleyecekler. 

Komiteye girmek isteyenlerin seçmen listeleri 11 Şubat 

tarihinden itibaren GTSO’da askıya çıkarıldı.

İcra Komitesi’ne aday olma koşullarını taşıyan üyelere ilişkin 

liste, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai saati başlangı-

cından itibaren Oda’da askıya çıkarılacak. Ayrıca, GTSO’nun 

internet sitesinde de yayınlanarak duyurulacak.

27 Şubat günü yapılacak olan seçimlerde belirlenecek 25 

kişilik Komite üyeleri kendi aralarında seçecekleri 1 kişiyi 

TOBB Genç Girişimciler, Kurulu İcra Komitesine göndere-

cekler. Her ilçeden seçilecek 1 aday, İl Genç Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesini oluşturacaklar. TOBB İl Genç 

Girişimciler Kurulu üyeleri, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

bayan ve bay üyeleri arasında ayrı ayrı seçilecektir.

ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik Vergi Dairesinden Odamıza Ziyaret
26

Şub

2019

Vergi haftası dolayısı ile Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Sertar 
Çıta ve Müdür Yardımcısı Alaattin Altundağ Odamızı zi-
yaret ettiler. Gelen heyeti Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa 
Ağdemir, Başkan Vekillerimiz; Abdullah Kavlak, Semih 

Aşkın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alaattin Akcan , Şefik 
Yılmaz,Hasan Hamaloğlu, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım 
karşıladılar.

Sayı : 14    2020Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu 
İcra Kurulu seçimleri yapıldı. 27.02.2019 Çarşamba günü 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda komiteye girmek isteyen 
adaylar sandık başına gittiler. 25 kişilik erkek komite 
üyeleri arasından Hüseyin Durmaz, Bekir Bayırlı ve Fatih 
Becerikli aday olurken, saat 10.oo da başlayan seçimler 
saat 16.oo da sona ererek sandıkları açıldı.

25 kişinin oy kullandığı erkek İl Genç Girişimci İcra Kurulu  
Temsilciliğine Hüseyin Durmaz seçildi. Seçimlerde 
Hüseyin Durmaz 11 oy, Bekir Bayırlı 8 oy, Fatih Becerikli 
ise 6 oy aldı.

ECE GÜNDOĞDU KADIN GİRİŞİMCİ TEMSİLCİSİ OLDU

13 üyeli Kadın Genç Kadın Girişimciler ise Ece 
Gündoğdu, Meryem Karakaş, Esma Deniz Zsobrak, 
Selma Özsabuncu aday oldular. Yapılan seçimlerde, 
Ece Gündoğdu il Temsilciliğine seçildi.

Seçimlerden sonra genç girişimciler göreve seçilen 
arkadaşlarını kutladılar.

Hüseyin Durmaz ve Ece Gündoğdu, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasını İl’de en iyi şekilde temsil edeceklerini 
söylediler.

Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekillerimiz Semih Aşkın ve Abdullah Kavlak 
göreve seçilen genç girişimcileri kutladılar.

KGK ve GGK Seçimleri Tamamlandı
27

Şub

2019

İşyerlerinde alınması gerekli önlemler aşağıda sıralanmıştır;

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve 
gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze 
götürülmesiyle bulaşabilen COVID-19’dan (Koronavirüs) korunmak için;

1. İşveren tarafından sağlanan servis hizmetlerini kullanan çalışanların araç içinde ve dışında sık kullanılan 
yüzeylerle temas mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta 
olmak üzere temizliği belirli aralıklarla sağlanmalıdır.

2. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve 
sabunla yıkamalıdır. Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda alkol içerikli uygun el antiseptiği 
sağlanmalıdır.

3. Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak 
üzere işyerlerinde hijyen ve temizlik sağlanmalıdır. Özellikle lavabo, tuvalet, banyo, merdiven kenarlıkları, musluk, 
yemekhaneler, yatakhaneler, asansörler vb. ortak kullanım alanlarına girişlerde dezenfektan bulundurulmalı, 
araç, cihaz ve ekipmanlar gözden geçirilmeli ve hijyen şartlarına azami uyulmalıdır.

4. Çalışanlar, selamlaşma sırasında tokalaşma ve sarılmadan kaçınmalıdır. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle 
en az 3-4 adım mesafe konulmasına özen gösterilmelidir.

5. Çalışanlar, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmalı, mendil yoksa 
dirseğin iç kısmını kullanmalıdır.

6. İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalıdır.
7. Yurtdışından gelenlerin 14 gün boyunca evden çalışması sağlanmalıdır. İşyeri dışından gelen ziyaretçilerden 

hastalık belirtisi taşıyanların işyerinde bulunan sağlık personelinin kontrolünden geçmeleri sağlanmalıdır.
8. Hastalık belirtilerini taşıyan kişilerin İşyeri Hekimi tarafından yapılacak olan ilk muayeneden sonra gerek 

duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanmalıdır.
9. Herhangi bir COVID-19’a (Koronavirüs) bağlı hastalık şüphesi durumunda işyeri ortamına girilmemeli, derhal 

işyeri sağlık personeline durumu bildirmeli, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı işyerlerinde uygun ve doğru 
maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

10. Enfekte kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski olan çalışma ortamlarında (hastaneler, laboratuvarlar 
vb yerlerde) bulunanlar uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Bu kapsamda solunum koruyucu 
olarak; EN 149 standardında en az FFP2 olmak üzere FFP2 ve FFP3 koruma düzeyine sahip ventilsiz parçacık filtreli 
yarım maskeler, ilgili bölümde belirtilen işlemlerde bulunacaklar için kullanılmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı 
koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması 
gerekmektedir. Kontaminasyon riskine karşı kişisel koruyucu donanımlar işyerlerinde yeterli miktarda 
bulundurulmalıdır.

11. Solunum korumanın yanı sıra kullanılacak koruyucu eldivenler; EN ISO 374-5 (Mikroorganizmalara karşı koruyucu 
eldivenler) standardına, koruyucu gözlükler ve yüz siperi EN 166 standardına, koruyucu kıyafetler (elbise, tulum 
ve sağlık çalışanları için önlük) ise EN14126 standardına uygun olmalıdır.

12. Bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan çalışanlar, zayıf bağışıklık 
sistemine sahip olan çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplarda ağır seyretme riski yüksek olup, riskli gruplar 
başta olmak üzere tüm çalışanlar korunmalıdır.

13. Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün olabildiğince ertelenmeli, etkinliklerin yapılmasının mecbur 
olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmelidir. İş 
nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır.

14. Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde; işyeri temizliği ve düzeni, 
hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek verilmesi suretiyle yapılması sağlanmalıdır.

İŞYERLERİNDE
KORONAVİRÜSTEN (COVID-19)
KORUNMA TEDBİRLERİ
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İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahip-
liğinde yapıldı. 

Toplantıya Aliağa’yı temsilen Aliağa Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Ertürk katılım sağladı.

Toplantıda 2019 İstihdam Seferberliği, 'Burası Türkiye Burada 
İş Var' sloganıyla başlatıldı. Türkiye’deki Oda ve Borsalar 
kampanyanın yaygın şekilde tanıtılması ve en geniş katılımın 
sağlanması için 81 ilde ve 160 ilçede çalışacak.

TOBB ev sahipliğinde geniş bir katılımla yapılan tanıtım
toplantısında açıklanan teşvik paketinin başlıkları şöyle:
1- Yeni İstihdama Ücret Desteği
2- Yeni İstihdamın SGK Prim ve Vergisine Destek
3- Kısa Çalışma Ödeneği
4- Asgari Ücret Desteği
5- Düzenli Ödemeye Devamlı Destek
6- Kalkınmaya İlave Destek
7- Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği
8 - İhtiyacınıza Uygun Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek

Detaylı Bilgiler: http://istihdamseferberligi.org adresinde.

Burası Türkiye, Burada İş Var !
1
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bursa iş dünyası ile bu-
luştu. ‘Dış Politika Vizyonunun İhracat Hedeflerine Etkisi’ 
başlığıyla düzenlenen toplantıya Oda Meclis Başkanımız 
Hasan Yıldırım, Meclis Üyelerimiz Mahmut Solaksubaşı, 
Ahmet Tezcan Peker , 3. Meslek Komite Başkanımız Fatih 
Becerikli ve Genel Sekreter Yardımcımız Emre Gemicioğlu 
katıldı.

Dış politikalarda oluşan iklimin İhracata etkilerinin görüşül-
düğü toplantıda ayrıca Vali Yakup Canbolat, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 
İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa 
milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, 
farklı ülkelerin fahri konsolosları da yer aldılar.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı değerlendirmelerde; 
Bursa’nın BM’ye üye 188 ülkeye 14,9 milyar dolarlık ihracat 
yaptığını belirterek, “Bursa’nın ulaştığı ihracat başarısını birçok 
ülke hayal bile edemiyor. Bursa, çok değerli girişimcilerimiz 
sayesinde Birleşmiş Milletler’e üye 194 ülkenin 188’ine ihracat 
yapıyor. Bursa’ya da bu yakışır. Kentin girişimci iş insanlarını 
kutluyorum. Bursa ekonomisinin kalkınması ve ihracatının 
artması dış politikamız için de büyük önem taşıyor. Tüm 
dünyada korumacılık politikaları gelişse de uluslararası dü-
zeydeki ilişkileri belirleyen kriterin ekonomi olduğunu belirtti. 
Dünyanın neresinde ülkemiz için etkin ve çok taraflı bir fırsat 
varsa bunu tespit ederek ' Açılım ' ve ' Ortaklık ' politikaları 
ile ülkemiz ihracatçılarına anlatılması hususunda yoğun bir 
şekilde çalıştıklarını ve bu kapsamda özellikle Afrika ve Latin 
Amerika'da yeni konsolosluklar, elçilikler açıldığını ayrıca 
ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı yaptıklarını belirtti.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İÇİN 17 ÜLKEYLE 
MÜZAKERE İÇİNDEYİZ

” Tüm dünya ekonomilerindeki gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini ve ortaya çıkan fırsatların iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika 
ve Latin Amerika açılımlarının ihracat rakamlarına da yansı-
maya başladığını ifade etti. İş dünyasının önündeki engel-
leri kaldırmak amacıyla 20 ülkeyle imzaladıkları Serbest 
Ticaret Anlaşmaları’nın iyi bir şekilde işlediğine dikkat çeken 
Çavuşoğlu, aralarında Ukrayna, Japonya ve ABD’nin bulun-
duğu 17 ülkeyle müzakere içinde olduklarını açıkladı.

Serbest Ticaret Anlaşması için Ukrayna ile son aşamada 
olduklarını, Japonya’yla Haziran ayında ev sahipliği yapa-
cakları G-20 Zirvesi’nde anlaşma imzalanacağını söyleyen 
Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’la da tercihli ticaret anlaşması 
planladıklarını kaydetti. Aralarında ABD’nin de bulunduğu 
8 ülkeyle serbest ticaret anlaşması için teyitleştiklerini 
vurgulayan Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD 
Başkanı Trump arasında yapılan görüşmeler neticesinde 
ABD ile ticaret hacmimizi çok kısa sürede 75 milyar dolara 
yükseltmeyi hedefliyoruz.Diğer taraftan Kanada, Hindistan, 
Vietnam ve Güney Afrika için de çalışmalarımız sürüyor.” 
dedi. İran'a uygulanan ambargo ile alakalı olarak da alter-
natif yöntemler üzerinde çalıştıklarını da belirten Çavuşoğlu 
dünyanın her yerinde olmaları gerektiğini belirtti.

“AB VİZESİ İÇİN 72 KRİTERİN 66’SINI TAMAMLADIK”

Ticaretin önündeki bir diğer engelin ise vize konusunda 
yaşandığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın iş dünyası 
için vize muafiyeti getirdiğini, amaçlarının ise bu ülkenin 
Türkiye’ye uyguladığı vizeyi tamamen kaldırmak olduğunu 
kaydetti. AB vizesi için belirlenen 72 kriterin 66’sını tamamla-
dıklarını açıklayan Çavuşoğlu, “Kalan 6 kriter için de çalışma 
gruplarımızı oluşturduk. AB sözünde durursa, önümüzdeki 
süreçte bu bölge için de vize serbestisini elde etmiş ola-
cağız.” diye konuştu.

Bursa İş Dünyası Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu İle Buluştu

2
Mart

2019

Sayı : 14    2020Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

14 15



ODAMIZDAN HABERLER

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa İŞKUR Müdürlüğü 
İstihdam Seferberliğinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacı 
ile bir organizasyon düzenledi. Organizasyona Bursa Valimiz 
Yakup Canbolat BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay,  Bursa SGK İl Müdürü Erhan Karaca, Yönetim Kurulu 
Başkanımız; Paşa Ağdemir, Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan 

Hamaloğlu , Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım,  Genç 
girişimciler İl İcra Komitesi Üyesi Hüseyin Durmaz, Kadın 
Girişimciler İl İcra Komite Üyesi Ece Gündoğdu, Kadın 
Girişimciler Kurulu  Üyesi,  Meryem Karakaş, 3. Meslek 
Komitesi Başkanı Fatih Becerikli, Genel Sekreterimiz Agah 
Arda ve Kalite Akreditasyon Sorumlumuz Pınar Akın  katıldı. 

İstihdam Seferberliği Buluşması'na Katıldık
5
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Ak Parti Bursa Milletvekilimiz  Vildan Yılmaz, Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut, Ak Parti Gemlik İlçe Teşkilatı, 
Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı Odamızı ziyaret ettiler. Gelen heyeti Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 
Ağdemir , Genç Girişimciler İl İcra Komite Üyesi Ece Gündoğdu karşıladılar.

Ak Parti Bursa Milletvekilimiz 
Sayın Vildan Yılmaz Odamızı Ziyaret Etti
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GTSO Meclisi bünyesinde oluşturulan AR-GE Komisyonu 
çalışmalarına devam ediyor.  İlçemizde sosyal hayatı ge-
liştirmek ve ekonomiyi canlandırmak adına yapılan araş-
tırmalara ilişkin olarak çalışmalarına devam eden Meclis 
Üyesi Ferhat Kurt başkanlığındaki komisyon Oda Yönetim 
Kuruluna bilgi verdi.

Toplantıda ‘ Gemlik ideal olarak nasıl gelişmeli?’ sorusuna 
cevap arandı. Bu soru başlığı altında yapılan araştırma ve 
incelemelerde saptanan 4 ana madde altında yönetim 
kurulumuz bilgilendirildi.
Gemlik’te kentsel gelişim önceliklerinin;

-Liman,lojistik,teknoloji ve sanayi

-Turizm,kültür,sosyal yaşam ve ticaret

-Düzenli ve sağlıklı konut gelişimi

-Tarım ve pazarlama alanlarının yaratılması ve düzenlemesi 
gerekliliğine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ağdemir;  Profesyonel olarak çalıştıklarını, gelecek yerel 
yönetimlere referans olarak sunabilecekleri bilimsel veriler 
için komisyon başkanına teşekkür etti. İlçemizin görsel 
yapısını, ticari ve sosyal hayatını geliştirmek ve daha çok 
yatırımcıyı ilçemize getirebilmemiz için bu maddeler üze-
rinde geliştirmeler yapılmasının önemini belirtti.

İlçemiz için yapılması gereken her türlü iyileştirme ve 
geliştirme süreçlerini yakından takip ettiklerini belirten 
Ağdemir sosyal hayattaki gelişmenin ticari hayatı da son 
derece olumlu etkilediğini söyledi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ve Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özhan odamızı ziyaret 
ettiler. Gelen heyeti Oda Yönetim Kurulumuz Paşa Ağdemir karşıladı. Ağdemir gelen heyete Gemlik ekonomisi ve dinamikleri 
hakkında bilgiler verdi. 

Gemlik'te Kentsel Dönüşümün Öncelikleri 
Odamızda Görüşüldü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetiminden Odamıza Ziyaret
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GTSO Akademi kapsamında GTSO-İŞKUR ortaklığıyla 
odamızda 01-04 Nisan 2019 ve 08-11 Nisan 2019 ta-
rihlerinde Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
(UGE) düzenlenecektir. Eğitimler ücretsizdir.  Başvurular 
E-devlet üzerinden yapılacak olup başvuru çıktısı 
alınarak İŞKUR Gemlik Hizmet Merkezi’ne şahsen 
müracaat edilecektir. 

Başvurular, eğitim başlangıç tarihinden 5 gün önce 
yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem e-devlet üzerinden 
kapanacağından başvuru alınamayacaktır.  

Ayrıntılı bilgi için: 0224 51 310 23 (Dh: 119)

Girişimcilerimize Desteğimiz Devam Ediyor,
 KOSGEB UGE Eğitimlerimiz Başladı
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"Burası Türkiye Burada İş Var" Sloganı ile 2019 yılında da ye-
niden hayata geçen İstihdam Seferberliği  21 Ocak’taki TOBB 
Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği 
çağrısıyla start aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının 
ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca 
yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. 
Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti 
ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bizde 
GTSO olarak "Burası Gemlik Burada İş Var"sloganı ile bu 
kampanyaya gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda 
13.03.2019 tarihinde Gemlik Ticaret Borsası ile ortaklaşa bir 
basın toplantısı düzenledik. Toplantının moderatörlüğünü 
Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir ve Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır  yürüttü.

Toplantıya ;
Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı 
A.Refik Yılmaz, Bursa Milletvekilimiz Zafer Işık, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Meclis Başkanımız Hasan 
Yıldırım,  Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Abullah Kavlak, 
Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Şefik Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Alaattin Akcan, Fatih Buluk, 
Hasan Hamaloğlu, Genel Sekreterimiz Agah Arda , Gemlik 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Doğan, Gemlik Esnaf 
Ve Kefalet Koop. Başkanı Mevlüt Avcı, Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, Gemlik Esnaf odası Başkanı İsmail Beki, 
Bursa SGK Müdürü Erhan Karaca, İş-Kur Bursa İl Müdürü 
FEyzullah Eren Türkmen, Gemlik İş-Kur Müdürü Ünver Ünver, 
Gemlik SGK Müdürü Emin Meral, Meclis Üyelerimiz , Meslek 
Komitesi Üyelerimiz ve Basın Temsileri katıldı. 

Toplantının açılış konuşması Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Paşa Ağdemir tarafından yapıldı. Ağdemir Konuşmasında " 

Sayın Kaymakamım, Milletvekilim, Belediye Başkanım, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz, Oda ve Borsalarımızın 
Kıymetli Başkanları, STK Temsilcilerimiz, Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarımızın Temsilcileri,  Değerli Misafirlerimiz 
ve Kıymetli Basın Mensupları, Oda ve borsamızın birlikte 

düzenlediği İstihdam Seferberliği basın toplantısına hepiniz 
hoş geldiniz.

Bölgesinde 126 adet yerli ve yabancı sanayi tesisi, limanları, 
serbest bölgesi, zeytini, turizmi ve hizmet sektörleri  ile 
25.000 insanımıza istihdam sağlıyoruz.

Türkiye gümrükler sıralamasında 13 milyar dolar ihracat 
hacmi ile ikinci sırada yer alan ve cari fazla veren, Bursa’mızın 
ve Ülkemizin dünyaya açılan kapısı, büyük ekonomik değeri 
İlçemizin; bu istihdam seferberliğine vereceği destek ile 
örnek olacağından şüphemiz yoktur.

Değerli Katılımcılar;

Bildiğiniz üzere 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 
iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine 
ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir 
şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar.

Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti 
ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipli-
ğinde Hazine ve Maliye Bakanımız,Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve 
TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla “Burası 
Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 
kampanyası başlatıldı.

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, giri-
şimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu 
tarihi destekler şeklinde.

Size bunlardan özellikle çok önemli gördüğümüz ikisinden 
bahsedeceğim.
Diğerlerini ise ilgili kurum yetkililerimiz sizlere aktaracak

BİRİNCİSİ…
Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın 
tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini 
devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır.

v 2.021 TL ücret ,  1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 
3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden 
sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak.

v Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta prim-
lerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 
TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece 
çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz.

v İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 
aya kadar uzamış olacak.

Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan 
prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek.

Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu tarihi 
teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için 
hükümetimize çok teşekkür ediyoruz.

İKİNCİSİ...
Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz 
için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı 
günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş 
ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa 
Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
ödeniyor.

Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, 
istihdamı koru.

Aklınıza takılan bir konu olursa, odamıza ve de borsamıza 
ulaşabilirsiniz.

İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konu-
sunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere
ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük 

görevler düşüyor. Kendilerinden ekstra hassasiyet bekliyoruz.

Önümüzdeki süreçte de Valimiz, Kaymakamlarımız, 
Belediye Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşları-
mızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak 
istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam 
edeceğiz.

İlçemizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi 
ziyaret edip kutlayacağız.

2017 yılında ki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör 
olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. 
Kamu-özel sektör el ele verdimi üstesinden gelemeyeceği 
sorun yoktur!

Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda 
bulunuyoruz.

Sizler vasıtasıyla işverenimize sesleniyoruz;

Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam 
Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden 
faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem 
işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız 
olsun,Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan 
siz olun.

Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, 
kaybetmeyeceğiz.

Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için,

Burada iş var,
Burada aş var,
Burada gelecek var diyoruz.

Katılımınızdan dolayı Odamız ve Borsamız  adına teşekkür 
eder, saygılarımızı sunarız. " dedi.

Basın bildirisinin ardından ilgili kurumlar teşvik paketi ile
alakalı detaylı sunumlarla bilgilendirme yaptılar.

İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı
 Odamızda Gerçekleşti
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Mart

2019

Sayı : 14    2020Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

20 21



ODAMIZDAN HABERLER ODAMIZDAN HABERLER

Burası Türkiye Burada İş Var" Sloganı ile 2019 yılında da ye-
niden hayata geçen İstihdam Seferberliği  21 Ocak’taki TOBB 
Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği 
çağrısıyla start aldı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine 
ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir 
şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar.

Oda’mızda bu kapsamda Teşviklerin tanıtılması ve bilinirli-
ğinin artamasın için üye ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda 
ilk olarak Gemlik’in ve Bursa’nın en çok istihdam sağlayan 
firmalarının başında gelen Odamız Üyesi AUNDE TEKNİK 
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET’i  Yönetim 
Kurulumuzca ziyaret edildi.

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan 
Vekilimiz; Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şefik 
Yılmaz, Fatih Buluk, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ve 
Genel Sekreterimiz Agah Arda iştirak ettiler.  Fabrika Genel 
Müdürü Ertuğrul Düzce ve İnsan Kaynakları Müdürü Aslı 
Yavuz heyetimizi karşıladı.  

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Ağdemir Ekonomiye ve 
İstihdama katkılarından dolayı Sayın Düzce’ye teşekkür 
plaketi takdim etti.

Ağdemir konuşmasında “215 milyon dolar ihracat hacmi ve 
2722 kişiye sağladığı iş imkânıyla ekonomimize değer katan 
firmanızı tebrik ediyorum. Bundan sonra da aynı kararlılıkla 
ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacağınızdan şüphemiz 
yoktur. İstihdam Seferberliği kapsamında da Devletimizin 
teşviklerinden azami miktarda faydalanmanızı isteriz. Bizler 
bu noktada sizlere her türlü desteği sağlamaya hazırız.” dedi. 

İstihdama En Çok Katkı Sağlayan 
Üyelerimizi Ziyaretlerimiz Başladı

22
Mart

2019

Gemlik Kaymakamımız Kemal İNAN Odamızı ziyaret 
etti. Kaymakamımızı , Yönetim Kurulu Başkanımız, Paşa 
Ağdemir, Başkan Vekillerimiz; Abdullah Kavlak, Semih Aşkın, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alaattin Akcan , Şefik Yılmaz, 
Fatih Buluk, Hasan Hamaloğlu, Meclis Başkanımız Hasan 
Yıldırım karşıladılar.

Karşılıklı sohbet havasında geçen toplantıda Oda yönetim 
Kurulu Başkanımız Ağdemir , Gemlik Kaymakamımız Kemal 
İnan’a Gemlik ekonomisi ve Odamız hakkında bilgiler verdi. 
İnan daha sonra İlçenin sorunlarıyla bilgi paylaşımının yapıl-
dığı bu görüşmeden sonra Mart Meclis toplantısına da katıldı. 
Burada da Meclis üyeleriyle tek tek tanışan Kaymakam 
İnan, “Sizlere merhaba demek için, birbirimizi tanımak için 
toplantınıza katıldım.” dedi.

Öz geçmişi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Kaymakam 
İnan, çıkacak bir kararname ile Gemlik’te süresi bitesiye 
kadar hizmet yapacağını söyledi. Meclis üyelerinin “Yaz 
geliyor emniyet görevlilerinin halkın içinde dolaşmaları 
iyi olur” dileğine Kaymakam İnan, “Talimat verdim. Yalnız 
polisimiz değil, yeni görevlerine başlayan bekçilerimiz de 
halkın arasında dolaşacaklar.” dedi.

Avrupa ülkelerine göre ülkemizde halkın ihbar müessesesini 
çalıştırmadıklarına dikkat çeken Kaymakam İnan, “Bu kavram 

halkımızda zayıf. En çok haktan söz eden bir toplumuz ama, 
kendimiz birçok konuda buna uymayız.” şeklinde konuştu.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Gemlik’in 
marka değerini arttırmak için oda olarak çalışma başlattık-
larını ve bu konuda hazırladıkları raporları seçimlere katılan 
belediye başkan adaylarına verdiklerini söyledi.  Ağdemir; “Bu 
rapor içinde görüşlerimizi seçilecek olan başkanın dikkate 
almasını bekliyoruz.” dedi.

Gemlik Kaymakamımız Kemal İNAN Odamızı Ziyaret Etti

İş Başı Eğitim Programları 10. MeslekKomitesi 
Toplantımızda Görüşüldü

27
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda İŞKUR Gemlik Şube 
Meslek Danışmanı Hamdi Ünlü, İŞKUR’un destekleme pro-
jeleri hakkında bilgi verdi. GTSO Tevfik Solaksubaşı Toplantı 
Salonunda gerçekleşen toplantıya Oda’nın 10. Meslek 
Komitesi üyeleri olan sigorta acentalarının sahipleri katıldılar.

Gemlik İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Hamdi Ünlü işve-
renlerin işyerlerinde yeni işçi çalıştırmaları hakkında yapı-
lacak desteklemeler konusunda bilgiler verdi.“İşbaşı Eğitimi 
Programı” kapsamında bir işyerinde 2 işçi çalıştıran bir işlet-
meye, yeni alınacak işçilerin 3 ay sigorta primleri ve işçiye 
ödenecek 2010 lira maaşı SGK tarafından ödenecek. 3 aylık 
destek istendiğinde 60 güne ve 78 güne çıkarabilecek. Bu 
süre içinde işveren 62 gün işçi istihdamına devam edecek.

Ünlü, açıklamasın da Orhangazi ve Gemlik’te 7 firmanın bu 
projeyi uygulayarak destekleme aldığını söyledi. 

Toplantı soru ve cevap şeklinde devam etti.
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Yoğun bir süreçten sonra 2019 yılı yerel seçimlerimiz ta-
mamlandı. Tüm ülkemize ve Gemlik’imize hayırlı olmasını 
temenni ederim.  Gemlik’te yarışı kazanan Uğur Sertaslan’ı 
gönülden tebrik ediyorum. Gemlik’e güzel şeyler yapaca-
ğından kuşkumuz yoktur. Yeni görevinde kendisine ve tüm 
meclis üyelerine başarılar diliyoruz.

Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonraki ana konumuz 
“Ekonomi” , “İş” ve “İcraat” olmalıdır. Ülkemizin hedeflerine 
etkin bir şekilde varabilmesi için el birliği ile çalışmalı ortak 
faydada bir araya gelmeliyiz. "Herkes kapısının önünü te-
mizlerse, tüm mahalle temiz olur" sözünden hareketle 
üzerimize düşen vazifeleri layıkı ile yerine getirmek için 

çaba göstermeliyiz. Sorunlarımızın çözümü noktasında 
bizler tüm kamu kurum ve kuruluşları ile istişare etmeye 
her daim hazırız. Bunu belirtmek isterim. 

Gemlik ülkemizin en önemli ihracat merkezlerinden biridir. 
Ekonomik dinamikleri ile başaramayacağımız, üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur.

Bizler Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilçemizin en 
önemli sorunlarını rapor haline getirdik ve ilgililere ileteceğiz. 
Bu sorunların giderilmesini Gemlik’in en önemli Sivil toplum 
Kuruluşu olarak arzu ediyoruz. Yeter ki el birliği ile  Gemlik 
için , Türkiye için çalışalım. 

Oda Başkanımız Ağdemir'den Uğur Sertaslan'a Tebrik Mesajı
05
Nis

2019

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR ortaklığıyla düzen-
lenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimimiz başarı İle 
tamamlandı. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz eğitimimiz ile 
birlikte toplamda 500 girişimci adayı KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerimizden faydalandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Ağdemir " Girişimcilere desteğimiz hız 
kesmeden devam edecek. Her iş fikri bizim için değerlidir. O 
fikirleri gün yüzüne çıkarmak, girişimci adaylarının iş yerlerini 
açarken devletimizin sunduğu imkanları onlara sağlamak 
bizler için bir görevdir.  Eğitimini tamamlayan girişimci aday-
larına şimdiden başarılar diliyorum. " dedi. 

Eğitmen Mihriban AKYOL’ un sunumu ile  dört gün boyunca 
Girişimcilik Kavramı, İş Fikri Geliştirme, İşletme Kavramı, 
İş Planı Hazırlama gibi konularda eğitim alan 12 kursiyer 
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazandı.

Belgeyi alan girişimci adayları, iş planlarını hazırlayıp 
KOSGEB’in  desteğinden yararlanıp işlerini kurabilecekler. 
Eğitimi başarı ile tamamlayan girişimci adaylarına ilgili ra-
porlar hazırlandıktan sonra sertifikaları teslim edilecektir.

Girişimci Adaylarına Desteğimiz Hız Kesmiyor
08
Nis

2019

Yönetim Kurulu Başkanımız, Paşa Ağdemir, Başkan 
Vekillerimiz; Abdullah Kavlak, Semih Aşkın, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Alaattin Akcan , Şefik Yılmaz, Fatih Buluk, 
Hasan Hamaloğlu, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ve 
Genel Sekreterimiz Agah Arda yerel seçimlerde Belediye 
Başkanlığını kazanan Mehmet Uğur Sertaslan’ı makamında 
ziyaret ederek yeni görevi nedeni ile kutladılar.  Ziyarette 
konuşan Oda Başkanımız Paşa Ağdemir, Sertaslan’dan kent 
dinamiklerini harekete geçirdiğinde ilçede çok güzel işlerin 
olacağını söyledi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Sertaslan’a 
uzun yıllardır belediye başkanı olmak için hazırlandığını ve 
bu görevi çok istediğini belirterek, “Yeni görevinizde ba-
şarılar diliyorum” dedi. Ağdemir, GTSO olarak her zaman 
Sertaslan’ın kent hizmetleri için yanında olacaklarını belir-
terek, şunları söyledi:

“İlçemizi ortak akılla yönetmen için bizler hazırız. Benim 
temennim sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek top-
lantılar yaparak ortak akılla kenti yönetmeniz olacaktır. Bu 
konuda seçim çalışmalarında verdiğimiz sözlerimiz var. Bizler, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri olarak, kentimizin  
güzelleştirmek için her zaman yanınız da olacağız.” dedi.

Sertaslan ise konuşmasında, Gemlik’in önemli bir sivil 
toplum kuruluşunu yanında görmekten mutluluk duydu-
ğunu belirterek; “Bu şehirde yerleşik her yerden gelmiş 
insanlar var. İlçemizdeki 126 fabrika, 3 liman ile biz büyük bir 
aileyiz. İşlerimizi omuz omuza vererek gerçekleştireceğiz. 
Belediye Başkanı olarak seçim çalışmalarında söylediğim 
gibi müzakere etmeden, kentte yaşayanlara danışmadan 
bir şey yapmayacağız. Bunu yapmazsam beni uyarın.” dedi.

Ağdemir ise, “Sizi sık sık ziyaret ederek ilçemizdeki sosyal 
yaşamın gelişmesi için görüşeceğiz ve öneriler sunacağız. 
Kent dinamiklerini harekete geçtiğinde Gemlik çok güzel 

bir yer olacak” dedi. 
Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ise, “Gemlik'te çok güzel 
bir seçim süreci yaşadık. Bu konuda sizin barışçıl yakla-
şımlarınızın etkisi oldu. Bundan sonra Gemlik'e hizmet ile 
geçireceğinizi biliyoruz. Size başarılar dilerim” dedi.
SERTASLAN BÜYÜK SORUNLAR VAR
Belediyedeki görevine başlayalı çok kısa bir zaman olduğunu 
söyleyen Belediye Başkanı Sertaslan, “Bir gün önce başkan 
yardımcılarımı atadım. Şimdi onlar görevlerine başladılar. 
Yüküm hafifleyecek. Aldığımız belediye hakkında bilgiler gel-
meye başladı. Ancak, durum pek iç açı değil. 800’ün üzerinde 
hukuk davası var. İmar Planları bekliyor. Kamulaştırmalardan 
dolayı ödenmeyen paralar var. Borçlar beklediğimizden 
fazla çıktı. Belediyeyi satsak yine yetmez. Yüzlerce personel 
hakkında kovuşturma ve soruşturma açılmış. Görevini yapan 
memurların ekmeğiyle oynamayacağım. Kentin insanlarını 
barıştırmamız lazım. Ticaret ve Sanayi Odası ve ilçemiz 
deki sanayicileri en kısa zamanda bir araya getireceğim. 
Bu konuda sizlerden destek bekliyorum.” şeklinde konuştu.

Ağdemir ise, “Ortak akılla ilçemizi yukarılara taşımamız 
gerekir. Oda yönetimimizi üyelerimizle buluşturmaya ça-
lışıyoruz. Bu kentin dinamiklerini bir ara ya getirirsek en 
güzel hizmeti çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki isteyin biz 
elimizden geleni yaparız” dedi. 

Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Hamaloğlu ise Başkanın 
seçimlerdeki enerjisinin aynı şekilde çalışmalarına yansıma-
sından belediyenin elde edildiğini, bu enerjinin çalışmalara 
yansıması ile başarıların geleceğini söyledi.
GTSO üyeleri belediyenin satın alımlarında Gemlik esnafının 
tercih edilmesini istediklerini Başkan Sertaslan’a iletti.

Sertaslan ise “Bu konuda bana güvensinler. Satın almalar 
Gemlik’ten olacak” dedi. GTSO heyeti, daha sonra Başkan 
Yardımcıları Bayram Demir ve Zeynep Akış Serintürk’ü 
ziyaret etti

Yönetim Kurulumuz Yeni Belediye Başkanımız 
Uğur Sertaslan'ı Ziyaret Etti

10
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR ortaklığıyla düzen-
lenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimimiz başarı İle 
tamamlandı. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz eğitimimiz ile 
birlikte toplamda 512 girişimci adayı KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerimizden faydalandı.

Eğitmen Mihriban AKYOL’ un sunumu ile  dört gün boyunca 
Girişimcilik Kavramı, İş Fikri Geliştirme, İşletme Kavramı, 
İş Planı Hazırlama gibi konularda eğitim alan 12 kursiyer 
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazandı.

Belgeyi alan girişimci adayları, iş planlarını hazırlayıp 
KOSGEB’in  desteğinden yararlanıp işlerini kurabilecekler. 
Eğitimi başarı ile tamamlayan girişimci adaylarına ilgili ra-
porlar hazırlandıktan sonra sertifikaları teslim edilecektir.

ODAMIZDAN HABERLER ODAMIZDAN HABERLER

Odamız tarafından düzenlenen yemekli müşterek meslek ko-
mitesi toplantımız yoğun bir katılımla gerçekleşti.Toplantının 
açılışı Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ve Oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir’in konuşmalarıyla açıldı.

Yıldırım konuşmasına “ Meslek komitelerimizin değerli 
başkanları ve üyeleri, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 
Odalarımızın temel taşları hiç şüphesiz ki meslek komitele-
ridir. Sorunların çözümü noktasında sizlere büyük görevler 
düşüyor. Sizler bize öneri ile gelirseniz bizlerde bu önerileri 
çözüme kavuşturabiliriz. Güzel şeyler oluyor. Bütün meslek 
komitelerimiz çalışıyor ve bizlere sorunları ve çözüm öneri-
lerini getiriyorlar. Hepinize gönülden teşekkür ederim. “ dedi.

Ağdemir ise yaptığı konuşmasında “ Meslek komitelerimizin 
başkanları ve kıymetli üyeleri, çalışma arkadaşlarım ve kıy-
metli basın mensupları. Sizleri burada bir arada görmekten 

büyük mutluluk duydum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 

Bu akşam odamız adına guru verici bir akşam. Meslek ko-

mitelerimizin %99’a yakını burada. Diğer arkadaşlarımızda 

mazeret bildirdiler. Bizim onurumuz ve gururumuz olacak 

bir çok projeye imza atmaya hazırız, buna inanıyorum. 

Bildiğiniz üzere daha önce meslek komitelerimiz müşterek 

toplanıyordu. Bizler bu süreci değiştirdik. Artık müşterek 

yerine gruplar halinde toplanmaya başladık ve gördük ki 

böyle çok daha verimli oldu ve güzel fikirler ardı ardına 

gelmeye başladı. Bundan sonra da çok daha güzel pro-

jelerin gelineceğine inanıyorum. Odam ve şahsım adına 

hepinizi saygı ile selamlıyorum. Dedi. Ardından Kalite ve 

Akreditasyon sorumumuz Pınar akının sunumu ile Meslek 

Komite Faaliyetleri katılımcılara aktarıldı.

Müşterek Meslek Komite Toplantımız 
Yoğun Bir Katılımla Gerçekleşti

11
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Odamız ile Ticaret Bakanlığımız le ortaklaşa düzenledi-
ğimiz eğitimimize ilgi yoğundu. Eğitim süresince , İhracat 
Mevzuatı ve Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri hakkında 
bilgilendirmeler Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 
Ticaret Uzmanı Bülent FERİK, İhracatta Sağlanan Devlet 
Yardımları, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının 
Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, 
Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin 
Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım 

Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, 

E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin 

Desteklenmesi konuları , Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğü Ticaret UzmanıKoray BERKSOY, İhracatta 

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları konuları ise Ticaret 

Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı 

Betül SÜREN tarafından üyelerimizle paylaşıldı.

İhracatta Devlet Destekleri ve İhracatın Yol 
Haritası Eğitimimiz Başarı İle Tamamlandı

Vizyon Şehir Gemlik İçin Çalışıyoruz

18
Nis

2019

26
Nis

2019

2019 Yılının 2. UGE Eğitimide Başarıyla Tamamlandı
12
Nis

2019
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir , Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım , Meclis Üyelerimiz Ahmet 
Çakmak, Haluk Güveniş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
75. Genel Kurulu'na katıldılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel 
Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim 

Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler 
Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda 
bulundular. 

Oda heyetimiz ayrıca TOBB İkiz Kuleler bahçesinde Oda/
Borsalar tarafından kurulan yöresel ürünlerin tanıtıldığı 
stantlarda Gemlik Zeytinimizi gelen misafirlere ikram ettiler 
ve tanıtımını yaptılar. 

Geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan gıda yardımımız bu 
senede gerçekleşti. Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 
Ağdemir; Ramazan ayının tüm İslam Alemine hayırlı olmasını 
temenni ederek, " İlçemizde yardıma muhtaç 700 aileye 

ulaştık ve gıda yardımımızı gerçekleştirdik.  Vatandaşlarımızın 
bu mübarek ayda geçimlerine bir nebze de olsa bizlerde 
katkı sunduk.  Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. "dedi.

Oda Heyetimiz TOBB 75. Genel Kuruluna Katıldı

Odamızın Geleneksel Ramazan Yardımı Tamamlandı

1
May

2019

13
May

2019

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, meclis kararıyla 
Gemlik’in vizyonuna katkı  koymak için   başlattığı çalışmalar  
kapsamında yeni bir Gemlik için neler yapılacağı konusunu 
ele aldı.

GTSO’nun Nisan ayı Meclis toplantısına davet edilen A 
Grubu Şehir Plancısı Gülay Bozkurt ve Mimar Engin Küçük, 
Odamızın isteği üzerine gelişen Gemlik vizyon projeleri için 
yaptıkları çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştılar.

Gemlik’in gelecekte planlı gelişmesini sağlamak için Turizm 
Şehri Gemlik, Sanayi ve Liman Şehri Gemlik, Zeytin Şehri 
Gemlik, Üniversite Şehri Gemlik temaları ele alınarak, kentin 
buna göre gelecekte nüfusu da dikkate alınarak cazibe 
merkezi haline getirilmesi için Şehir Plancısı Gülay Bozkurt 
ve Mimar Engin Küçük düşündükleri ve hayal ettikleri Gemlik 
konusunda Meclis üyelerimize bilgi verdiler.

Mimar Engin Küçük, Gemlik’in turizm alanlarının Küçük 
Kumla ve Büyük kumla sahil bandında yer aldığını, buna ilave 
olarak 300-400 metrelik yeni alanın konulmasını, Kumsaz 
doğal plajının yeniden değerlen dirilmesi burada Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı projelerinin tamamlanması, ayrıca, 
Kurşunlu’ya kadar sağlık turizminin açılması, Avrupa’daki 
büyük liman şehirlerinde olduğu gibi, gemi adamlarının vakit 
geçireceği eğleneceği ve barınacağı yerlerin yapılmasını, 
Modern bir müzenin Gemlik’e kazandırılması halinde ilçenin 
vizyonunun artacağını ve dışarıdan Gemlik’e insanların 
geleceğini söyledi.

“Gemlik limanlarının ve sanayisinin ilçe ekonomisine katkısı 
yeterli olmamaktadır. Buralarda çalışan ve işverenler ile 
beyaz yakalılar Gemlik yerine Bursa’yı tercih etmektedir. 
Geriye kalanlar ise emekçi kesim olan işçilerdir.  Maaşlı 
kişilerdir. Bunun tersine dönüşmesi için Gemlik’in vizyon 
projelere ihtiyacı vardır.” Diyen Mimar Engin Küçük yaptığı 
çalışmaların bir hayal ürünü olduğunu belirterek çalışmalarını 
GTSO üyeleriyle paylaştı.

Daha sonra söz alan A Grubu Şehir Plancısı Gülay Bozkurt 
ise “Gemlik in dezavantajının içinden fay hattının geçmiş 
olmasıdır.” dedi.

Küçük, “Bu projeyi 50 yıllık bir proje olarak düşündük. 
Gemlik’in üst sıralara atlayabilmesi için olması gereken beş 
yeri içine yerleştirdik. Bu projeye hayallerimizi koyduk. Bu 
projeyi Türkiye destekler diyorum.“ şeklinde konuştu.
Meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı ise konuşmasında “Liman 
turizmi ile tarımı bir araya getirip bir şeyler yaratmak zor. 

Elimizde ne var önce ona bakmamız lazım” dedi.
A Grubu Şehir Plancısı Gülay Bozkurt ise Gemlik’in bir çok 
planlarında çalıştığına dikkat çekerek, Gemlik in kentsel 
Gelişim önceliğinin ilçenin liman Şehri Gemlik, Motivasyon 
teknoloji ve bilgi şehri Gemlik, Tarım şehri, Kültür, Sosyal 
Yaşam, ticaret ve sanayi merkezi Gemlik, Sağlık ve turizm 
merkezi Gemlik başlıklarıyla projeyi ele aldıklarını söyledi.

GİDEN GELMİYOR

Yeniden söz alan Mimar Engin Küçük, “Gemlik’ten giden 
bir daha geri dönmüyor. Ben döneni görmedim. Sahilde 
3 kafeterya için 3 yıl uğraştım. Yapı Kullanma Belgesini 
Belediyeden alamadık.

Belediye başkanı bir türlü imzalamadı. Zorla ikna edip im-
zalattık. Buna rağmen Gemlik’te hayat devam ediyor. Biz 
mevcudu değiştirmek istiyoruz. Hayellar kuruyoruz, projeler 
geliştiriyoruz.” dedi.

Gülay Bozkurt ise Limanların Gemlik’te güçlenmesinin 
ticari geliştireceğini, Gemlik’i demiryolunun gelmesi büyük 
değişimi sağlayacağını, kentin merkezinde yerinde parsel 
bazında değişimin hata olduğunu, bunun yerine ada bazında 
değişmesinin doğru olacağını söyledi. “Bu maliyeti arttıracak 
ama Gemlik’in yıldızı parlayacaktır. Bizden sonrakiler için bir 
Gemlik Planlıyoruz” dedi.

Meclis üyemiz Hacı Uslu, “Bir belediye başkanı konut yap-
maya çalışırken, bir başkası kenti boşaltmaya çalıştı. Bu 
ilçede 10 yıl müteahhide öcü gözüyle bakan bir zihniyet 
olur mu? Dönüşürken değişme imkanımız var. Bu projeleri 
detaylandırmak lazım” dedi.

Oda Başkanımız Paşa Ağdemir ise; Oda da bugüne kadar 
görülmeyen bir sunum izlendiğini, bunun yaptırım gücünün 
bulunmadığını belirterek, “Biz bu projeleri yaptıramayız ama 
büyüklerimize anlatabiliriz. Böylece kentimizin gelişme sine 
katkı koymuş oluruz.” dedi.

Ağdemir, yeni sanayi alanları arandığını, bu sağlandığında 
yerli otomobil fabrikalarının buralardan 35 bin metreka-
relik yer aradıklarını belirterek, “Yaptıracağımız bu plan ve 
projelerle Gemlik’in önünü açılacak. Bu çalışmanın Türkiye 
çapında örnek bir proje olacağını düşünüyorum.” şeklinde 
konuştu.

Ağdemir, Mimar Engin Küçük ve Şehir Plancısı Gülay 
Bozkurt’tan projelerin detaylandırılmasını istedi.
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Gemlik ilçesinde üretim sektörüne istihdam sağlayan, 
üretime yenilikçi bireyler yetiştirmeyi misyon haline getiren 
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimde çığır 
açacak bir projenin daha mimarı olmaya hazırlanıyor.

Mesleki yeterliliği ile kabul gören, ekonomiye değer katan 
okulumuz eğitim kurumları ile piyasanın bütünleşmesini 
sağlayacak “Simülatörle Hatasız Üretim Projesi”ni başlatıyor.
Kurulacak olan simülatör atölyesi sayesinde öğrenici geli-
şimini birebir gözlemleyecek ve eğitimin her aşamasındaki 
kazanımlarını tespit edebilecek. Endüstrimizin en önemli 
alanlarından biri olan kaynakçılık alanında vasıflı eleman 
ihtiyacını karşılayacak. Bunun yanı sıra kalıcı öğrenme, etkin 
bir eğitim, iş güvenliğinin daha iyi uygulandığı nitelikli eğitim 

sağlanmış olacak.

Proje hakkında demeçlerde bulunan Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Ağdemir ; “Ticaret ve Sanayinin kamu ya-
rarına uygun olarak gelişmesinde her zaman katkı sağlayan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası proje ortakları arasında yer 
alıyor. Birlik, bütünlük ve dayanışma sağlayan, sanayi ve 
ticaretin menfaatlerine uygun gelişmeleri destekleyen GTSO 
projenin yaygınlaştırılması, sürdürülebilmesi anlamında 
katkı sağlayacak. Bu nedenle iki kurum arasında protokol 
imzaladık. Böylece Gemlik bölgesinde yer alan üretim 
yapan fabrikalara kaynak alanında kaliteli, piyasanın istediği 
niteliklere sahip personel yetiştirerek iş gücü eksikliğinin 
çözümüne katkıda bulunulacağız.” dedi.

Simülatör İle Hatasız Üretim , GTSO Ortaklığı ile 
Gemlik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde

29
May

2019

İstanbul Sanayi Odası 2018 yılı Türkiye’nin 500 büyük sanayi 
kuruluşu sonuçlarını açıkladı. Konuya ilişkin basına açıkla-
mada bulunan Oda Başkanımız Paşa Ağdemir “Bu sonuçlara 
göre Odamız üyesi 5 sanayi kuruluşu listedeki yerlerini üst 
sıralara taşımızlardır. Gemlik’e ve Ülke Ekonomimize katma 
değer sağlayan sanayi kuruluşlarımızı canı gönülden kutlar 
başarılarının devamı dilerim.” dedi.

 Sıralama şu şekilde gerçekleşti ;

1-BORÇELİK ÇELİK SANAYİ A.Ş
22.ci sıradan 19.cu sıraya yükselmiştir.

2-BORUSAN MANNESMAN BORU SAN.A.Ş.
62.ci sıradan 52.ci sıraya,

3-AUNDE TEKNİK TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş.
201.ci sıradan 195.ci sıraya

4-LEONİ KABLO VE TEKNOLOJİLERİ SAN TİC LTD.ŞTİ
295.ci sıradan 311.ci sıraya

5-GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş
336.Cı Sırada Yer Almıştır.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Arasında Odamız Üyesi 5 Firma Yer Aldı

30
May

2019

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ve Sorumlu Emlak Danışmanı 
(Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgenizi Aldınız Mı?

18
Haz

2019

Emlak Danışmanı (Seviye 4 - 5) , emlak danışmanları ve emlak bürosu sahipleri için sınav ve belgelendirme hizmetine baş-
lanacak olup; belgelendirme hizmeti almak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan  ön başvuru formunu doldurarak, nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte 31.07.2019 tarihine kadar Odamıza başvurmaları önemle rica olunur.

EMLAK DANIŞMANLARI MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGESİ ZORUNLULUĞU BİLGİ NOTU

Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı, Hangi Kurum Tarafından 
Sorgulanacaktır ve Denetlenecektir?
İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan 
işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyecektir.
Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işlet-
melere “Ruhsat” vermeyecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor? 
Kim Hangi Belgeyi Almalı?
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ile «Emlak Danışmanları» 
ve «Emlak Bürosu» sahiplerine belge zorunluluğu ge-
tirildi. Belgesi olmayan emlakçılar, faaliyetlerine devam 
edemeyecek.

Kim hangi belgeyi almalı?
- Şahıs Şirketleri; Firma Sahibi
- Limited, Anonim Şirketler; Ortaklardan en az biri
- Şubeler; Şube Müdürü

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alımı İçin Son Tarih Nedir?
5 Aralık 2019

Sınavlar Nasıl Yapılacak?
Sınavlar, TOBB MEYBEM tarafından yapılacak olup, yazılı 
(teorik) ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek.
• Teorik sınavlar, Odalarımızın eğitim / toplantı salonunda
• Uygulamalı sınavlar, alanı uygun olan TOBB MEYBEM 

tarafından onay verilmiş olan bir emlakçı bünyesinde 
yapılacaktır. 

Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacak.

Sınav ve Belgelendirme Ücret Detayları Nelerdir?
Emlak Danışmanı Seviye 4 sınav ücreti KDV dahil 700 TL’dir.
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınav ücreti KDV dahil 
800 TL’dir.
Adayların, sınavdan başarılı olduktan sonra “MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak ödenmek üzere, 
150 TL belge ücreti ödemelidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınav ücreti desteği var mıdır?
Mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretleri, sınava giren adayın 
başarılı olması halinde 2019 yılı sonuna kadar devlet teşviki 
kapsamındadır. 6645 sayılı Kanun (Madde 24) kapsamında, 
TOBB MEYBEM tarafından hizmet verilen alanlarda sınava 
giren ve başarılı olan adayların sınav ücretinin tamamı geri 
iade edilecek ve belge masrafı ödenmeyecektir. Geri iadeler, 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılmaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılacak?
Sınavlara ön başvuru yapmak için; 
• TOBB MEYBEM tarafından gönderilecek ön başvuru 

formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması, 
• Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 
• 2 adet fotoğraf ibraz edilmesi yeterlidir..
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Üye eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor.  GTSO Akademi bir eğitimi daha üyeleri ile buluşturdu. İşveren Teşvikleri,  
Mesleki Eğitimler, İşe Alımlar, İş Yerlerine Sağlanan İmkanlar Ve Devlet Teşvikleri eğitimi başarı ile tamamlandı. Eğitim sunumu; 
Gemlik Mesleki Ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Er , Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu 
ve Gemlik İşkur Meslek Danışmanı Tayyip Ekinci tarafından yapıldı.
Eğitim süresince ;

İşveren Teşvikleri, İşe Alımlar, İş Yerlerine Sağlanan 
İmkanlar Ve Devlet Teşvikleri Semineri

27
Haz

2019

ODAMIZDAN HABERLER

Üyeliği 40 Yılı Aşan Üyelerimize Şeref Plaketi Verdik
03

Tem

2019

Odamıza kayıtlı 40 yılını doldurmuş üyelerimize Oda Yönetim 
Kurulumuzun aldığı karar ile şeref plaketi verilmeye başlandı. 

İlk etapta , Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf Ve Sanatkarlar 
Kredi Ve Kefalet Kooperatifi , Nuri Berkay KUMLA ve Sınırlı 
Sorumlu 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulumuzca ziyaret edildi. 

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan 
Vekillerimiz; Abdullah Kavlak, Semih Aşkın, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Alaattin Akcan , Şefik Yılmaz, Fatih Buluk, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım, Genel Sekreterimiz Agah Arda 
ve Kalite Akreditasyon Sorumlumuz Pınar Akın katıldı. 

Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Mevlüt AVCI ‘ Hepiniz hoş geldiniz. 
Burada hep beraber olmaktan dolayı mutlu olduk. Sivil 
toplum örgütlerinin bir araya gelmeleri, istişare etmeleri 
özlediğimiz şeyler. Belediye, biz hep birlikte çalışmalıyız.’ 
dedi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Ağdemir ise” Bizlerde 
kurum olarak her türlü hizmetin içinde olmaktan , diğer 
kurumlarla sorunların çözümü noktasında istişare etmekten 
mutluluk duyarız. Kapımız herkese sonuna kadar açık. “dedi

 
Nuri Berkay KUMLA  (Pak Otel) üyemizi ziyaretimizde, Otel 
Müdür Sıddık KAYHAN, Odamız ziyaretinden memnuniyet 
duyduğunu belirtti.  Başkan Ağdemir ise yaptığı konuşmada 
“Nuri Berkay KUMLA Beyfendi Gemlik’te yıllardır turizme 

hizmet ediyor. Gelen misafirlerimizi ağırlıyor. Bunun için 
kendisine teşekkür ediyorum. Gemlik’te turizmin gelişmesi 
için ilgili kurum ve kuruluşların daha çok çaba harcanması 
gerekiyor. Turizm dinamiklerinin arttırılması, yeni değerler 
yaratılması Gemlik için elzemdir.” dedi

Sınırlı Sorumlu 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Başkanı İbrahim DEMİR Odamız ziyareti dolayısıyla mem-
nuniyet duyduklarını belirttiler. Üyemize hitaben Başkan 
Ağdemir yaptığı konuşmasında “ Marmarabirlik Ülkemizin 
büyük bir değeri. Zeytin ve Zeytin yağı ihracatında rekor 
üstüne rekor kırdı. Marmarabirlik dünya markası olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yolda başarılarının devamını 
diliyorum.”dedi
 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa AĞDEMİR ise 
yaptığı konuşmasında ‘Her bir üyemiz bizim için son derece 
önemli ve de kıymetlidir.  Her fırsatta onların sorunlarını 
dinlemek, çözüm üretmek için ziyaret ediyoruz ve etmeye 
de devam edeceğiz. Bu vesile ile de Oda Üyeliği 40 yılı aşan 
üyelerimizi onurlandırmak, hal hatırını sormak ve onları bir 
plaketle onurlandırmak istedik.

Bizlerde sizlere hizmet etmek için yola  çıktık. Hizmet çıtamızı 
daha da yukarılara taşımak, siz değerli üyelerimize daha 
kaliteli hizmetler sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır.  İş hayatınızda sizlere daha nice 40 yıllar 
diliyoruz. İşlerinizde bol kazanç ve başarılar diliyorum’ dedi. 

GTSO AKADEMİ eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. 
Bu kapsamda ABİGEM eğitmenlerinden Boğaziçi Üniversitesi 
öğretim görevlisi Sayın Hüseyin MANDACI’ nın anlatımı ile 
Etkili Lider Yönetici Eğitimimiz başarı ile tamamlandı. Eğitime 
çeşitli sektörlerden üyelerimiz katılarak yoğun ilgi gösterdi.

Bu eğitim  süresince; yöneticilerin liderlik vasıfları kazan-
ması, yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin 
aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin art-
tırılabilmesi ve yöneticilerin olayları helikopter bakış açısıyla 

analiz edip değerlendirebilmeleri ele alındı.

Eğitim süresince; Liderlik Davranışı,  İnsan Tanıma Sanatı 
– Kişilik Profilleri, Risk Almak, Liderliği Geliştiren Kuramlar, 
Yönetimde İlişkiler, Etkin İletişim Ve İletişim Yönetimi, Lideri 
Kim, Nasıl Görüyor? Liderin Takım Çantası, X ve Y Kuşağını 
Birlikte Yönetmek, Etkin Liderin Zaman Yönetimi, Etkin 
Liderin Stres Yönetimi, Liderin Başarısızlık Nedenleri konular 
ele alındı.

Üyelerimize Yönelik ‘Etkili Lider Yönetici 
Eğitimimiz’ Tamamlandı

24
Haz

2019

• Mesleki Eğitim Kurumlarının tanıtımı
• Çırak ve stajyer öğrenci çalıştıran iş yerine sağlanan imkanlar

• Mesleki Yeterlilik belgesi ve Ustalık Belgesi hakkında 
bilgilendirme 

• İşbaşı eğitim programı
• İşe ilk adım projesi

• İş'te anne projesi
• Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı eğitim programı
• Kreş Desteği
• İstihdam teşvikleri konuları işlendi.
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Odamızın mesleki eğitimlere desteği devam ediyor.  Konuya 
ilişkin basına açıklamalarda bulunan Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Ağdemir " İş süreçlerindeki ara eleman 
sıkıntısına çözüm üretmek, üretimde teknolojiden azami 
düzeyde faydalanmak ve inovatif yaklaşımlarla yenilikçi 
projeleri üretmek adına bir dizi projeyi ilgili kurumlara sunduk. 
Projelerin hayata geçmesiyle mesleki eğitimde önemli 

başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu noktada diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarla da her türlü yenilikçi projelerde 
yer almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. "dedi. 

Proje 1 :
Mesleki Eğitimde İnovatif Dönüşüm Eğitim Akademisi
 

GTSO'dan Dev Proje Atağı
10

Tem

2019

ODAMIZDAN HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sn. Alinur Aktaş Odamızı Ziyaret Etti

28
Ağu

2019

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alinur Aktaş, Bursa 
Milletvekilimiz Sayın Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclisi ve Encümen Üyesi Ercan Barutçuoğlu ve Odamızı 
ziyaret ettiler.

Ziyarette Gemlik'in daha yaşanılabilir bir kent olması için 
karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Odamız tarafından tespit 
edilen bir dizi sorun ve çözüm önerisini barındıran bir mektup 
Sayın Aktaş'a verildi. 

Mektupta;
• Gemlik 'e girişin düzenlenmesi ve daha stabil hale 

getirilmesi
• Kuzey İmar Planları
• Yat Limanı
• Depolama Sahaları ve Tır Parkı İhtiyazı
• Sahil Düzenlemesi

Gibi konular ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu Başkanımız 
Paşa Ağdemir ve Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım tara-
fından ilgililere iletildi.

İDEA (İnovatif Dönüşüm Eğitim Akademisi) projesi BEBKA’nın 
Mesleki Eğitim Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kap-
samında, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Sanayici ve 
İş Adamları Derneği, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler ve 
Meslek Yüksek Okulu, Bursa Teknik Üniversitesi, İŞKUR İl 
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Limak Enerji Uludağ 
Elektrik A.Ş, Türk Ticaret.Net ve İletişim Yazılım A.Ş’nin ortak-
lıklarıyla 630.000,00 TL bütçeyle Yeşilyayla Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi tarafından hazırlanarak Ajans’a sunulmuştur.

Projenin isminden de anlaşılacağı gibi Mesleki eğitimde 
inovatif bir dönüşüm sağlayacak olan İDEA projesi Bursa’nın 
8 ilçesinde faaliyet gösteren Meslek Liseleri, Üniversiteler, 
çatı kuruluşlar, Sanayi kuruluşları, çalışanlar, öğrenciler ve 
eğitimcilerin bir araya gelebilecekleri online işbirliği plat-
formu, Ortak çalışmaların yürütülebileceği Prototipleme 
Merkezi ve Yeni Nesil mesleki Eğitim modelinin uygulanarak 
sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan kaynağının 
yetiştirilebileceği Eğitim Merkezi ile 5395 kişiye ulaşılması 
planlanmaktadır.

Proje kapsamında öncelikle sektörün değişen ihtiyaçlarını 
tespit etmek için ihtiyaç analiz çalışması yapılacaktır. Yapılan 
çalışmaya göre 940 kişiye 3760 saat süren 47 adet tamam-
layıcı yeni nesil mesleki eğitim verilecek. 10 tanesi kadın, 

tamamı genç ve 10 tanesi de sürekli olmak üzere 35 kişi 
istihdam edilecek. Ayrıca proje süresince 20 Ar-Ge projesi 
ile prototip ürün geliştirilecektir.

Proje 2:
Simülatörle Hatasız Üretim

Simülatörle Hatasız Üretim Projesi ise, BEBKA’nın mali destek 
programı kapsamında, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ortak-
lığı ile Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 
hazırlanarak Ajans’a sunulmuştur. Bu proje kapsamında; 
kurulacak olan simülatör atölyesi sayesinde endüstrinin 
en önemli alanlarından biri olan kaynakçılık alanında vasıflı 
eleman ihtiyacı karşılanacaktır.

Proje 3:
Atatepe  Lojistikte Yükseliyor

Atatepe Lojistikte Yükseliyor Projesi ise, BEBKA’nın mali 
destek programı kapsamında, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ortaklığı ile Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
tarafından hazırlanarak Ajans’a sunulmuştur. Bu proje kap-
samında; teleskobik forklift simülatörlü eğitim laboratuvarı 
kurulacak, nitelikli işgücü ile bölgenin sosyo ekonomik 
gelişmişliğine katkı yapılacaktır.

GTSO AKADEMİ eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. 
Bu kapsamda ABİGEM eğitmenlerinden Boğaziçi Üniversitesi 
öğretim görevlisi Sayın Hüseyin MANDACI’ nın anlatımı ile 
Etkili Lider Yönetici Eğitimimiz başarı ile tamamlandı. Eğitime 
çeşitli sektörlerden üyelerimiz katılarak yoğun ilgi gösterdi.

Bu eğitim  süresince; yöneticilerin liderlik vasıfları kazan-
ması, yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin 
aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin art-
tırılabilmesi ve yöneticilerin olayları helikopter bakış açısıyla 

analiz edip değerlendirebilmeleri ele alındı.

Eğitim süresince; Liderlik Davranışı,  İnsan Tanıma Sanatı 
– Kişilik Profilleri, Risk Almak, Liderliği Geliştiren Kuramlar, 
Yönetimde İlişkiler, Etkin İletişim Ve İletişim Yönetimi, Lideri 
Kim, Nasıl Görüyor? Liderin Takım Çantası, X ve Y Kuşağını 
Birlikte Yönetmek, Etkin Liderin Zaman Yönetimi, Etkin 
Liderin Stres Yönetimi, Liderin Başarısızlık Nedenleri konular 
ele alındı.

Üyelerimize Yönelik ‘Etkili Lider Yönetici 
Eğitimimiz’ Tamamlandı

24
Haz

2019
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İyi Parti Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti
1

Ağu

2019

İYİ Parti Gemlik İlçe Yönetimi, Odamızı ziyaret ederek, 
Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldiler. İYİ Parti İlçe 
Başkanlığına atanan Ertuğrul Yavuz’un yeni yönetiminin 
Genel Merkez tarafından onaylanmasından sonra STK’a 
yaptıkları ziyaretlerden ilki Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na 
oldu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanımız 
Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Başkan 
Yardımcısı Semih Aşkın, yönetim kurulu üyeleri Hasan 
Hamaloğlu, Fatih Buluk ve Sayman üye Şefik Yılmaz ta-
rafından karşılanan İYİ Parti Gemlik ilçe yöneticileri GTSO 
yöneticileriyle tanıştılar. İYİ Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz, 
yeni yönetim olarak sivil toplum kuruluşlarını gezerek yeni 
yönetim kurulu üyelerini tanıttıklarını belirterek, “Siyasi par-
tiler demokrasinin vaz geçilmez kurumlarıdır. Bunun için sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte ilçe ve yurt sorunlarını çözecek-
lerdir. Bu görev bana verildikten sonra Gemlik’te iş aleminin 
en büyük kuruluşu olarak sizi ziyaret etmek istedik.” dedi.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir ise İYİ Parti 

Başkanı ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek, 
şunları söyledi: “Siyasi Partiler ve Sivil Toplum kuruluşları 
demokrasinin olmazsa olmazıdır. Birlikte Gemlik’in sorunla-
rını çözmek için çalışacağız. Zor bir görev üstlendiniz. Allah 
yardımcınız olsun. Bu bir bayrak değişimidir. Partileri, STK’lara 
hareket getirir, canlılık getirir. Büyük şirketlerin CEO’ları 8 
yıldan fazla görev yapmıyorlar. Çünkü ondan sonra bir yenilik 
ortaya konamıyor. Aynı döngü devam ediyor. Bizler de buna 
alışmalıyız. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de 
üyelerimizi ziyaret ederek onların sorunlarını dinliyor ve çö-
zümler bulmaya çalışıyoruz. Siyasi Partilere aynı mesafede 
duruyoruz. Hepimiz Gemlik için Türkiye için ailelerimiz için ça-
lışıyoruz. Herkes elinden geleni yaptığında sorunlar çözülür.”

Toplantıda söz alan Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ise 
GTSO’yu temsilen gittiği Kardeş şehir Novadari’den yeni 
döndüklerini belirterek, orada Gemliklilere karşı gösterilen 
misafirperverliği anlattı. Yıldırım, “Bizleri bir an bile yalnız 
bırakmadılar. 3 eski belediye başkanı orada biraya gelebiliyor. 
Bu durum biz de olmuyor. Bu dikkatimi çekti. İnşallah bizler 
de onlara aynı ilgiyi gösteririz.” dedi.

Odamız ile TOBB MEYBEM tarafından organize edilen Emlak Danışmanlığı eğitim ve sınavları Odamızda gerçekleştirildi. 
Adaylar önce MEYBEM eğitmenİ ve emlak sitesi Zingat yetkilisi tarafından eğitim aldı.

Eğitim sonunda gayrimenkul sektöründeki firma yetkilileri ile çalışanlarının katıldığı toplam 21 aday teorik ve pratik sınavlara 
tabi tutuldu. Düzenlenen sınavlarda başarılı olan adaylar, belge almaya hak kazanacak ve bu tarihten itibaren gayrimenkul 
alım ve satımında bu belge ile işlem yürütebilecekler. Başarılı olanların alacağı belgeler, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Ticaret 
Bakanlığı tarafından yayınlanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği” ile Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi alın-
ması zorunlu hale gelmiştir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmadığı takdirde, Ticaret Bakanlığından yetki belgesi verilmeyecektir.

Emlak Sektöründe Belgelendirme Sınavlarına Başladık
03
Eyl

2019

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 

Ekonomide Fırsatlar, Hibeler ve Teşvikler Eğitimimiz
Başarı İle Tamamlandı

16
Kas

2018
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Gemlik ilçesinde üretim sektörüne istihdam sağlayan, 
üretime yenilikçi bireyler yetiştirmeyi misyon haline getiren 
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitimde çığır 
açacak bir projesi BEBKA tarafından kabul edildi. Okulumuz 
27 okul arasından ikinci oldu. Bu gurur hepimizin.
 
Mesleki yeterliliği ile kabul gören, ekonomiye değer katan 
okulumuz eğitim kurumları ile piyasanın bütünleşmesini 
sağlayacak “Simülatörle Hatasız Üretim Projesi”ni başlatıyor. 
Kurulacak olan simülatör atölyesi sayesinde öğrenici geli-
şimini birebir gözlemleyecek ve eğitimin her aşamasındaki 
kazanımlarını tespit edebilecek. Endüstrimizin en önemli 
alanlarından biri olan kaynakçılık alanında vasıflı eleman 
ihtiyacını karşılayacak. Bunun yanı sıra kalıcı öğrenme, etkin 
bir eğitim, iş güvenliğinin daha iyi uygulandığı nitelikli eğitim 

sağlanmış olacak.
Proje hakkında demeçlerde bulunan Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Ağdemir ; “Ticaret ve Sanayinin kamu ya-
rarına uygun olarak gelişmesinde her zaman katkı sağlayan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası proje ortakları arasında yer 
alıyor. Birlik, bütünlük ve dayanışma sağlayan, sanayi ve 
ticaretin menfaatlerine uygun gelişmeleri destekleyen GTSO 
projenin yaygınlaştırılması, sürdürülebilmesi anlamında 
katkı sağlayacak. Bu nedenle iki kurum arasında protokol 
imzaladık. Böylece Gemlik bölgesinde yer alan üretim yapan 
fabrikalara kaynak alanında kaliteli, piyasanın istediği nitelik-
lere sahip personel yetiştirerek iş gücü eksikliğinin çözümüne 
katkıda bulunulacağız. Okulumuzu, projeye katkı sunan 
emek veren öğretmenlerimizi ve çalışanlarımızı gönülden 
tebrik ediyorum. Gemlik'e hayırlı olsun” dedi.

Olağan Meclis toplantımıza Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Uğur Sertaslan iştirak etti. Daha yaşanılabilir bir Gemlik için , 
sorunları ve çözüm önerilerini meclisimizde görüştük.

Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Yıldırım " Öncelikle sizleri aramızda görmekten 
büyük mutluluk duyduk. Hoş geldiniz. Yeni görevinizde size ve ekibinize başarılar dileriz. Daha yaşanılabilir bir Gemlik için 
her daim birlikte çalışmak isteriz. Bunu belirtmek isterim. "dedi.

Odamızın Ortağı Olduğu Simülatör İle Hatasız 
Üretim Projesi BEBKA Tarafından Kabul Edildi

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan 
Oda Meclisimizi Ziyaret Etti

12
Eyl

2019

26
Eyl

2019
içerisinde yaşanan süreçleri , finansman fırsatları  , devlet 
destekleri  konusunda kapsamlı bilgiler vererek,  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 üye-
lerimiz talebiyle gerçekleşmekte ve hayata geçirilmek-
tedir. Bundan sonra da eğitimlerimiz hız kesmeden devam 
edecek" dedi.

Olağan Meclis toplantımıza Gemlik Belediye Başkanımız 
Sayın Uğur Sertaslan iştirak etti. Daha yaşanılabilir bir Gemlik 
için , sorunları ve çözüm önerilerini meclisimizde görüştük.

Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım'ın açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda Yıldırım " Öncelikle sizleri aramızda 
görmekten büyük mutluluk duyduk. Hoş geldiniz. Yeni 
görevinizde size ve ekibinize başarılar dileriz. Daha yaşanı-
labilir bir Gemlik için her daim birlikte çalışmak isteriz. Bunu 
belirtmek isterim. "dedi

Ardından söz alan Yönetim Kurulumuz Paşa Ağdemir, ta-
rafımızdan tespit edilen ve bazı sorunlar ve çözüm önerile-
rini Başkana ilettiler. Ağdemir konuşmasında şu başlıklara 
değindi;

“Sayın başkanım öncelikle meclis toplantımıza gelerek bizleri 
onurlandırdığınız için teşekkür ederim.

Yeni görevinizde size ve tüm ekibinize başarılar dilerim.

Daha yaşanılabilir, daha güçlü bir Gemlik için biz kurum olarak 
her türlü projenin içinde yer almak isteriz. Tüm kurumları da 
aynı çizgide görmek isteriz.

Elbette ki yapacak çok iş gidecek çok yolumuz var. Bizlerin 
tespit ettiği naçizane bazı problemleri ve çözüm önerilerini 
sizlere aktarmak isterim. 
 

1. İşletme ruhsatlarının temini sürecinde oda kaydının 
öncelikli olarak ele alınması hem kontrol mekanizma-
larımızın daha verimli çalışmasını sağlayacak , hem de 
kayıt dışı ekonominin önüne geçecektir. Bu noktada 
işletme ruhsatı vermeden önce oda kaydını esas al-
manızı talep ediyoruz.

2. Şehrimizin merkezinde yer alan CUİS AVM atıl durumda 
beklemektedir. Bununla ilgili bir proje var mıdır? Buranın 
sosyal hayata kazandırılması konusunda desteğinizi 
bekliyoruz.

3. Her platformda dile getirdiğimiz, lobi çalışması yaptı-
ğımız Gemlik’e giriş ve çıkışların düzenlenmesi ivedilikle 
yapılmalıdır. Gemlik gibi güçlü ekonomiye sahip bir kente 
giriş ve çıkışların yapılacağı bir güzel sistemin olmaması 
hepimizin ayıbıdır. Gemlik’e yakışır bir projenin yapılması 
hem ekonomimizin canlanması hem vatandaşlarımızın 
mağduriyetinin giderilmesi için önem arz etmektedir.  
(bat –çık – eski girişin yeniden tahsisi Gemlik terminal 
köprüsüne sinyalizasyon yapılması vb.)

4. Haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kasaba zihniye-
tinden sıyrılıp daha modern bir yüze kavuşmak adına, 
kaldırımları işgal eden işletmecilere yönelik düzenle-
melerin yapılması gerekmektedir.

5. Bizler her türlü sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almaya hazırız. Yakın zamanda ortağı olduğumuz 
KAYNAK SİMÜLASYONU İLE EĞİTİM PROJEMİZ hayata 
geçecektir. Gemlik Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte 
yaptığımız projemiz kabul edildi ve Bursa’da 2. Oldu. 
Daha çok projeye ihtiyacımız var. Gelin birlikte yapalım.
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Motivasyon ve Özgüven Eğitimimiz Başarı İle Tamamlandı

Ortak Akıl Toplantılarımızın 17'incisi Odamız 
Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

27
Eyl

2019

GTSO Akademi kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerimiz hız kesmiyor Üyelerimizin iş ve kişisel gelişimine katkı sunmaya 
devam ediyoruz. Bu kapsamda yine güzel bir eğitimi üyelerimizn hizmetine sunduk. Motivasyon ve Özgüven eğitimi, dene-
yimli eğitmen Hüseyin Mandacı sunumu ile gerçekleşti. Eğitime üyelerimizin ilgisi yoğundu. Eğitim süresince ;

• İletişim Süreci Modeli
• Güvenilir İmaj Sahibi Olmak
• Etkileyici Olabilmek
• Motivasyon ve İhtiyaçlar
• Güdü ve Gereksinim
• Davranış ve Saygınlık
• İhtiyaçlar ve Değerler
• Genel ve Self Motivasyon
• Ekipte Verimi Arttıran Yönü
• Yöneticide Sergilenmemesi Gereken Demotive 

Davranışlar

• Motivasyonu Bozan Etkenler
• Çalışma İsteksizliğini Ortadan Kaldırmak
• Sosyal İhtiyaçlar
• Kendine Güvenmek ve Başarma Metodu
• Yetişkinlerde Özgüveni Yansıtmak
• Hayal kırıklığı
• Umutsuzluk
• Yetenekleri Yönetmek
• İş Yaşamını Yönlendirebilme ve Denetleyebilme, 

İnanma, Tutarlı Olma gibi konular işlendi.

02
Ekim

2019

Bölgemizi ilgilendiren sorunların gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturulması, sorunlar ile alakalı daha güçlü lobi faali-
yetleri yürütülmesi adına düzenlenen Ortak Akıl Toplantılarımızın 17'incisi odamız ev sahipliğinde düzenlendi. 

Toplantıya Odamızı temsilen, Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan Vekillerimiz; Abdullah Kavlak, Semih Aşkın, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fatih Buluk, Alaattin Akcan , Şefik Yılmaz, Hasan Hamaloğlu, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım , 
Meclis Üyelerimiz , Genel Sekreterimiz Agah Arda ve Genç girişimciler Kurulu Başkanımız katıldı.

Ayrıca ; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile 
birlikte Diğer Oda ver Borsalarımızın Yönetim

Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterleri  toplantıda hazır bulundu. Toplantının açılışı Oda Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlumuz Pınar Akın'ın Odamızı ve Gemlik'in ekonomisini tanıtıcı bir sunumla başladı. Sunumun ardından 
Oda Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım söz aldı. Konuşmasında  Tüm Oda ve Borsa Başkanlarına katılımından dolayı ayrı ayrı 
teşekkür eden Yıldırım " Toplantımıza katılımın bu denli yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Umarım bu toplantıda bir çok sorunu gündeme getirip çözüm yoluna gideriz. Hepiniz hoş geldiniz. " dedi.

Ardından söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir ise yaptığı konuşmasında ;

"Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyem, çok değerli Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanım, değerli ilçe 
oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis başkanlarım, ilçemizin kıymetli Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ve 
saygı değer genel sekreterlerimiz,  hepinizi şahsım ve Gemlik Ticaret Ve Sanayi Odası adına selamlıyorum. Geleneksel hale 
gelen 17. Ortak Akıl Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz ,şeref verdiniz.

6. Temiz bir Gemlik istiyoruz. Bu noktada belki pilot böl-
geler seçilip şehrin tamamına yayılabilir. Bu noktada 
neler yapılabilir, nasıl projeler üretilebilir?

7. Gemlik’te turizm değerleri yaratmamız gerekiyor. 
Şehrimizin cazibe merkezlerine ivedilikle ihtiyacı var. 
Daha önceden de gündeme gelen yat limanı civarında 
balıkçı lokantaları v.b gibi tesislere ihtiyaç var. Hafta 
sonu Mudanya tıka basa doluyor. İnsanlar akın akın 
gidiyor. Gemlik neden olmasın? Bu konuda ne gibi 
çalışmalarınız var?

8. Gemlik’te park sorunu malumunuz. Bu soruna da çözüm 
üretilmesi önem arz etmektedir.

9. Gemlik sahilinde koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları yapıl-
ması konusunda da çalışmalar yapılabilir. “ dedi

Gemlik Belediye Başkanı Sayın Sertaslan ise gündeme dair 
yaptığı konuşmasında ;

"Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. 

Bizler kentin tamamının görüşünü alarak hizmetlerimize şekil 
verdik. Kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve halkında içinde 
olduğu bir çalışma yaptık. Anketlerle üreteceğimiz hizmetleri 
belirledik. Seçimlerden önce vaadini verdiğimiz projelerinde 
uygulamaya geçmesi için yol haritamızı da çizdik. Ben 
inanıyorum ki 5 yıl içinde Gemlik’te çok şey değişecek. 
Şunu bilmenizi isterim , 3680 kişi üzerinden yapılan ankette 
belirlediğimiz soruların içinde sadece ikisinde beton var.

İlk 20 talebin 18 tanesi sosyal yaşamı ilgilendiriyor. Yaşlılarımız, 
engellilerimize yönelik çalışmalar, çocuklarımıza ve kadın-
larımıza yönelik sosyal projeler her şeyden daha ön planda 
yer almış. Bunlardan en önemlilerinden biride Engellilerimize 
yönelik talep edilen taksi. Bu projeyi yakın zamanda hizmete 
alacağız. dedi" 

Ardından Odamızın belirlediği sorun ve çözüm önerilerine 
ilişkin karşılıklı görüş alışverişin bulunuldu.
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Bölgemizi ilgilendiren sorunların gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturulması, sorunlar ile alakalı daha güçlü lobi faali-
yetleri yürütülmesi adına bu toplantıların büyük fayda sağlayacağına inancım tamdır. 

Değerli başkanlar ,hepimiz gönüllülük esasına dayalı bir görevi icra etmekteyiz.  Mensubu olduğumuz Türkiye Odalar Ve 
Borsalar Birliği Camiası, ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır.  Bizlerde aynı sorumlulukla hareket etmekte, 
bulunduğumuz bölgenin ekonomisine katkılar sağlamaktayız.

İlimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile, ilçemiz ile alakalı tespit etmiş olduğumuz sorunları gündem maddelerine ekledik.

Tarafımızca tespit etmiş olduğumuz sorunların çözümü aşamasında çatı kuruluşumuzun kıymetli yönetim kurulu üyesi Sayın 
Özer Matlı’dan ve Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanım Sayın İbrahim Burkay’dan  desteklerini bekliyoruz.
Değerli başkanlarım toplantımızın icrasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Toplantımızın  hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. 

TOBB  Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Özer Matlı konuşmasına katılımcılara hoş geldin dileklerinde bulunarak , " Evet bu gün 
17'incisini düzenleyeceğimiz toplantımızda bir araya geliyoruz.  Hepinizi TOBB Yönetim Kurulu adına saygı ile selamlıyor, TOBB 
Başkanımız Sn.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da selamını iletiyorum. Ev sahipliğinden dolayı Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasına te-
şekkür ediyorum.  Kendi içimizde  bölgemizin sorunları noktasında TOBB bünyesinde çözebileceğimiz sorunların belirledik ve 
çözdük. Bundan sonra da biz iş dünyası olarak belirlediğimiz sorunların çözümü noktasında çalışmaya devam edeceğiz. " dedi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay katılımından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek “ Bu 
akşam Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 17’inci toplantımızda bir araya gelmiş bulunu-
yoruz. Ben öncelikle şahsım ve BTSO Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’na da ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum.  Az önce Paşa Başkanımın da dediği gibi belki de bu organizasyon 
Türkiye’de bir ilk. Belirlediğimiz sorunların çözümü noktasında iyi yol kat ettiğimize inandığım bu toplantımızın da hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. “ dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Oda ve Borsalarımızın belirlediği sorunlar ve çözüm önerileri gündeme 
getirildi. Gündeme getirilen sorunların başında;

• Serbest Bölge Giriş Kapısın Modernizasyonu
• Serbest Bölge Yolu
• Gemlik Limanlarına Demir Yolu Bağlantılarının Yapılması
• Gemlik’te ki Depolama Alanlarının Yetersizliği
• Gemlik Zeytinini Coğrafi İşaretinin Daha Aktif Değerlendirilmesi
• TOBB Emekli Sandığının SGK’ya Bağlanması
• Servis araçlarında 19 yaş sınırının 15 yaşa düşürülmesi gibi konular konuşuldu ve rapor edildi.

ODAMIZDAN HABERLER ODAMIZDAN HABERLER

Odamız Üyesi Gemlik Gübre Sanayi Anonim Şirketi’ne ait 76,4 
hektarlık alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
imzası ile Resmi Gazetede yayınlanan karar ile Özel Endüstri 
Bölgesi ilan edildi.

Gemlik Gübre’nin Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine ilişkin 
basına demeçlerde bulunan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Paşa Ağdemir ;“Öncelikle Odamız Üyesi Gemlik Gübre 
Anonim Şirketini gönülden tebrik ediyorum. Özel Endüstri 

Bölgesi ilan edilmesi ile birlikte Gemlik’in de elbette ki bir 
çok yönden kazanımları olacaktır. Bu kapsamda Kurulacak 
çevreci gübre olarak bilinen üre üretimi için tesis, Ülkemizin  
yıllık olarak ihtiyacı olan 1 milyon 725 bin ton gübre için çok 
önemli bir adımdır. Bu tesis ile ülkemizin dışa bağımlılığı 
azalacaktır. Gerek üretim gerekse istihdam anlamında Gemlik 
önemli bir kazanım elde etmiştir. Kendilerine bu yolda ba-
şarılar diliyorum. Ülkemize Gemlik’imize hayırlı olsun.” dedi.

"Gemlik Gübre'nin Özel Endüstri Bölgesi İlan 
Edilmesi Gemlik İçin Büyük Bir Kazanımdır"
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Odamıza bağlı üyelerimizin sorunlarının yerinde tespiti, 
dilek ve şikayetleri gibi konuların görüşülmesi ve kayıt altına 
alınarak gerekli önlem ve iyileştirmelerin yapılması adına 
başlatmış olduğumuz üye ziyaretlerimiz devam ediyor. 
Bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, 
Başkan Vekillerimiz;  Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Fatih Buluk, Alaattin Akcan , Şefik Yılmaz, , Hasan Hamaloğlu, 
Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım , Genel Sekreterimiz Agah 
Arda , Genel Sekreter Yardımcımız Emre Gemicioğlu’nun 
katılımı ile bir dizi ziyaret daha gerçekleştirdik. Bu kapsamda 
Odamız üyelerinden;

• HALiDUN HIZAL,
• ALKAN ZEYTİNCİLİK LTD. ŞTİ.
• NURETTİN BOZAN
• FİNANSBANK GEMLİK ŞUBE MÜDÜRÜ AHMET ÇELİK 

ziyaret edilmiştir.

Ziyaret sırasında Odamıza üyeliği 40 yılı aşan Halidun Hızal 
ve Nurettin Bozan’a oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa 
Ağdemir tarafından Hizmet Onur Plaketi takdim edildi.

Oda başkanımız Paşa Ağdemir gündeme ilişkin yaptığı 
açıklamada ''Üye ziyaretlerimiz hız kesmeden devam ede-
cektir. Üyelerimizin sorunlarını , dilek ve şikayetlerini yerinde 
dinlemeye devam edeceğiz. Odamız üyeliği 40 yılı aşan 
üyelerimize de ayrıca Başta Gemlik olmak üzere Ülke 
ekonomimize sundukları katkılarından dolayı teşekkürü 
bir borç bilirim. Bundan sonraki ticari hayatlarında da aynı 
başarılarının devamını dilerim'' dedi.

Üye Ziyaretlerimiz Hız Kesmeden Devam Ediyor
10
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Oda Başkanımız Paşa Ağdemir Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle Azerbaycan’ın 
Başkenti Bakü’de düzenlenen ve altı ülkenin iş insanlarının 
katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Forumu’na katılarak 
Gemlik'i temsil etti. Ağdemir  forum kapsamında düzenlenen 

ikili firma görüşmelerine katılarak Gemlik'teki ekonomik fır-
satlar ve iş imkanları ile alakalı firmalara bilgilendirme yaptı. 
Ayrıca Azerbaycan’daki iş imkanlarını içeren bir bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan 
Özral ve Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker öncülüğündeki 
toplantıda karşılıklı ticaretin artırılmasına dönük imkanlar 
dile getirildi. 

Hisarcıklıoğlu, bu oluşumun kendi hayalleri olduğunu be-
lirterek, “2005 yılında Türk Dünyasının Aksakallısı Sayın 
Nazarbayev bize bu işin yapılmasını Antalya’da Liderler 
zirvesinde söyledi. Biraz gelişme gösterdik. Sonra 10 sene 
önce Nahcivan’da biraraya geldik. Şimdi tarihimizde ilk defa 
altı farklı iş dünyasının temsilcileri biraraya geliyor” dedi. 
Ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan’ın cazip iş yatırım 
imkanları sunduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bugün 
Azerbaycan Dünya Bankası tarafından yaklaşık 80 ülkede 
uygulanan Doing Business 2019 raporuna göre dünyada 
Azerbaycan 32 basamak ilerleme kaydederek 190 ülke 
içerisinde iş yapma kolaylığı endeksinde 25’inci sıradadır” 
şeklinde konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Türk dünyası olarak Azerbaycan’ın gösterdiği 
bu ilerlemeden gurur duyduklarını ifade etti. İş Forumu’nun 
sonunda TOBB ile Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu 
arasında Türkiye - Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki oda/borsa başkanlarından 
oluşan heyet, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bakü'ye 
gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun Uygulanması Ve Uyum Süreci 
Eğitimi Odamızda gerçekleşti. Eğitim 
sunumu Av. Seçil Aşkın Büyüklü, Av. Altan 
Polat ve Av. Soner Kenaroğlu tarafından 
yapıldı. Eğitim Süresince ;

• Kanunun Amacı ve Konusu
• İş İlişkilerinde Kişisel Verilerin 

Korunması
• Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda 

Güncel Gelişmeler
• Şirketlerde Aydınlatma Yükümlülüğü 

ve “Açık Rıza” kavramının önemi
• KVK Kanunu ve GDPR düzenlemesi 

Türk Şirketlerini nasıl etkileyecek?
• KVK Kurulu güncel kararları iş yapış 

şeklimizi nasıl değiştiriyor?
• KVK Kanunu’nda düzenlenen Adli ve 

İdari Cezalar
• “VERBİS” adlı sicile kayıt süreci gibi konular işlendi.

Oda Başkanımız Paşa Ağdemir, Azerbaycan'da Düzenlenen 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Forumu’na Katıldı

6698 Sayılı KVK Kanununun Uygulanması Ve 
Uyum Süreci Eğitimi Odamızda Gerçekleşti
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen ve altı ülkenin iş insanlarının katıldığı Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İş  Forumu'nda,  TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki oda/borsa başkanlarından oluşan heyet, 
resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Ağdemir karşılama sırasında Cumhurbaşkanımız'la görüşme fırsatı bularak Gemlik ekonomisi hakkında bilgiler verdi. 

Oda Başkanımız Paşa Ağdemir 
Cumhurbaşkanımız'la Bir Araya Geldi

16
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23.10.2019 tarihinde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası TS 
EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 1.Gözetim Tetkiki 
gerçekleştirildi. TSE Tetkik Görevlisi Ahmet PARLATAN, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Semih AŞKIN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi  Şefik 
YILMAZ, Yönetim Kurulu üyesi Hasan HAMALOĞLU, Genel 
Sekreter AGAH ARDA ve Kalite Sorumlusu Pınar AKIN’ın  
katılımıyla gerçekleşen açılış toplantısının ardından gözetim 
tetkiki incelemelerine devam edildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Türk Standartları Enstitüsü 
Tetkik Görevlisi Ahmet PARLATAN tarafından yapılan tüm 
birimlerin evrak ve dosyalarının incelendiği tetkik neticesinde; 
GTSO’da  verilen hizmetlerin etkin, kaliteli, hızlı, verimli ve 
dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak 
yapıldığından hata tespit edilmediği ve GTSO’nun TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi’nin geçerliliğinin devam-
lılığına karar verildiği ifade edildi.

Dane zeytine 15 kr. destek verilmesi 24.10.2019 
tarihli 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.
 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Ağdemir “Zeytin sektöründe 
zeytine prim desteği sağlanması konusunda 
Odamızda bir çok kez lobi çalışması yapmıştı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de uzun sü-
redir takibinde ola Dane zeytine 15 kr. destekleme 
24.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Tüm Zeytin üreticilerimize ha-
yırlı uğurlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan , Bursa Milletvekilimiz Zafer Işık ve 
TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz. “ dedi
 
Bu kapsamda “2019 Yılında Yapılacak 
Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Metni 
için https://www.resmigazete.gov.tr/es-
kiler/2019/10/20191024-3.pdf adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
1.Gözetim Tetkikimiz Başarı İle Tamamlandı.

Dane Zeytine 15 Kuruş Destek

24
Ekim

2019
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanımiz Mustafa Varank, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun 
katilimiyla YÖREX fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, 
el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen YÖREX fuarına katıldık.

Gemlik Zeytini'nin Yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemek markalaşmasını sağlamak, ürünlerin katma değerini 
arttırmak, ürünleri üreten işletmelerin ekonomik kapasitelerini geliştirmek amacı ile Odamızın sektör temsilcileri ile fuarda 
yer aldık. Fuara  Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım Meclis Üyelerimiz, Ahmet Tezcan Peker, Nurettin Hocaogluve Mahmut 
Solaksubasi katıldı. Ayrıca Gemlik Belediye Başkanımız Uğur Sertaslan'da standımızı ziyaret ederek ziyaretçilere Gemlik 
Zeytini hakkında bilgiler verdi.

YÖREX Fuarına Katıldık
23
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2019
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KOSGEB Destekleri Semineri Uzman Sefer Asa'nın sunumu ile odamızda gerçekleşti. 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 2006 yılı itibari ile TSE ISO 
9001 belgesini almış ve 2008 yılında ise Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Tarafından Akredite edilmiştir. Akredite 
odalar mevzuatın ve kanunların kendilerine verdiği yetkiler 
ve görevler  dışında ,üye menfaatlerini ön planda tutarak 
dış ticaretin geliştirilmesi, yeni Pazar arayışları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapma, ihracatı geliştirme ve 
daha bir çok konuda hizmet vermektedirler. Bu kapsamda 
Akreditasyon kriterlerinin  yerine getirilmesi adına Oda 
Meclisimizin aldığı kararla Odamız Berlin - Prag iş gezisi 
düzenlenmiştir.

Ziyaret sırasında Prag Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri , 
Abdullah Acar, Birinci Müsteşar Behiç Hatipoğlu Oda heyeti-
mizce ziyaret edilmiştir. Ziyaret sırasında Oda Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyelerimizin yanında, Bursa Milletvekillerimiz 
Zafer Işık, Erkan Aydın ve Gemlik Belediye Başkanımız Uğur 
Sertaslan da yer aldılar.

Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir Gemlik'in eko-
nomik dinamikleri hakkında yetkililere bilgiler verdi. Gemlik'in 
ekonomik potansiyelinin tanıtılması, ihracatın geliştirilmesi 
ve iyi uygulamaların araştırılmasına yönelik bir program 
olduğunu vurgulayan Ağdemir T.C. Prag Büyükelçiliği Birinci 
Müsteşarı Behiç Hatipoğlu'na Gemlik temalı ipek tablo 
hediye etti. 

Ağdemir yaptı diğer açıklamada ise” Gemlik stratejik konumu 
itibari ile bir çok farklı sektörü bünyesine barındıran ve 
ekonomik dinamikleri ile dünya pazarlarını cezbeden bir 
yapıya sahiptir. Bu yapının iş insanlarına aktarılması ve 
yeni pazarlar araştırılması için Odamız hız kesmeden ça-
lışmalarına devam edecektir. Yaptığımız bu gezide ticari 
faaliyetler haricinde tarafımızdan tespit edilen Gemlik’in 
sorunları Belediye Başkanımız Uğur Sertaslan’ın da  katılımı 
ile Milletvekillerimizle istişare edilmiştir.

KOSGEB Destekleri Semineri Düzenledik

Gemlik'in Ekonomik Dinamiklerini Dünya 
İle Paylaşmaya Devam Edeceğiz

15
Kas

2019

18
Kas

2019

ODAMIZDAN HABERLER ODAMIZDAN HABERLER

Odamızın düzenlemiş olduğu ve bir dizi ticari faaliyetin ger-
çekleşeceği Berlin - Prag iş gezisi devam ediyor. Ziyaretin ilk 
ayağında T.C. Prag Büyükelçiliği ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Prag Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri , Abdullah 
Acar, Birinci Müsteşar Behiç Hatipoğlu Oda heyetimizce zi-
yaret edildi. Ziyaret sırasında Oda Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerimizin yanında, Bursa Milletvekillerimiz Zafer Işık, 
Erkan Aydın ve Gemlik Belediye Başkanımız Uğur Sertaslan 
da yer aldılar.

Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir Gemlik'in ekonomik 
dinamikleri hakkında yetkililere bilgiler verdi. Gemlik'in eko-
nomik potansiyelinin tanıtılması, ihracatın geliştirilmesi ve iyi 
uygulamaların araştırılmasına yönelik bir program olduğunu 
vurgulayan Ağdemir T.C. Prag Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı 
Behiç Hatipoğlu'na Gemlik temalı ipek tablo hediye etti. 

GTSO Akademi kapsamında düzenlediğimiz eğitimimiz ABİGEM'in deneyimli eğitmenlerinden Murat Ünver'in sunumu ile 
gerçekleşti. Eğitim süresince ;

İş Geliştirme kavramı, işletmenin strateji ve hedefleri doğrultusunda yeni iş fırsatlarını belirlemek, uygun hazırlıkları gerçek-
leştirerek katma değer yaratıcı yeni girişim ve projeleri planlamak ve uygulamayı içerir.

Amacı
ürün ve hizmet satışında görev alan her düzeydeki satıcının en temel endişelerinden biri olan yeni müşteri bulma, yeni iş 
yaratma konusundaki sorulara etkin cevaplar bulma ve bu konuda yapılması gerekenleri aktararak performansı sürekli satış 
hedefleriyle paralel ya da üstünde tutabilme becerisini aktarmak amacını gütmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar iş geliş-
tirme ile ilgili en gerekli bilgileri edineceklerdir.
Program İçeriği

• İş Fırsatları, Yeni İş Fikirleri Geliştirmek,
• İş Planları ve İş Analizi Yapmak,
• Profesyonel İş Planı Şablonu,
• Yeni İş Fikirlerinin Araştırılması, Değerlendirilmesi, 
• Yeni İş Fikirleri ve İşletme Stratejisinin Geliştirilmesi 

(beyin fırtınası, osborn tekniği)
• Yeni İş Fikri İş Planlarının Oluşturulması,  
• Yeni İş Fikri Pazar Araştırması,
• Yeni İş Fikri Finansmanının Araştırılması,

• Yeni İş Fikri Organizasyonun Oluşturulması ve Operasyon 
Süreci

• Kurumsal İmaj Yönetimi
• Marka Yönetimi
• Firma ve Sektör Analizlerinin Yapılması (swot analizi) 
• Rekabet ve Müşteri Analizlerinin Yapılması
• Finansal Plan ve Pazarlama Planı Oluşturulması gibi 

konular işlendi.
• Müşteri Bulmak ve Kendinize Getirmek

Prag-Berlin Ticari ve Ekonomik Gezimiz Başladı

İş Geliştirme ve İnovasyon Eğitimimiz Başarı İle Gerçekleşti

07
Kas

2019

12
Kas

2019
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İlçemizde göreve başlayan Vergi Dairesi Müdürümüz Sn. 
Abdullah Kaya’yı makamında ziyaret ettik.

Ziyarette Gemlik ve Gemlik ekonomimiz hakkında bilgi alış 
verişlerinde bulunuldu. Ağdemir; en önemli paydaşları-
mızdan biri olan vergi dairesi ile sürekli dirsek temasında 

çalışmalarda bulunduklarını dile getirerek Kaya’ya hayırlı 
olsun dedi.

Kaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken süreç 
içinde daha yakından çalışma imkanı bulacaklarını ilçemizin 
ülkemizin gelişimi için çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

1965 Yılından beridir Odamız üyesi olan, Gemlik’te inşaat 
sektörü alanında bir çok hizmete imza atmış Odamız Üyesi 
Ali Galip Arı’yı iş yerinde Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Başkanımızın katılımı ile ziyaret 
ettik. Odamıza ve ilçe ekonomisine katkılarından dolayı 

kendisine teşekkür ettik 
ve onur plaketi takdim 
ettik.

Ziyarete ilişkin açıkla-
malarda bulunan Oda 
Başkanımız Paşa Ağdemir 
; Odamızın en eski üyeleri 
arasında yer alan Sayın Ali 
Galip Bey’e ilçemize ve 
ilçe ekonomimize katkı-
larından dolayı teşekkür 
ediyorum. Daha uzun 
yıllar aynı çizgide, aynı 
kalite de hizmet edece-
ğinden şüphemiz yoktur. 
Kendisine bundan sonraki 
iş hayatından başarılar, 
özel hayatında ise sağlık 

ve esenlikler temenni ederim. “ dedi. Ziyaretlerin devam 
edeceğini vurgulayan Ağdemir ; üyelerimizin sorunlarını ye-
rinde dinlemek, onların talep ve beklentilerine hızlıca çözüm 
üretebilmek adına ziyaretlerin devam edeceğini vurguladı.

Vergi Dairesi Müdürümüze Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk

1965 Yılından Günümüze "Ali Galip Arı"

26
Kas

2019

27
Kas

2019

ODAMIZDAN HABERLER

Odamıza 40 yılı aşkın süredir üye olan firma ziyaretleri 
kapsamında odamız eski yönetim kurulu başkan vekili Esat 
Coşkun is yerinde ziyaret edildi.

122. Yıllık kurum geçmişine sahip olan Odamızda daha önce 
aktif görev alan  Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmış 
,  Odamızın , ilçemizin ve ticaretin gelişmesinde önemli 
rol oynamış olan Esat Coşkun, hem tüccar hem yönetici 
olarak tecrübelerini yönetim kurulu üyelerimizle paylaştı. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Coşkun 
Yönetim Kurulumuza başarılar diledi.

Başkan Ağdemir ziyarette;  sevgili Esat abimiz hem ilçemiz 
hem de odamız için büyük bir şanstır dedi. Kendisinin tec-
rübelerinden her fırsatta faydalandıklarını belirten Ağdemir 
ve Yönetim Kurulumuz kendilerine ticaret hayatında başa-
rılar dilerken takdim ettikleri onur plaketiyle teşekkürlerini 
sundular.

İlçemizde 40 yılı aşkın süredir zeytin sektöründe faaliyet 
gösteren ve ‘yeşil zeytin’ denince akla gelen ilk isimlerden 
olan Demir Demiriz işyerinde Yönetim Kurulumuz ve Meclis 
Başkanımız tarafından ziyaret edildi ve kendisine onur plaketi 
takdim edildi. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa 
Ağdemir, Başkan Vekilimiz, Semih Aşkın, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Fatih Buluk, Meclis Başkanımız, Hasan Yıldırım Genel 
Sekreterimiz Agah Arda ve Genel Sekreter Yardımcımız 
Emre Gemicioğlu katıldı.

Yeni hasat döneminin hayırlı ve bereketli olması temennisi 
ile başlayan ziyarette sektörde yaşanan aksaklıklar ve istek 
öneri taleplerde alındı.

Ağdemir ziyarette ; çıtayı daha yükseğe taşımak için çalıştık-
ların bu ziyaretlerde kendilerini anlatma imkânında bulduk-
larını iletti. Büyüklerimizin öneri ve eleştirinin kendileri için 
önemli olduğunu belirten Ağdemir yeni hasat döneminin 
bol bereketli olmasını dile getirdi.

GTSO 'dan Sektörün Öncülerine Ziyaret

Duayenleri Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

24
Kast

2019

20
Kas

2019
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Gemlik Ticaret Ve Sanayi Odası ile Kuveyt Türk Katılım 
Bankası  arasında Oda üyelerinin ticaretini geliştirilmesi 
ve kolaylaştırmasına yönelik özel imkanlar sunacak olan 
protokol imzalandı.

Yönetim Kurulumuzun da hazır bulunduğu imza töreninde 
Başkan Ağdemir yaptığı açıklamada; Üyelerin ticari hayatını

kolaylaştırmak amacı ile yaptıkları çalışmalara devam ettikleri 
ve bu kapsamda imzalanan protokol çerçevesinde üyele-
rimizin ‘ücretsiz çek karnesi, özel pos fiyatlamaları, aidatsız 
kredi kartı, hesap işletim ücreti muafiyeti, ilk kredi kullanımla-
rında banka tarafından uygulanan güncel fiyatlardan 5 puan 
indirim’ gibi çeşitli imkanlardan faydalanabileceklerini belirtti.  

Oda Yönetim Kurulumuz Gemlik Milli Emlak Müdürü Sayın 
Mustafa Kozan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Başkan Vekili Semih 
Aşkın ,  Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Akcan , Fatih Buluk 
Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ile Genel Sekreter Agah 
Arda Ve Genel Sekreter Yardımcısı Emre Gemicioğlu 
Bulundu.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda kentin de-
polama, imar ve dönüşüm alanlarının yetersizliğini dile 
getiren Yönetim Kurulu Başkanı Ağdemir ilgili talepleri Sayın 

Kozan’a iletti.

İlgili süreçlerin hukuki müeyyideleri ile alakalı bilgi veren 
Kozan, istişare kültürü içerisinde tüm paydaşların ortak 
çıkarları doğrultusunda yatırımcının ve sanayicinin önünü 
açmak adına ilçemizin ve ülkemizin gelişmesi için kendilerinin 
de destek vereceğini dile getirdi.

Ağdemir; Kozan’a hem yaklaşımlarından hem de misa-
firperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu ve yeni 
görevlerinde başarılar diledi.

GTSO İle Kuveyt Türk Katılım Bankası Arasında 
Protokol İmzalandı

Milli Emlak Müdürü Mustafa Kocan'ı Makamında Ziyaret Ettik

30
Kas

2019

01
Ara

2019
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Odamızın en eski üyeleri arasında yer alan, Gemlik'teki 
sanayinin öncülerinden BP Petrolleri A.Ş.'yi ziyaret ettik. 
Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan 
Vekilimiz Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alaattin 
Akcan , Şefik Yılmaz, Fatih Buluk Meclis Başkanımız Hasan 
Yıldırım, Genel Sekreterimiz Agah Arda ve Genel Sekreter 
Yardımcımız Emre Gemicioğlu iştirak ettiler. Oda heyetimizi 
BP Türkiye Ukrayna Orta Asya Tedarik Zinciri Müdürü Kutsi 
Dönmez ve İdari İşler Müdürü Özkan Acar karşıladı.

Oda heyetimize 2015 yılından itibaren Gemlik tesisinde 
akaryakıt depolamasının olmadığı hakkında bilgiler veren 
Dönmez; BP Türkiye bünyesindeki Castrol'ün tek madeni 
yağ fabrikası olduğu ve tüm Orta Asya’ya buradan ihracat 
yapıldığını, dolayısıyla stratejik olarak çok büyük öneme 
sahip olduğunu belirterek “Bizler %100 yasal uyum felsefe-
sini benimsemiş, iş güvenliği ve çevre duyarlılığına yüksek 
bilinçle çalışıyoruz. Global anlamda sosyal sorumluluklar 
kurum kültürümüz için son derece önemlidir. Gemlik içinde 
halka dokunur farklı projeler araştırıyoruz. Tesislerimizde 
modernizasyon devam ediyor. 15- 20 ülkeye ihracat ya-
pıyoruz. İskelemizi sadece kendi işlerimizdeki hammadde 
tedarikimiz için kullanıyoruz, bu bizim için çok büyük avantaj 

sağlıyor. Sürdürülebilirlik çevre politikaları bizim için çok 
önemli, küresel ısınmayı önemsiyoruz dedi.

Dönmez ardından Oda Başkanımız Paşa Ağdemir’den 
Gemlik Limanlarına gelmesi planlanan demiryolu bağlantısı 
hakkında bilgi aldı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Ağdemir " BP 
Petrolleri A.Ş 1962 yılından beri Odamız üyesidir. Gemlik için 
önemli bir değerdir. Ülke ekonomisine ve Gemlik ekono-
misine sayısız katkıları olmuştur . Gemlik Şubesinde Motor 
Yağları, Gres Yağı, Antifiriz, Marin Yağları gibi ürünleri üret-
mekte gerek iç piyasa gerekse dış piyasaya arz etmektedir. 
Kendilerine istihdama ve  ekonomiye katkılarından dolayı 
şükranlarımı sunarım. Daha uzun yıllar bu başarılarının 
devamını dilerim. Üyelerimizin sorunlarını yerinde tespit 
etme, tanışma ve onların taleplerini almak üzere başlatmış 
olduğumuz üye ziyaretlerimiz hız kesmeden devam edecek 
"dedi.

Ağdemir ardından 40 yılı aşkın süredir odamız üyesi olan 
BP.Petrolleri A.Ş.'ye uzun yılladır Gemlik ekonomisine ve Ülke 
ekonomisine katkılarından dolayı onur plaketi takdim etti

Odamızın en eski üyeleri arasında yer alan, Gemlik'teki sa-
nayinin öncülerinden MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi 
Anonim Şirketi'ni ziyaret ettik. Ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan Vekilimiz; Semih Aşkın, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alaattin Akcan , Şefik Yılmaz, Fatih 
Buluk Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım, Genel Sekreterimiz 
Agah Arda ve Genel Sekreter Yardımcımız Emre Gemicioğlu 
iştirak ettiler.

Oda heyetimizi, Fabrika Müdür Yardımcısı Yüksel Akyüz ve 
AR-GE Kalite Kontrol Müdürü Tarık Polat karşıladı. Fabrika 
Müdür Yardımcısı Akyüz, MKS Marmara hakkında bilgi-
lendirmeye, firmasının “Organik Kimyasallar”  ihracatında  
2009-2012 yılları arasında Türkiye İkincisi ve daha sonraki 
yıllarda da (2013-2018) Türkiye  Birincisi olduğunu anlatarak 
başladı. Uluslararası pazarda sağladıkları bu başarı dolayı-
sıyla yatırımlara devam ettiklerini belirtti. Bu arada, yapımına 
devam edilen idari bina projelerini de; Nisan 2020 sonuna 
kadar bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Ağdemir; Çevre duyarlılığı, sağladıkları istihdam 
ve ekonomiye olan katkılarından dolayı ilgililere teşekkür 
ederken, kendilerinin her zaman yanlarında olduklarını 
belirtmek istediklerini söyledi.

Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ise; bu gibi görüşmeler ile 
üyelerimizle yakın iletişimde olmak, yanlarında olduğumuzu 
belirtmek ve hatta ‘dokunmak’ amacıyla şimdi buradayız 
dedi.

 Sn. Akyüz ziyaretin devamında 1977 yılında başladıkları 
üretimlerine 1988 yılında iki farklı ürün imalatında; yüksek 
kalite standartlarına ulaşarak güvenilir bir tedarikçi nokta-
sına geldiklerini ve %75 ini yurt dışına ihraç ettikleri yağlı 
boya’ ham maddesi ve de ABD, Kanada ve bazı Avrupa 

ülkelerinde patentlerini aldıkları (havaalanları pistlerinde 
kullanılan) “katı buz çözücü” ile; yıllık 30 milyon dolar ihracat 
hacmine ulaştıklarını belirtti. 7/24 üretim yapan tesislerinde,  
152 personelin çalıştığını belirten Akyüz, büyüme hedefleri 
doğrultusunda azimle ilerlediklerini belirtti.

Ziyaretin devamında, firmanın ‘Derin Deniz Deşarjı’ projesi 
hakkında fikir alış verişlerinde bulunuldu.

AR-GE Kalite Kontrol Müdürü Sn. Polat ilgili projenin gerçek-
leştiğinde, çevresel duyarlılık olarak çok önemli gelişimler 
kaydedeceklerini ;  günde 200 ton daha az su tüketimi ola-
cağını ve dolayısı ile doğal kaynak tüketimlerinde tasarruf 
sağlanacağını belirtti. Bunun yanı sıra; karbon ayak izi ve 
enerji verimliliğinde planlı hedeflerine ulaşmak için çalıştık-
larını ifade etti. Diğer taraftan, sosyal ve  çevresel duyarlılığın 
firma politikalarında artarak öne çıktığını buna bağlı olarak ta; 
projelendirme ve teknik değerlendirmelerin, objektif bilimsel 
altyapı verileri ve de kanuni  sınırlamalar ile tam örtüşecek 
şekilde yapılarak gerçekleştirildiğini -özellikle-  vurguladı.

Başkan Ağdemir; “Üyelerimizin sorunlarını yerinde tespit 
etme, tanışma ve onların taleplerini almak üzere başlatmış 
olduğumuz üye ziyaretlerimiz, hız kesmeden devam edecek 
" dedi.

Ardından Başkan Ağdemir, 40 yılı aşkın süredir odamız üyesi 
olan MKS Marmara Entegre Kimya Sanayii Anonim Şirketi'ne, 
uzun yılladır Gemlik ekonomisine ve Ülke ekonomisine 
katkılarından dolayı bir onur plaketi takdim etti. Fabrika 
Müdür Yardımcısı Yüksel Akyüz ve AR-GE Kalite Kontrol 
Müdürü Tarık Polat, onur plaketini Gemlik’e ve de ülkemize 
bir hizmet nişanesi olarak saklayacaklarını ifade ederek ve 
teşekkürlerini sunarak, Oda Heyetimizi uğurladılar.

Sektörün Öncülerinden BP Petrolleri'ne Onur Plaketi Verdik
MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi 
Anonim Şirketi'ne Onur Plaketi

04
Ara

2019

04
Ara

2019
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Gemlik Kaymakamımız Yaşar Dönmez Oda Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etti. Yaşar Dönmez 02/09/2019 tarihinde 
ilçemizde göreve başlamıştı. Kaymakamımızı Yönetim Kurulu 
Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan Vekillerimiz; Abdullah 
Kavlak, Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alaattin 
Akcan , Şefik Yılmaz, Fatih Buluk , Hasan Hamaloğlu, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım ve Genel Sekreterimiz Agah 
Arda karşıladı.  Ziyarette ayrıca İlçe Tarım Müdürümüz Nuri 
Tuna'da yer aldı.

Gemlik Zeytinin gündeme alındığı ziyarette Kaymakam 
Dönmez’e Gemlik zeytinin özellikleri hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Dönmez ziyarette 3 aydır Gemlik’te görev aldı-
ğını ve bu süre zarfında genel tablonun ilçemiz için güzel 
olduğunu belirterek; " Yaşanan olumsuzlukları bertaraf etme 
noktasında gerek ticaret erbabının, gerek vatandaşların 
gerekse Odamızın çabalarını tebrik diyorum. Daha iyi bir 
Gemlik için herkes emek sarf ediyor. Yönetim Kurulumuzun 
faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Maksimum noktada 
özverili çalışan Yönetim Kurulumuzun başlattığı  40 yılı aşan 
üye ziyaretleriniz onur verici bir davranış.  Motivasyonu art-
tıran önemli bir etki yarattığını düşünüyorum. Başkanımız 

ve Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimi iletiyorum "dedi.    

Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ilçemizdeki olumlu ha-
vanın yaratılmasında Kaymakamımızın büyük teveccühleri 
olduğunu belirtti.

Başkan Ağdemir ise ; Odamız ve Gemlik ekonomisi hak-
kında Dönmez'e bilgiler verdi. Kurumlar arası diyaloğun ve 
işbirliğinin önemine vurgu yapan Ağdemir ; "Odamız her 
daim diğer kamu kurum ve kuruluşları ile istişare halindedir. 
Sorunların çözümü ve tespiti notasında sizlerle işbirliği 
yapmaktan onur duyarız." Dedi. Ayrıca ilçemizde ticaretin 
gelişmesi için çalıştıklarını özellikle hibe ve teşvikler gibi 
konularda Odamızda sürekli eğitimlerin ve bilgilendirme 
toplantılarının düzenlendiğini belirtti.123 yıllık bir kurum 
kültürü ile üyelerine 5 yıldızlı hizmet vermek için ilk akredite 
olan Odalardan biri olduklarını , Türkiye’nin ilk yüz şirketi 
arasında üyelerimizin bulunduğunu kendilerine iletti.

Kaymakamımız Yaşar Dönmez mülki amir olarak tüm va-
tandaşlarımız adına çalışmalarınız için teşekkür ediyorum 
derken Yönetim Kurulumuza başarılar diledi.

Odamızın eğitime %100 destek politikası kapsamında bir 
protokole daha imza attık. Odamız ile Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 
TÜBİTAK 4007 Gemlik Bilişim Şenliği projesine destek 
sağlıyoruz. Projenin tanıtımın yapılması. Açılış , konferans 
ve fuar faaliyetlerine katılmak, katılımı sağlamak, proje 
sonuçlarının ve bilinirliğinin sağlanması  yaygınlaştırılması 
noktasında destek sağlayacağız. Bahse konu protokol 
kapsamında İlçe Milli eğitim Müdürümüz Mehmet Duran 
ve Proje sorumlusu İsmail Çağlar Odamızı ziyaret ettiler. 
Ziyarette Başkan Paşa Ağdemir , Başkan Vekilimiz Semih 

Aşkın,  Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ve Meclis Üyemiz 
Mahmut Solaksubaşı yer aldılar .

Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Başkan Ağdemir; 
" Odamızın eğitime destek noktasında hassasiyetlerini 
belirtmek isterim. Bizler eğitime %100 destek politikasını 
benimsemiş bir kurumuz. Okullarımıza eğitim materyalleri 
noktasında destek sağlıyor, projelerinde yer alıyor , burs 
imkanları, giyim yarımları  gibi  bir çok konuda onların yanında 
yer alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz." dedi. 

FOX TV Çalar Saat program yapımcısı İsmail Küçükkaya 
ilçemizi ziyaret etti. Oda Meclis Üyemiz Mahmut Solaksubaşı 
ve Gemlik Belediye Başkanımız Uğur Sertaslan’ın girişimleri 
ile Gemlik’e gelen Küçükkaya’ya Gemlik Zeytininin Coğrafi 
İşareti,  dalından sofraya kadar hangi aşamalardan geçtiği, 
üretim süreçleri ve yetiştirilmesine ilişkin bilgiler verildi.

Küçükkaya ile birlikte Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Paşa Ağdemir , Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım, Meclis 
Üyelerimiz Mahmut Solaksubaşı ve Mehmet Anar, Ticaret 
Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik Belediye Başkanımız 
Uğur Sertaslan zeytinlikleri gezerek Gemlik zeytininin da-
lında karardığı ve hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan 
soforalara gittiğine dair yerinde inceleme yaptılar. Konuya 
ilişkin Küçükkaya’ya bilgiler verdiler. 

Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez'den Odamıza İade-i Ziyaret GTSO'nun Eğitime Desteği Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İsmail Küçükkaya Gemlik Zeytinini Kaynağında İnceledi

11
Ara

2019

12
Ara

2019

16
Ara

2019
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BEBKA 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı ile imalat sanayi, çatı kuruluşlar, sivil toplum ku-
ruluşları ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliği ve 
koordinasyonun güçlendirilmesi, mesleki eğitimdeki insan 
kaynağı niteliklerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim altya-
pısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Gemlik 
ilçesinde üretim sektörüne istihdam sağlayan, üretime 
yenilikçi bireyler yetiştirmeyi misyon haline getiren Gemlik 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitimde çığır açacak 
bir projesi BEBKA tarafından kabul edilmişti. Kabul edilen 
“Simülatörle Hatasız Üretim Projesi'ni hayata geçirecektir. . 
Kurulacak olan simülatör atölyesi sayesinde öğrenici geli-
şimini birebir gözlemleyecek ve eğitimin her aşamasındaki 
kazanımlarını tespit edebilecek. Endüstrimizin en önemli 

alanlarından biri olan kaynakçılık alanında vasıflı eleman 
ihtiyacını karşılayacak. Bunun yanı sıra kalıcı öğrenme, etkin 
bir eğitim, iş güvenliğinin daha iyi uygulandığı nitelikli eğitim 
sağlanmış olacak.

Bu önemli program hakkında kamuoyunda farkındalık 
yaratmak amacıyla;  Bursa Valimiz Yakup Canbolat, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Saim Klavuz ve BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail Gerim'in de  yer aldığı Bursa Merinos 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonunda Ajans 
yönetim kurulu temsilcileri, yararlanıcılar, proje ortakları ve  
iştirakçilerinin katılımları ile düzenlenen toplu imza törenine 
katıldık.

Oda yönetim kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir , Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım Gebze Bilişim Vadisi’nde düzen-
lenen Türkiye’nin  ilk otomobilinin lasnman törenine katıldılar.

Gündeme ilişkin basına açıklamalarda bulunan Başkan 
Ağdemir ;

1961 yılında Devrim ile başlayan bir hayalimiz vardı, bugün 
gerçeğe dönüştü. Bizde GTSO olarak Yerli Otomobil 

Fabrikamızın  Gemlik’te kurulması için çok uğraş verdik. 
Bu uğurda emek veren, bizimle beraber olan , desteklerini 
esirgemeyen herkese gönülden teşekkür eder şükranlarımı 
sunarım. Gemlik’in avantajlarını ve stratejik önemini ilgili 
kurum ve kuruluşlarına dosya halinde ilettik. İşte geldiğimiz 
noktada bu hayalimiz gerecek oldu. Yerli otomobil fabrikamız 
Askeri Hara olarak bu güne kadar hizmet vermiş araziye 
kurulacak. Bu Türkiye için, Gemlik  için büyük bir kazanımdır.

Başkan Ağdemir BEBKA 'nın Düzenlediği 
Proje İmza Törenine Katıldı

Türkiye'nin İlk Yerli 
Otomobili Gemlik'te 
Üretilecek

20
Ara

2019

27
Ara

2019
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Türk özel sektörünün bilgisi, birikimi ve tecrübesi bu projeyi 
hayata geçirmiştir. 2021 yılında inşallah ilk aracımız banttan 
çıkmış olacak. Bu gurur hepimizin, bu gurur milletimizindir. 
Bu büyük projenin hayata geçirilmesinde fikri ve vizyonu ile 
ışık tutan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
TOBB Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu ve diğer müteşebbis-
lere, mühendisinden tüm emekçilerine kadar herkse gö-
nülden teşekkürlerimi iletmek isterim. “dedi. Konuşmasının 
devamında Gemlik’in avantajlarını maddeler halinde sıralayan 
Ağdemir şunları ileti.

Gemlik'in Yerli Otomobil Fabrikamız İçin avantajları

1-Gemlik mevcut limanları, sanayi tesisleri,serbest bölgesi, 
gümrük hizmetleri ve tüm alt yapısıyla Bursa’nın dünyaya 
açılan kapısıdır.

2-Bursa Türkiye Otomobil üretimin %60'nı gerçekleştirmek-
tedir. Bu konuda ihtisas yapmıştır.

3-Otomotiv sanayinin lokomotifi yan sanayi kuruluşları bu 
proje için bütün alt yapısı ile hizmete hazırdır.

4-13 milyar dolar ihracat hacmi ile Gemlik Gümrükler sıra-
lamasında Türkiye ikincisidir.

5-Tamamlanan ve hizmete açılan Gebze- Orhangazi –İzmir 
otoyolu ile sanayi, serbest bölge ve liman tesislerimizin 
doğrudan bağlantısı bulunmaktadır.

Günümüzde de Gemlik’in önemli ticaret ve sanayi merkez-
lerine yakınlığı,deniz yolu ulaşımının ulusal ve uluslararası 
önem kazanmasında en önemlietkendir. Bu nedenle Gemlik 
ve çevresindeki ticari malların, ulusal ve uluslararası pazar-
lara giriş-çıkış yaptığı yerlerden biride Gemlik Limanları’dır. 

6-Gemlik, Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük 4.ili olan 
Bursa’nın dış ticaretinin deniz yoluyla gerçekleştirdiği merkez-
lerin başında gelmektedir. Bursa’daki fabrikaların büyük bir 

bölümünün ihracatı ve hammadde ithalatı Gemlik Limanları 
üzerinden yapılmaktadır. Bu bakımdan Gemlik,limanların 
sağlamış olduğu avantajlarla birlikte stratejik önemini 
geliştirmiştir. 

7-Gemlik’te Kurulu bulunan; GEMPORT, YILPORT,Borusan 
Lojistik ve Roda Port limanları ülkemizin ve Avrupa’nın belli 
başlılimanları arasında yer almaktadırlar.

8-Üretimin yapılmasını öngördüğümüz 4500 dönüm araziye 
sahip Askeri Hara bulunduğu arazi tesisin kurulması için son 
derece elverişli, denize geniş cephesi ile stratejik öneme 
sahiptir. Limanlara sadece birkaç dakika uzaklıktadır.

 

Sıfır Maliyetle Gemiye Yükleme ve Sevkıyat

Kurulacak fabrikada üretilecek araçların dış pazarlara ulaş-
tırılmasıson derece kolay gerçekleşecektir.

Üretim sonrası maliyetler düşecektir.

-Nakliye masrafları doğrudan gemiye yükleme yapılaca-
ğından sıfıra düşecektir.

· Nakliye sürecindeki sigorta masrafları ortadan kalkacaktır
-Limanlarımıza entegre edilecek demir yolu ile nakliye daha 
verimli gerçekleşecektir.

· Sevkiyat sırasında tırların trafiği rahatsız etmesi 
engellenecektir.

·Kazalar nedeni ile oluşan kayıplar ortadan kalkacaktır.

·Çevreye en az zararla dünya pazarına otomobillerimizi 
göndermek mümkün olacaktır.
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GTSO ve Hisar Anadolu Lisesi ile ortaklaşa düzeneğimiz 
Ekonominin Kalbine Yolculuk gezimiz başarı ile tamamlandı.

Ülkemizin en önemli ekonomi merkezlerinin başında gelen 
Gemlik’in ekonomik dinamiklerini yerinde incelemek, 
üretim alanlarını ve üretilen ürünleri yerinde görmek ve 
bilgi edinmek için  Hisar Anadolu Lisesi öğrencileri ve 
öğretmenleri ile birlikte Gemlik Serbest Bölge’ye ziyarette 
bulunduk.  Ziyarete Gemlik Hisar Anadolu Lisesi Müdürü 
Satılmış Kocabaş, Coğrafya Öğretmeni Özgür Bora, ile 
birlikte öğrenciler katıldı. Odamızı temsilen Genel Sekreter 
Yardımcımız Emre Gemicioğlu, Sanayi Sicil Müdürümüz 
Ayhan Yıldız ziyarette yer aldılar.

Heyetimizi Gemlik Serbest Bölge Müdürü Halittin Tok, 
Gümrük Müdürü Muammer ÜNAL karşıladılar. Gezimizin ilk 
ayağında Bursa Serbest Bölgemizde öğrencilerimize Serbest 
Bölgemizin ve Gümrüğümüzün işleyişi, yapısı, bölgede 
üretilen ürünler ve firmalar hakkında bir sunum yapıldı. Soru 
cevap şeklinde gerçekleşen sunumun ardından Serbest 
Bölgede yerleşik Odamız Üyelerinden ÇİMTAŞ bizleri tesisine 
misafir etti. Öğrencilerimize Tesisleri gezmeden önce İSG 
uzmanlarınca öğrencilerimize İSG eğitimi verildi. Eğitimin 
ardından tesisler gezdirilerek üretilen ürünler, kullanılan tek-
nolojiler hakkında detaylı bilgiler verdi. ÇİMTAŞ tesislerinde 
hep birlikte öğlen yemeği yenildikten sonra gezimiz Gemlik 
Limanlarının gezilmesiyle başarılı bir şekilde son buldu.

Liseli Gençlerimizle Ekonominin Kalbine Yolculuk
07

Oca

2020

Geziye ilişkin açıklamalarda bulunan Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Ağdemir;

“ Çocuklarımız , geleceğimizdir. Hayata geçirdiğimiz bu faaliyet 
çocuklarımızın gelecekte iş hayatlarına atılırken bulundukları 
bölge hakkında fikir sahibi olmaları, Gemlik’ in ekonomik yapı 
taşlarının neler olduğu, ileride hangi iş fırsatlarının kendilerini 
beklediği hususunda önemli bilgiler edindiler. Bu günün çocuk-
ları yarının mühendisleri , teknikerleri, yöneticileri olarak belki 
de bu tesisler de kariyer yapacak ve iş hayatına atılacaklardır. 
GTSO Eğitime %100 destek politikası ile her daim çocuklarımızın 
yanında olmaya devam edecektir. Kurumlarla yaptığımız ortak 
faaliyetlerin daha etkili bir şekilde devam etmesini çok isterim. 
Faaliyetin hayata geçmesine emeği geçen herkese ayrı ayrı 
teşekkür ederim.“dedi.

Hisar Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Kocabaş Basına 
Yaptığı Açıklamada

Milli Eğitim Bakanlığımızın da okuldan çık prensibinden 
hareketle bu projeyi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz eğitim 
hayatının sonrasında kendilerini hangi iş imkanlarının bek-
lediği, hangi alanlarda kariyer yapabilecekleri, Gemlik'in 
ekonomik değerleri, serbest bölge, gümrük, limanlarımızda 

hangi süreçler var, işleyiş nasıl oluyor, ithalat ve ihracata konu 
ürünler gibi bir çok konuda bilgi sahibi oldular. Bu noktada 
emeği geçen başta Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamıza, 
Gemlik Serbest Bölge Müdürlüğüne, Bizleri tesislerinde 
ağırlayan ÇİMTAŞ'a gönülden teşekkür ederim" dedi.
Hisar Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Özgür Bora 
Faaliyet Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu.

Konuşmasında “Coğrafya dersinde gerek fiziki gerekse 
beşeri ortam acısından temel prensiplerimizden birisi dün-
yayı tanımaya yakından başlamaktır. Biz de ülkemizdeki 
sanayinin dağılışı, özellikleri ve ülke ekonomisine sektörel 
etkisi konusunu işlerken, yakınımızda bulunan sanayi böl-
gesini ziyaret etmenin faydalı olacağını düşünüp böyle bir 
gezi planladık. Hem öğrencilerimiz sanayi üretimini sahada 
görme şansı yakaladı hem de ilçemizde ki bu tesislerin ülke 
ekonomisindeki yerini ve önemini kavramış oldu. Dünyanın 
en önemli insan, doğal kaynak ve üretim potansiyeli olan 
ülkelerinden birisiyiz. Coğrafya öğretmenleri olarak amacımız 
bu potansiyeli gençlere göstermek ve ülkenin kalkınmasına 
yararlı nesiller yetişmesini sağlamaktır. Bu vesileyle dü-
zenlediğimiz bu gezide bizlere destek olan Başta Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odasına, Serbest Bölge Müdürlüğümüze, 
ÇİMTAŞ’a teşekkür ederiz” dedi
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Üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini kaynağında tespit 
etmek ve çözüme ulaştırmak adına başlattığımız üye ziya-
retlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Odamız üyelerinden 
KARATAŞ Şirketler Grubunu ziyaret ettik. Ziyarete Yönetim 
Kurulu Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan Vekilimiz; Semih 
Aşkın, Yönetim Kurulu Üyemiz, Hasan Hamaloğlu, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım  ve Genel Sekreter Yardımcımız 
Emre Gemicioğlu iştirak ettiler.

Heyetimizi Firma Sahibi Muhittin Karataş karşıladı

Yönetim Kurulu Başkanımız KARTAŞ Şirketler Grubuna 
hitaben bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada

“Karataş Şirketler Grubu Gemlik’te 2000 yılında tek bir firma 
ile başladığı ticari hayatında 6 firması başarılı bir şekilde 
devam ediyor, ayrıca 2 şirket kuruluşlarının da tescil işlemleri 

odamızda devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde lojistik 
ve depolama alanlarında da faaliyet gösterecek şekilde 
ilçemizde ticari hayatına , yatırımlarına devam edecek.

Üretim tesislerinde 130 personel toplamda 190 a yakın 
çalışını bulunan istihdama büyük katkı sunan 30 milyon 
TL yatırımı ile ilçemizde faaliyet gösteren  firmamız ayrıca 
sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilçemize önemli 
katkılarda bulunuyor.

Tesislerinde saç kesme paketleme, trapez saç imalatı , boru 
profil imalatı gibi alanlarda üretim yapan kıymetli üyemize 
ticaretin gelişmesi noktasında ilçemize katkılarından dolayı 
çok teşekkür ediyorum. “ Dedi      

Ziyaretin sonunda Başkan Ağdemir tarafından Muhittin 
Karataş’a ekonomiye katkılarından dolayı  Gemlik temalı 
ipek tablo hediye edildi.

Oda Yönetim Kurulumuz sektörün öncülerinden Rifat Minare 
Konserve Fabrikası Kollektif Şirketi-Adem Nevzat Minare 
Ve Ortakları firmasını ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan Vekillerimiz; Abdullah 
Kavlak, Semih Aşkın,  Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şefik 
Yılmaz, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım  ve Genel Sekreter 
Yard. Emre Gemicioğlu yer aldılar. Firma yetkilileri Hakan 
İlhan Minare ve Hikmet Minare Oda heyetimizi karşıladı.Firma 
profili hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ağdemir ; 

"Üyelerimizin sorunlarını kaynağında tespit etmek ve çözüm 
üretmek, onlarla olan iletişimimizin güçlenmesi için fa-
aliyetler yürütmek adına başlattığımız ziyaretlerimiz hız 
kesmeden devam edecek. Bu kapsamda Sektörün öncü-
lerinden , gıda alanında Gemlik'e ve Ülkemize çok şeyler 
katmış, ilkleri başarmış Rifat Minare Konserve Fabrikasında 
olmaktan duyduğum mutluluğumu belirtmek isterim 

RİFAT MİNARE KONSERVE FABRİKASI 1972 yılında odamıza 
kayıt yaptırmıştır. 42 çalışanı ile Gemlik’te 2198 m2 kapalı 
alana sahip tesisinde meyve/sebze işleme, alkolsüz içecek, 
fermente ve salamura ürün , zeytinyağı ambalajlama işi ile 
iştigal etmektedir.Gıda sektörünün duayenlerinden Adem 
Minare’nin öncülüğünde Ulusal ve uluslararası piyasalara 
lezzetli ürünlerini sunmaktadırlar. Dünyanın ilk enginar 
göbeği konservesi, Rifat MİNARE tarafından 1946 yılında 
Gemlik’te üretilmiştir. Adem Minare Gemlik için büyük bir 
değerdir. gıda üzerine yaptığı çalışmalar hepimizin malu-
mudur. Kendilerine sektöre, istihdama ve Ülke ekonomisine 
sundukları katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra firma yetkililerine Başkan Ağdemir tarafından 
ekonomiye katkılarından dolayı onur plaketi takdim edildi. 

Ekonomiye Değer Katan Üyelerimizi 
Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Gıda Sektörünün Öncülerinden Rifat Minare 
Konserve Fabrikasını Ziyaret Ettik

08
Oca

2020

15
Oca

2020
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Bursa’daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen ‘Ortak 
Akıl Toplantıları’nın 18'ncisi İznik’te gerçekleştirildi. Açılış 
Konuşmaları İznik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Dede , Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Özer Matlı ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay Tarafından yapıldı. Toplantıya Odamızı 
Temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis 
Başkanımız Hasan Yıldırım, Gemlik Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Ece Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcımız 
Emre Gemicioğlu iştirak ettiler

Bursa’yı daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla sürdü-
rülen 'Ortak Akıl Toplantısı’, ilçe oda ve borsa başkanları, 
meclis başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yoğun 
katılımıyla yapıldı. Oda ve borsaların gündeminde yer alan 
konuların detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda konuşan 
GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir

"Öncelikle 18. organizasyonumuza ev sahipliği yapan İznik 
Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederim. Bursa'mızın 
sorunlarını görüşüp dile getirmek ve bunlara çözüm 
üretmek adına bir araya geldiğimiz toplantımızın hepimiz 
için hayırlı olmasını temenni ediyorum. “dedi.

Ardından konuya ilişkin belirlediğimiz gündem madde-
lerinden Gemlik'te kurulacak yerli otomobil fabrikası ile 
Gemlik Limanlarına Konveksiyonel Yük treni ağlarının biran 
önce bağlanması hususunu gündeme getirerek, konuya 
ilişkin önerilerini paylaştı. Ağdemir yaptığı konuşmada ;

Yerli Otomobil Fabrikasına Ara elaman Yetiştirmek İçin 
Gemlik'e akademik Yatırımlar Yapılmalı

"Yerli otomobil fabrikamızın Gemlik’e kurulması ile birlikte 

18. Ortak Akıl Toplantısı İznik’te Gerçekleştirildi
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Oda Yönetim Kurulumuz sektörün öncülerinden Rifat Minare 
Konserve Fabrikası Kollektif Şirketi-Adem Nevzat Minare 
Ve Ortakları firmasını ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanımız; Paşa Ağdemir, Başkan Vekillerimiz; Abdullah 
Kavlak, Semih Aşkın,  Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şefik 
Yılmaz, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım  ve Genel Sekreter 
Yard. Emre Gemicioğlu yer aldılar. Firma yetkilileri Hakan 
İlhan Minare ve Hikmet Minare Oda heyetimizi karşıladı.Firma 
profili hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ağdemir ; 

"Üyelerimizin sorunlarını kaynağında tespit etmek ve çözüm 
üretmek, onlarla olan iletişimimizin güçlenmesi için fa-
aliyetler yürütmek adına başlattığımız ziyaretlerimiz hız 
kesmeden devam edecek. Bu kapsamda Sektörün öncü-
lerinden , gıda alanında Gemlik'e ve Ülkemize çok şeyler 
katmış, ilkleri başarmış Rifat Minare Konserve Fabrikasında 
olmaktan duyduğum mutluluğumu belirtmek isterim 

RİFAT MİNARE KONSERVE FABRİKASI 1972 yılında odamıza 
kayıt yaptırmıştır. 42 çalışanı ile Gemlik’te 2198 m2 kapalı 
alana sahip tesisinde meyve/sebze işleme, alkolsüz içecek, 
fermente ve salamura ürün , zeytinyağı ambalajlama işi ile 
iştigal etmektedir.Gıda sektörünün duayenlerinden Adem 
Minare’nin öncülüğünde Ulusal ve uluslararası piyasalara 
lezzetli ürünlerini sunmaktadırlar. Dünyanın ilk enginar 
göbeği konservesi, Rifat MİNARE tarafından 1946 yılında 
Gemlik’te üretilmiştir. Adem Minare Gemlik için büyük bir 
değerdir. gıda üzerine yaptığı çalışmalar hepimizin malu-
mudur. Kendilerine sektöre, istihdama ve Ülke ekonomisine 
sundukları katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra firma yetkililerine Başkan Ağdemir tarafından 
ekonomiye katkılarından dolayı onur plaketi takdim edildi. 

Sektörün Öncülerinden Aydın Madencilik A.Ş'yi Ziyaret Ettik
20

Oca

2020

20 bin kişinin üzerinde bir göç ilçemize gelmesi öngö-
rülüyor. Bu süreçte istihdama katkı sağlamak amacı ile 
ara personel yetiştirilmesine ilişkin Gemlik’te akademik 
yatırımlar ve yerleşimle alakalı planlama yapılması önem 
arz etmektedir. Süreçleri en başında sıkı tutmak ve iyi 
bir planlama yapmak gerekiyor. Yapılacak yeni plan, 
kamu kurumları, STK’lar, özel teşebbüsler, belediye ile 
istişare halinde yapılmalı. Bununla ilgili bir çalışma grubu 
oluşturulmalı. Sonuçta kurulacak fabrika dolaylı yoldan 
Bursa’mızın her noktasına belirgin bir şekilde etki edecek. 
Kısa planlamalardan öte uzun vadeli planlar yapılmalı 
ve sağlam adımlar atılmalıdır"

Ulaşım Altyapısında Gemlik'in Artık Daha Büyük 
Gereksinimleri Var

Bursa- Ankara hızlı tren hattı ve konveksiyonel  trenin 
Gemlik ağı bağlantısının hızlıca devreye alınması hu-
susunda gerekli girişimlerin yapılması gerekiyor. Bursa 
ülkemizin ekonomik anlamda 4. Büyük kenti. Kurulacak 
yerli otomobil fabrikası ile stratejik önemi daha da ar-
tacak ve ulaşım noktasında daha büyük gereksinimleri 
ortaya çıkacaktır. Bu nedenle bahse konu tren proje-
lerinin Gemlik ağının hayata geçmesi adına yine diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile istişare etmeli  süreçleri 
yönetmeliyiz. "dedi

Toplantıda diğer oda ve borsalar tarafından tespit edilen 
bazı sorunlar ele alınarak süreç tamamlandı. Tespit edilen 
sorunlar ve çözüm önerileri lobi faaliyetleri kapsamında 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilecek ve ilgili 
birimlerle istişare edilecek.
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Emlak danışmanı olmak için getirilen mesleki yetki bel-
gesi almak isteyen Emlakçılar 21-22-23 Ocak tarihlerinde 
Odamızda sınavlara katıldı.Toplam 33 kişinin katıldığı sınava, 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne ait MEYBEM A.Ş. görevlileri 
tarafından gerçekleştirilen sözlü ve yazılı sınav öncesi bilgiler 
verildi. Önce yazılı olarak yapılan sınavın ardından öğleden 
sonra da sözlü sınav gerçekleştirildi. Sınav sonuçlar MEYBEM 

A.Ş. tarafından Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na bildirilecek. 
Katılımcılar sonuçları GTSO‘dan öğrenebilecekler. Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, 
sınavda başarısız olanlarla emlakçı yeterlilik belgesi almak 
isteyenlerin önümüzdeki aylarda yeniden açılacak sınavlar 
için odamıza başvurabileceklerini söyledi. 

Emlak Danışmanlığı Sınavlarımızın 
3'cüsü Başarıyla Tamamlandı.
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Odamızın başlatmış olduğu üye ziyaretleri kapsamında 
1963 yılından beridir odamız üyeliği devam eden ve 
odamızın en eski üyeleri arasında yer alan Kemal Ünal'ı 
iş yerinde ziyaret ettik. 

Kemal Ünal 1963 yılından beridir bıçkı atölyesi işlet-
mekte  ülke ekonomimize değerli katkılar sunmaktadır. 
Kemal Ünal'ı ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız; 
Paşa Ağdemir, Başkan Vekilimiz Semih Aşkın, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Alaattin Akcan , Fatih Buluk, Hasan 
Hamaloğlu, Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım  ve Genel 
Sekreter Yard. Emre Gemicioğlu iştirak ettiler.

Başkan Ağdemir yaptığı konuşmasında;

"Gerek bölge gerekse ülke ekonomisine sayısız katkılar 
sunan Oda üyelerimizi  iş yerinde ziyaret etmek, onları 
onure etmek, dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek 
adına başlattığımız gezilerimiz devam edecek. Bu 
kapsamda Odamızın en eski üyeleri arasında yer alan 
Kemal Beyi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. 
Kendisine ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür edi-
yorum. Umarım daha uzun bu hizmetleri devam eder. 
Kendilerine sağlık ve sıhat dolu bir ömür diliyorum. "dedi 

Ardından Kemal Ünal 'a Şeref Plaketi takdim edildi. 

İstanbul Mimar Sinan Mimarlık Fakültesi'ni bitirerek 
1978 yılında mimarlık mesleğine başlayan Orhan Bulut 
DEMİRSUBAŞI MAH.TAKSİM SOK GEMLİK adresinde 1979 
yılından beridir Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık 
faaliyetleri yürüterek ülke ekonomimize değerli katkılar sun-
maktadır. Orhan Bulut, 1992 yılından 2003 yılına kadar, Gemlik  
Mimarlar Odası Temsilciliği yönetim kurulu başkanlığını icra 
etmiştir. 

Orhan Bulut'u ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanımız; Paşa 
Ağdemir, Başkan Vekilimiz  Semih Aşkın, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Alaattin Akcan , Fatih Buluk, Hasan Hamaloğlu, 
Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım  ve Genel Sekreter Yard. 
Emre Gemicioğlu iştirak ettiler.

Başkan Ağdemir yaptığı konuşmasında;
"Gerek bölge gerekse ülke ekonomisine sayısız katkılar sunan 
Oda üyelerimizi  iş yerinde ziyaret etmek, onları onure etmek, 
dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek adına başlattığımız 
gezilerimiz devam edecek. Bu kapsamda Odamızın en eski 
üyeleri arasında yer alan Orhan Beyi ziyaret etmenin mutlu-
luğunu yaşıyorum. Kendisine ekonomiye katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Umarım daha uzun bu hizmetleri devam 
eder. Kendilerine sağlık ve sıhhat dolu bir ömür diliyorum. "dedi 

Ardından Orhan Buluta 'a Şeref Plaketi takdim edildi. 1963 Den Günümüze Odamıza Üye Olan Kemal Ünal'a Ziyaret

Mimar Orhan Bulut’a Meslekte 40. Yıl Plaketi
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir 06.02.2020 
tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzen-
lenen Genel Kurul Komisyon ve Kurullar toplantısına katıldı. 
Toplantıda Gemlik’in önemli sorunları dile getirildi. Başkan 
Ağdemir “Gerek üyelerimizden gelen talepler, gerekse 
bizlerin tespit ettiği sorunlar ve problemler ilgili kurum ve 
kuruluşlarla istişare edilerek paylaşılmakta ve çözüm yolları 
araştırılmaktadır. Bu kapsamda tespit ettiğimiz sorunları 
TOBB’de dile getirdik. “dedi.

Başkan Ağdemir toplantı süresince ;

·Gemlik Zeytini’nin daha iyi şartlarda üretilmesi , 

ambalajlanması ve depolanması için modern bir tesise 
ihtiyaç olduğu,
·Gemlik Limanlarına ivedilikle tren yolu bağlantılarının 
yapılması

· Gemlik’e açılacak yerli otomobil fabrikasının açılmasından 
önce olası göçle bağlantılı olabilecek sorunların öncesinde 
tespiti, alt yapıya dair eksikliklerin giderilmesine  yönelik 
çalışmaların yapılması,

· Yeni depolama ve sanayi alanlarının açılmasına yönelik 
çalışamların yapılması gibi konuları gündeme getirdi ve 
çözüm önerilerini ilgililerle paylaştı.

Gemlik Kaymakamımız Sayın; Yaşar DÖNMEZ Oda Meclis 
toplantımızı ziyaret etti. Meclisimize hitaben yaptığı ko-
nuşmasında  Odamızın yaptığı hizmetlere vurgu yapan 
Kaymakamımız, Odamızın yaptığı güzel hizmetlerinden 
ötürü teşekkürlerini iletti.

Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Paşa Agdemir Kaymakamımıza ziyaretinden  
ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler. 
Ardından Gemlik'in tarafımızca tespit edilen bazı sorunları 
Meclis Üyelerimizce Kaymakamımıza iletildi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir bir dizi iş 
ziyaretinde bulunmak üzere Bursa Milletvekilimiz Zafer 
Işık, Gemlik Belediye Başkanımız Uğur Sertaslan ile birlikte 
Borunsan Holding’in CEO’su Erkan Kafadar’ı ziyaret ettiler. 
Heyetimizi Borusan Holding  İnsan Kaynakları Yönetici Serdar 
Özkaleli  karşıladı.  Ziyarette konuşan Başkan Ağdemir “ 
Borusan Holding’in Gemlik’e yaptığı hizmetler, ekonomiye 
ve istihdama katkıları, sosyal sorumluluk projeleriniz he-
pimizin malumudur. Kendilerine bu hizmetlerinden ötürü 

teşekkürlerimi iletmek isterim.” Dedi.
Ziyaretin ardından Borusan Holding’in CEO’su Erkan Kafadar’a 
Başkan Ağdemir tarafından Gemlik temalı ipek tablo hediye 
edildi.

Borusan Holding ziyaretinin ardından Yıldırım Holding CEO’su 
Özer Öz ziyaret edildi. Ziyarette kendilerine Gemlik ekono-
misine ve istihdama katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kadın girişimciler, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Kadın 
Girişimiler Kurulu Üyeleri ev sahipliğinde gerçekleşen kah-
valtı organizasyonun da bir araya geldiler. Organizasyonu 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Ece Gündoğdu yürüttü.

Organizasyonda, Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir, Meclis Başkanımız Hasan 
Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhsin Koçaslan, Bursa TSO Genel Sekreteri Okay Civelek, 
Oda Genel Sekreterimiz Emre Gemicioğlu yer aldılar.

Organizasyonda konuşan Oda Başkanımız Ağdemir “

Değerli kadın girişimcilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri 
Odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu be-
lirtmek isterim. Gelişmiş toplumları incelediğimizde girişimci 

sayılarının yüksek olduğunu ve bu sayıyı arttırmak için poli-
tikalar üretildiğini görmekteyiz. Ülkemizde eskiden toplam 
girişimcilik içindeki kadınların payı yüzde 5 iken, şu anda 9,6 
oranını geçmiş durumda. Kadın yönetici oranı %16’yı aşmış 
durumda. Ben daha fazla kadın girişimcinin süreçlerin içinde 
olmasını temenni ediyorum. İşsizlikle mücadelede kadın giri-
şimcilerimiz çok önemli bir rolü üstleniyorlar. Bu güne kadar 
bir yanımız hep eksik kalmıştı. Sizlerin desteği ile artık eksik 
parça yerine oturdu. Daha güçlü bir Türkiye , daha güçlü bir 
ekonomi için sizlerle her zaman birlikte çalışmaktan onur 
duyarız. Sizlerden gelecek görüş ve önerilere her zaman 
açık olduğumuzu da ayrıca belirtmek isterim."dedi.

Etkinlik sonrası Başkan Ağdemir,  Bursa KGK Başkanı Sevgi 
Saygın'a Gemlik temalı ipek tablo hediye etti. 

Başkan Ağdemir Gemlik'in Sorunlarını TOBB'de Görüştü

Gemlik Kaymakamımız Sayın; Yaşar DÖNMEZ 
Oda Meclis Toplantımızı Ziyaret Etti.

Oda Başkanımız Paşa Ağdemir Borusan Holding 
ve Yıldırım Holding CEO’ların Ziyaret Etti.

Kadın Girişimcilerimiz Odamızda Bir Araya Geldi
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinde 
Bursa’da faaliyet gösteren 90’a yakın iş dün yası ve sivil 
toplum kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’te yürüttüğü 
‘Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek verdi. Hazırlanan 
ortak bildiriyi okuyan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay, “Bursa iş dünyası olarak devletimizin ve kahraman 
ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her 
adımın arkasındayız.” dedi. Basın açıklamasına Odamızı 
Temsilen Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım katıldı.

Bursa iş dünyası, Türkiye’nin Suriye’nin İdlib bölgesinde terör 
unsurlarına karşı gerçekleştirdiği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na 
destek vermek amacıyla örnek bir duruş sergiledi. Toplantıya, 
il ve ilçe oda ve borsalarının yanı sıra iş dünyası kuruluşları, 
sendika temsilcileri, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, 
BTSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı. BTSO ev sahip-
liğinde düzenlenen toplantıda ortak bildiriyi BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay okudu. İş dünyası temsilcileri 
olarak her zaman milletin ve devletin yanında durduklarını 
belirten Başkan Burkay, “Vatanın huzuru, güvenliği ve 
mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde 
şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı 
Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE, BÖLGENİN İSTİKRARI VE HUZURU İÇİN 
İRADESİNİ ORTAYA KOYUYOR”

Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce kat-
ledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine 
dünyanın sessiz kaldığını kaydeden Başkan Burkay, şöyle 
konuştu: “Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne 
yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Karşımızda, insan-
lıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri 
hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, 
canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. 
Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. 
Unutulmamalıdır ki ülkemizin milli güvenliği de sınırlarının 
ötesinde başlar. Türkiye, bölgenin huzura, istikrara ve barışa 
kavuşması için iradesini ortaya koymaktadır. Kahraman 
mehmetçiğimiz sadece ülkemiz ve bulunduğumuz coğ-
rafyanın değil, tüm dünyada güvenliğin temin edilmesi 
için canla başla mücadele içindedir. Uluslararası alanda da 
kritik öneme haiz olan bu operasyonu siyaset üstü olarak 
kabul etmeli ve tüm dinamiklerimizle kahraman ordumuzun 
arkasında tek ses tek yürek olmalıyız.”

“BU SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak kahraman 
Mehmetçikleri kalleşçe pusuya düşürdüğünü ifade eden 
Başkan Burkay, “Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, 
masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık 

tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız 
beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin 
zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını 
korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur.

Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terör örgütlerine ve destek-
çilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette 
bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 
‘Bahar Kalkanı’ harekâtıyla da bu bedeli ödemeye başlamış-
lardır.” diye konuştu.

“MİLLİ SAVUNMADAKİ BAŞARILAR STRATEJİK ÖNEME 
SAHİP”

Güçlü bir savunma sanayiinin bağımsızlığın garantilerinden 
birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, “Ülkemizde de 
özellikle son dönemde, dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde, savunma sanayii alanında yerlileştirme ve 
millileştirme çalışmaları hızlanmıştır. Ülkemizin bu alanda 
kaydettiği gelişmeyi de 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz 
doğrultusunda çok kıymetli buluyoruz. Milli savunma sana-
yine ilişkin başlatılan güçlü atılımın stratejik önemi bugün bir 
kez daha ortaya çıktı. Şükürler olsun ki Türkiye Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı’nda olduğu gibi Bahar Kalkanı 
Harekatı’nı da yerli ve milli silahlarıyla gerçekleştirmektedir.” 
açıklamalarında bulundu.

“DEVLETİMİZİN VE KAHRAMAN ORDUMUZUN 
YANINDAYIZ”

Bursa iş dünyası olarak tüm imkanlarla savunma sanayisinin 
gücüne güç katmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam 
edeceğini kaydeden Başkan Burkay, “Biz, her türlü zorluğu 
aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm 
siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. Şimdi de birlik 
ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma 
gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, 
bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil 
eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın 
altında kenetlendik. Bursa iş dünyası temsilcilerimize ve tüm 
kent dinamiklerimize de milli bir şuurla her zorluk karşısında 
dayanışma içerisinde hareket ettikleri için şükranlarımı 
sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim 
eylesin. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden 
devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak 
her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı hak 
ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza 
etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.” dedi.

Basın Açıklaması
"Kahraman Ordumuzun Yanındayız"

02
Mart

2020
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BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde Bursa Serbest 
Bölgesi’ni kurmak üzere, Bursa Sanayici ve İş adamları-
nın ortaklığıyla 1998 yılında kurulmuştur. Kuruluş ama-
cımız Bursa’nın ithalat ve ihracat hayatını daha hızlı ve 
rekabet edilebilir düzeye getirmek, doğrudan yabancı 
sermayeyi Ülkemize getirerek istihdamı arttırmak ve 
Ülkemize döviz girdisi sağlamaktır.
 
BUSEB A.Ş. olarak 825 dönümlük satın aldığımız arazide 
inşaat çalışmalarına başlayıp 11 ay gibi çok kısa bir 
sürede Bursa Serbest Bölgesinin tüm altyapısı tamamla-
narak Mayıs 2001'de faaliyete geçmiştir.Faaliyete başla-
dığımız 2001 yılından bu yana toplamda 248 ayrı kulla-
nıcıya 355 adet faaliyet ruhsatı verilmiş olup bu gün 
itibarı ile Bursa Serbest Bölgesi kullanıcıları Bölgemizde 
90 ayrı firma 134 adet faaliyet ruhsatı ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bölgemizde üretim firmalarının sayısı, 
alım-satım ve diğer faaliyet kollarına ait firma sayısının 
üzerine çıkmıştır. Bu özelliğimiz ile Serbest Bölgeler 
arasında üretim ağırlıklı bölge olarak ön plana çıkmak-
tayız. İşlem hacmimiz yıllar içerisinde artarak 2019’da 
1.9 milyar Amerikan Doları, kurulduğumuz günden bu 
güne ise toplamda 30.1 milyar Amerikan Doları düze-
yinde gerçekleşmiştir. 

Bölgemizde, otomotiv yan sanayi sektörü ağırlıkta 
olmak üzere (%70 oranında), metal işleme ve diğer 
sektörlere ait firmalar faaliyetlerini sürdürmektedir. 
İstihdam rakamları yıllar içinde değişiklik göstermiş 
olup, 2019 itibarı ile 10.000 kişidir. 

Bölgemiz Gemport, Yılport, Roda ve Borusan olmak 

üzere 4 adet Liman ile sanayi tesislerinin bulunduğu 
lokasyondadır. İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan 2,5 km, 
İstanbul-Bursa Devlet Karayolundan 1,5 km bağlantı 
yolu ile bağlanmaktadır. Bölgemiz etrafında depolama 
alanları oluşturulmuş olup Bölgemiz, lojistik açıdan çok 
avantajlı bir konumdadır.

27 Aralık 2019 tarihinde Ülkemizin vizyon projesi olan 
Türkiye’nin Yerli Otomobili, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklandı. Bu açıkla-
ma içerisinde yatırımın yapılacağı yer olarak da yatırım-
cıya Serbest Bölgemizin sınır komşusu olan mülkiyeti 
Hazineye ait 4.400 dönüm Askeri Hara Bölgesindeki 
arazinin 1000 dönümünün tahsis edileceği belirtilmiş-
tir. Açıklanan yer ile BUSEB A.Ş. olarak heyecanımız bir 
kat daha artmıştır.

Bölgemizdeki otomotiv yan sanayi kümelenmesi de 
dikkate alındığında; Yerli Otomobil için mevcut yan 
sanayinin yanı sıra yeni yan sanayilerin de kurulacağı ve 
ana fabrikaya en yakın lokasyonda yer alacağı açıktır. 
Uzun soluklu bir yatırım projesi  olan Yerli Otomobil 
yatırımında üretilen otomobillerin ihracatının da hedef-
lendiği projenin lansmanında Cumhurbaşkanımız 
tarafından belirtilmiştir. Daha şimdiden otomotiv yan 
sanayi firmaları Serbest Bölgemiz ile ilgili bilgi almaya 
başlamışlardır. Bu doğrultuda yerli otomobil üretiminin 
artması katma değer ve istihdam açısından Türkiye 
ekonomisini çok olumlu yönde etkileyecektir. 

Geçmiş tecrübelerimiz doğrultusunda bu büyüme ile birlikte Türkiye’nin 
vizyon projesi olan Yerli Otomobil projesine daha da etkin bir şekilde katkı 
sağlamak istiyoruz.

Tamer ÇETİN
BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
Genel Müdürü

BUSEB,Yan Sanayi 
Üretiminde Bütük Avantajdır

Yerli otomobil üretiminde ana sanayinin 
ihtiyacı olacak yan sanayinin kurulumunda 

sağladığı imkanlar göz önüne alındığında en 
uygun yatırım ortamının Serbest Bölgelerde 
olduğunu düşünmekteyiz. Sanayicinin mali-

yetleri açısından da düşünüldüğünde yine yan 
sanayinin Serbest Bölgelerde konuşlanması 

çok avantajlıdır. 

“

“

Türkiye’nin Otomobili İçin
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Küresel ticaret ivmesi azalıyor. 2019 yılında küresel 
mal ve hizmet ticaretinin büyüme hızının son 10 yılın 
en düşük oranına gerilemesi ve yüzde 1,5 civarında 
gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun sonucunda ulus-
lararası ticaret hacminde 420 milyar dolarlık kaybın 
ortaya çıktığı hesaplanıyor. Çin’in ihracatı 67 milyar 
dolar, Almanya’nın ihracatı ise 62 milyar dolar düştü.
 
Dünya ekonomileri için zor bir sene geride bırakılıyor. 
Son dönemde küresel ölçekte hafif de olsa bir iyileş-
me kaydediliyor. Dolayısıyla 2020’de küresel ticaretin 
2019’a göre nispeten daha iyi olması ve yüzde 1,7 bü-
yümesi öngörülüyor.
 
Ticaret savaşları ihtimali tamamen rafa kalkmamış 
olsa da ABD ve Çin arasındaki mini anlaşma, Brexit ile 
ilgili belirsizliğin kalkması, gelişmiş ülkelerdeki düşük 
faiz politikalarının sürmesi küresel ticaretteki iyileşme 
için fırsat olarak görülüyor.
 
E-ticaret platformlarının yaygınlaşması ve blok zinciri 
teknolojisinin ticari maliyetleri düşürmesi, üç boyutlu 
baskı ve artan sınır ötesi üretim süreçleri küresel de-
ğer zincirlerini kısaltmakta ve güçlendirmekte. Bu du-
rum operasyonel riskleri azalttığından ticari akımlara 
olumlu yansımakta.
 
Risk unsurları olarak, seçim dönemine giren ABD’de 
Başkan Trump’ın popülist politika uygulama ihtimali-

nin artması, Avrupa otomotiv endüstrilerine karşı ilave 
gümrük vergileri getirme ihtimali, korumacılığın yay-
gınlaşması (-ki, 2019 yılında yaklaşık bin 290 yeni ticari 
bariyer ortaya çıktı, ABD’nin ortalama gümrük vergi-
leri 2017 yılından beri iki katına çıktı) ön plana çıkıyor. 
 
Önümüzdeki sene küresel ticaret oyununa yeni ku-
ralların eklenmesi de bekleniyor. Ticari ulaşım ve mal 
ticaretinde karbon emisyonu düzenlenmesi gibi...
 
Özellikle AB’nin ithalatta almayı planladığı Karbon 
Düzenlemesi Vergisi buraya yapılan ticarette ila-
ve maliyete yol açabilir. Bir puanlık bir vergi artışının 
AB’ye yapılan ihracatta 7 milyar dolarlık bir kayba ne-
den olması ve Rusya, ABD ve Çin’den bölgeye yapıla-
cak ihracatı olumsuz etkilemesi beklenebilir.
 
Öte yandan ABD ile Çin arasındaki gerilim ticarette 
azalmış gibi gözükse de jeopolitik alanda devam edi-
yor. ABD’nin etkisiyle NATO’nun Rusya, terörizm gibi 
geleneksel tehditlere yenilerini eklediğini görüyoruz. 
Bunların başında Çin geliyor. Çin soğuk savaşın biti-
minden beri ABD’nin radarındaki öncelikli tehdit du-
rumunda denilebilir. Artık Çin, NATO’nun gündemine 
girmiş görünüyor
 
Dev ölçekteki ekonomisi, her geçen gün büyüyen as-
keri gücü, hatırı sayılır istihbarat kapasitesi ile başta 
yapay zekâ ve 5G olmak üzere teknoloji geliştirme ça-

TOBB'DAN HABERLER

baları ABD’yi endişelendiriyor. Karşı hamlelerle kontrol 
altında tutmaya çalışıyor. Bir yandan ticaret savaşları 
sürüyor. Ayrıca Çin’e karşı, Uzakdoğu’da müttefikleri-
nin sayısını artırmaya çabalıyor. Uzaya hâkim olmayı, 
Çin’in istihbarat faaliyetlerini sınırlamayı, teknolojik 
ilerlemesini yavaşlatmaya çalışıyor.
 
Çin’in Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’ya uzanan ve bu pa-
zarlara ulaşmayı hedefleyen Yol ve Kuşak Projesi’nin 
siyasi ve güvenlik yan çıktıları ayrıca tedirginlik yara-
tıyor. Neredeyse bir trilyon dolara mal olacak projele-
rin başarısı bu hat boyunca güvenliğin sağlanmasına 
bağlı. Bu bağlamda Çin’in ekonomik, politik, kültürel 
ve askeri nüfusunun yayılması bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkıyor. Nitekim Çin’in Doğu Türkistan’da 
Uygur Türkleri’ne karşı sahnelediği insanlık dışı uygu-
lamalara başta İslam ülkeleri olmak üzere sergilenen 
tepkisizlik ve duyarsızlık bu nüfusun ölçüsünü ve ge-
leceğini anlamakta iyi bir örnek olabilir.
 
Dolayısıyla son NATO zirvesinin geride bırakacağı en 
önemli iz, Çin’in NATO’nun radarında yerini almış ol-
masıdır. Trump’ın Çin kaygısı, NATO’yu daha önem-
li hale getiriyor. Çin’i radarlarına alan NATO’nun yeni 
bir dinamizm kazanacağı, bu çerçevede değişim ve 
adaptasyon yaşayacağı da söylenebilir.
 
Dünyada bunlar yaşanırken Türkiye de önemli bir 
politik atak başlattı. Libya, Akdeniz’deki uzun vade-

li çıkarlarımız için hayati öneme sahip bir çıpa haline 
dönüştü. İki ülke arasında yapılan “Deniz Yetki Anlaş-
ması”, Doğu Akdeniz’in tartışmalı tablosunu ve dina-
mik dengelerini Türkiye lehine değiştirirken, yeni bir 
dalgalanmayı da tetiklemiş oldu. Avrupa Birliği’nden 
anlaşmaya tepki geldi. Bunun nedeni, Kıbrıs Rum Ke-
simi ve Yunanistan’ı Akdeniz’de sınırlamasıdır.
 
Türkiye, anlaşmayı hayata geçirmek için uluslararası 
hukukun gerektirdiği koşulları yerine getirecek adım-
ları atmayı sürdürüyor. Anlaşmanın Türkiye açısından 
en güçlü yönü, imzanın Birleşmiş Milletlerin meşru 
hükümet olarak tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti ile 
atılmış olmasıdır. Anlaşmanın hüküm ifade etmesi, 
Libya hükümetinin iş başında kalmasına bağlı. Nite-
kim hükümet konunun önemine binaen Libya ile bir 
dizi askeri, teknik ve istihbarat anlaşması imzaladı.
 
Diğer taraftan Libya’da iktidarı ele geçirmeye çalışan 
Hafter cephesi sadece yasa dışı örgüt olmanın dışın-
da Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki rekabetinde tabloyu 
değiştirmeye çalışan bir vekil aktöre dönüşmüş du-
rumda. Hafter’i harekete geçirenler Doğu Akdeniz’de 
istediklerini almanın yolunun meşru Libya hüküme-
tini yok etmekten geçtiğini biliyorlar ve stratejilerini 
buna göre kurmuş görünüyorlar. Dolayısıyla Türkiye 
Akdeniz’de kuşatma altında girmemek için mevcut 
hükümeti desteklemek durumunda.

   Küresel Ticarette Yeni Kurallara Hazırlıklı Olalım

TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu
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30 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER
1. Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım 

arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına 
yönelik düzenleme yapıldı

2. Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi
3. Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu
4. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kre-

dilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak
5. 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen 

araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi
6. Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler 

internet üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek 
 
 

27 MART TARİHİ İTİBARİYLE SONUÇLANAN TALEPLER
1. Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk 

ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi.
2. İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz 

“Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alınacak.
3. Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 

ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. 
Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlanacak.

 
26 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER
1. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü
2. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon 

TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi
3. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak
4. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel 

üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek
 
25 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER  
1. Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli 

ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak
2. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim 

ödeme şartı 60 güne indirildi*
3. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi 

oluşturmayacak*
4. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil 

ödemeleri 6 ay ertelendi*
5. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi*
6. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya 

yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek*
7. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı*

SONUÇLANAN COVID 
TALEPLERİ

01
Nis

2020

  
24 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER
Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.
Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, 
Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.
Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.
 

SONUÇLANAN TALEPLER (23 Mart 2020 itibariyle)
1. Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon 

ve Etkinlik - Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek
2. KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağla-

nacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek.
3. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 

3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.
4. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için 

ilave kredi limiti tahsis edilecek.
5. İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.
6. Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama 

süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.
7. KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.
8. Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği 

süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.
9. Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.
10. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.
11. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.
12. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek.
13. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.
14. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle 

ertelenecek.
15. Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek
16. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.
17. Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.
18. Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.
19. Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi 

başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.
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Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı se-
beplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak 
en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu 
aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen 
en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde 
üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem 
için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik 

Kriz" 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, 
ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip 
sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya 
bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak 
ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. 

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz” 
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan 
doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer 
sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır. 

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” 

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, 
önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf 
edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma sü-
resinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen 
durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan 
dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, he-
yelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. 

Kısa Çalışma Kapsamında; 

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.  

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

• İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz 
veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin 
önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a 
başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk 
tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit 
edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince 
yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
• Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın 
başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını 
sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma baş-
vurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla 
son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa 
çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine 
hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş 
(yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden 
varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa 
çalışma ödeneği olarak ödenir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin 

Değerlendirilmesi

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya 
zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa 
Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini tanzim ederek kısa ça-
lışma başvurusunda bulunulabilir. 

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tara-

fından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen 
zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları 
konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli 
emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca 
değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, 
heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer 
zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim 
Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen 
zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar 
bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi 
tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk 
tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak 
işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan 
kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, 
yeni başvuru olarak değerlendirilir.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma 

Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan 
ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün 
(Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı 
sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma 
talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte  Kısa Çalışma 
Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı 
olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik 
posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için 
koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil 
eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. 
Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep 
edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı 
yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tes-
piti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için iş-
yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş 
Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı 
bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren 
tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı se-
beplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde 
azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk 
tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren 
de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan 
eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına 
bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, 
kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma 
talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa 
Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma 
talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik 
posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi 
uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa 
Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları 
İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ

Genel Bilgiler

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) 
Etkili Kısa Çalışma Talebinde 
Bulunulması ve Talebin 
Değerlendirilmesi,
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Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık 
prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan 
kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının 
% 150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma 
süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, 
işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. 
Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme 
tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi 
içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve 
işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan 
işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün 
gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla 
kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması ha-
linde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 
(III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir 
haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde 
ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal 
bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma 
ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak 
işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz 

Ödemelerin Tahsili

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan 
fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin 
kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile 
birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık 
sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa 
ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal 
faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum 
birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve 
işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. 
Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi 
ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı 
almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, 
herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle 
işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödene-
ğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine 
konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa 
çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin 
kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
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Servis ve Toplu Taşıma Araçlarında

Çalışma Ortamında

İş Seyahatlerinde

Servis ve toplu taşıma aracını 
kullanan çalışanlar araç 
içerisindeki yüzeylere teması 
mümkün olduğunca azaltmalıdır.

Servis araçlarının özellikle sık temas 
edilen yüzeyleri başta olmak üzere 

temizlik ve hijyeni sık aralıklarla 
sağlanmalıdır.

��
Çalışanlar işe başlamadan önce ve 
çalışma süresince belirli aralıklarla 
en az 20 saniye boyunca ellerini su 
ve sabunla yıkamalıdır. 

Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı 
durumlarda alkol bazlı uygun el 

antiseptiği kullanılmalıdır.

��
Çalışanların işyerlerine girişi 
sırasında kullanılan parmak okutma 
gibi ortak kullanım araçları 
kullanılmamalıdır. 

Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, 
banyo, merdiven korkulukları, musluk 

ve yemekhanelerde ortak kullanım 
araçlarında hijyen şartlarına azami 

uyulmalıdır.

İşyerlerinde görevli sağlık personeli 
tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el 
yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen 
konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır. 

��

İşyeri personeli tokalaşma ve sarılma 
gibi fiziksel temastan kaçınmalıdır. 

Ateş, öksürük, grip benzeri sağlık şikayeti 
olan işyeri personeli ile temastan 
kaçınılmalıdır.

Öksürük, ateş, yakın zamanda yurtdışına 
seyahat öyküsü ve herhangi bir şüpheli 

durumu bulunan çalışanlar, derhal işyeri 
sağlık personeline başvurmalı ve yurtdışından 
gelen çalışanların 14 gün kuralı doğrultusunda 

evden çalışması sağlanmalıdır. 

�� İşyeri belirli aralıklarla havalandırılmalıdır.

Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve 
burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, 

mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç 
tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas 

ettirilmemelidir.

��
Bağışıklık sistemi hastalığı, diabet, kalp ve 
akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan 
çalışanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip olan 
çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplar 
korunmalıdır

Enfekte olan kişilerle doğrudan temas veya 
kontaminasyon riski bulunan çalışma 

ortamlarında uygun solunum koruyucu 
(EN-149/FFP2 veya FFP3) maskeler 

kullanmaları sağlanmalıdır.

��

Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün 
olabildiğince ertelenmeli, toplantı, konferans, 
kongre vb. etkinliklerin yapılmasının mecbur 

olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü 
iletişim imkanları kullanılmalıdır. İş nedeniyle 
seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık 

Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır. 

��
Hastalık belirtileri taşıyan kişilerin İşyeri 
Hekimi tarafından yapılacak ilk 
muayeneden sonra gerek duyulması 
halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevki 
sağlanmalıdır. 
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Paşa AĞDEMİR
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu  Başkanı

Aidatlar Hakkında 
Önemli Duyuru
27 Mart 2020

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda 
oluşabilecek ekonomik daralma ve üyelerimizin mağduriyeti göz önüne 
alınarak, üyelerimizin odamıza ödeyeceği yıllık ve munzam aidatların ilk 
taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda Birliğimizce Ticaret 
Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı yazısı 
ile üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması 
amacıyla, Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların 
birinci taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi 
tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle birlikte Ekim ayında, 
ödenmesi uygun bulunmuştur.

Desteklerinden ötürü TOBB Baskanimiz Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak 
üzere, Ticaret Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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2) E-DEFTER DOSYALARININ OLUŞTURULMASI VE BERAT DOSYALARI-
NIN E-DEFTER UYGULAMASINA YÜKLENMESİ İŞLEMİNİN GEÇİCİ 
VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YAPILABİLMESİ
E-Defter uygulamasına dâhil olanlar, edefter.gov.tr adresinde duyurulan 
format ve standartlara uygun olarak aylık dönemler itibarıyla e-Defterlerini 
oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.

E-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması 
açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait 
beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin noter onayı yerine 
geçmektedir.Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluştura-
cakları e-Defter ve berat dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluştur-
mak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalamak/onaylamak ve 
berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça 
onaylı halini almak zorundadırlar:

1- Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son 
gününe kadar,

2- Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar.
Diğer taraftan bu Tebliğ ile elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine 
geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Def-
ter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi 
dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamele-
rinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkânı getirilmiş-
tirBuna göre, dileyen mükelle�er, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda, her 
bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay 
için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici 
vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar oluşturma, NES veya 
Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygula-
masına yükleyerek Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylı halini alma imkânın-
dan da yararlanabileceklerdir. 

Bu çerçevede, defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali 
Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını 
alma süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Elektronik Defter Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

1) E-DEFTER UYGULAMASINA DÂHİL OLMA ZORUNLULUĞU
Tebliğde, aşağıda sayılan mükelle�erin e-Defter uygulamasına dâhil 
olmaları gerektiği belirtilmiştir:

•E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelle�er,

•Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 
bağımsız denetime tabi olan şirketler.

•E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükelle�er; 
tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklin-
de birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan 
veya birleşilen tüzel kişi mükelle�er ile tam bölünme veya tür (nev’i) 
değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükelle�er elektronik 
defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi 
hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından 
itibaren 3 ayı geçemez.

•Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 
17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî  Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter 
Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelle�erin de istemeleri halinde 
e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. E-Defter uygulamasına 
isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından 
itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.

Buna göre, e-defter uygulaması kapsamına girenlerin, uygulamaya 
zorunlu geçiş tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.
 

Kapsama Girenler 
e-De�er 
Uygulamasına  
Geçiş Tarihi 

10 Milyon TL ve üzeri brüt sa�ş hasıla� olma (veya sa�şları ile gayrisafi iş hasıla�) 
şar�nı 2018 yılında sağlayan mükellefler 1/1/2020 tarihinden i�baren e-faturaya ve e-
de�ere geçmektedir.  

1/1/2020 

19/10/2019 tarihi i�barıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü 
�krası uyarınca bağımsız dene�me tabi olan şirketler 1/1/2020 

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve �care�yle iş�gal eden mükellefler 
1/1/2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerek�ğinden, 1/1/2020 

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında 
ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerek�ğinden,  1/1/2021 

Özel Tüke�m Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle 
EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların 
imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleş�renler 1/7/2020 tarihinden i�baren e-
faturaya geçmesi gerek�ğinden, 

1/1/2021 

5 Milyon TL ve üzeri brüt sa�ş hasıla� olma (veya sa�şları ile gayrisafi iş hasıla�) 
şar�nı 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden 
i�baren e-faturaya geçmesi gerek�ğinden, 

1/1/2021 

Dönem Aylık Yüklenme Tercihinde Bulunulması 
Halinde 

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde 
Bulunulması Halinde 

Ocak  Nisan ayı sonu 
Ocak - Şubat - 

Mart 
Mayıs ayı sonu Şubat Mayıs ayı sonu 

Mart Haziran ayı sonu 
Nisan Temmuz ayı sonu 

Nisan - Mayıs - 
Haziran 

Ağustos ayı sonu Mayıs Ağustos ayı sonu 
Haziran Eylül ayı sonu 
Temmuz Ekim ayı sonu 

Temmuz - 
Ağustos - Eylül 

Kasım ayı sonu Ağustos Kasım ayı sonu 
Eylül Aralık ayı sonu 
Ekim Ocak ayı sonu 

Ekim - Kasım - 
Aralık 

Gelir ve kurumlar vergisi 
beyannamelerinin verileceği ayın sonuna 

kadar 

Kasım Şubat ayı sonu 

Aralık 
Gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamelerinin verileceği ayın sonuna 
kadar 

 

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi 
Gazete ’de Elektronik Defter Genel Tebliği 
(Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlandı.

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” 
başlıklı bölümü ile faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelle�erden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayanlarca, 01/01/2020 
tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarının 30.000,00 TL’yi (vergi mükelle�erine düzenlenenler açısından vergiler 
dâhil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerin-
den düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

•Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî  Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelle�erin de istemeleri halinde e-Defter 
uygulamasına dâhil olması mümkündür. E-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defter-
lerini e-Defter olarak tutabilirler.Yine aynı Tebliğin “VIII. Diğer Hususlar” bölümünün 6 ncı paragrafında; “Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına 
dâhil olan mükelle�er, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna 
kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin 
düzenlenmesi gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, söz konusu Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, e-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan 
mükelle�erce Başkanlık e-Belge portali üzerinden düzenlenecek 5.000 / 30.000 TL ve üzeri e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak, mükelle�erimizin 7 
günlük uygulamaya uyum süreleri bulunmaktadır. 

Söz konusu faturaların e-arşiv fatura yerine matbu fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki 
vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kâğıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere VUK 353. Maddesinde öngörülen özel 
usulsüzlük cezaları uygulanacağını hatırlatmak isteriz.

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete ’de Elektronik Defter Genel 
Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlandı.

1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider 
pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, 
elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halinde, 
belgede yazılması gereken meblağın %10’u

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

Her bir belge için en az 350 TL

180.000

350

18.000

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış 
fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma 
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme 
zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurul-
maması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu belgelerin kâğıt olarak düzenlen-
mesi
Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

Özel Usulsüzlük Fiilleri  (2020 Yılı ) Cezalar (TL)

5000/30000 TL Ve Üzeri  Düzenlenecek E-Arşiv 
Faturalar  Hakkında Duyuru



Oda yönetim kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir , Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım Gebze Bilişim Vadisi’nde 
düzenlenen Türkiye’nin  ilk otomobilinin lasnman törenine katıldılar. Gündeme ilişkin basına açıklamalarda 

bulunan Başkan Ağdemir ;
1961 yılında Devrim ile başlayan bir hayalimiz vardı, bugün gerçeğe dönüştü. Bizde GTSO olarak 

Yerli Otomobil Fabrikamızın  Gemlik’te kurulması için çok uğraş verdik. Bu uğurda emek veren, bizimle 
beraber olan, desteklerini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Gemlik’in 

avantajlarını ve stratejik önemini ilgili kurum ve kuruluşlarına dosya halinde ilettik. İşte geldiğimiz noktada 
bu hayalimiz gerecek oldu. Yerli otomobil fabrikamız Askeri Hara olarak bu güne kadar hizmet vermiş arazi-

ye kurulacak. Bu Türkiye için, Gemlik  için büyük bir kazanımdır.
Türk özel sektörünün bilgisi, birikimi ve tecrübesi bu projeyi hayata geçirmiştir. 2021 yılında inşallah ilk 
aracımız banttan çıkmış olacak. Bu gurur hepimizin, bu gurur milletimizindir. Bu büyük projenin hayata 

geçirilmesinde fikri ve vizyonu ile ışık tutan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer müteşebbislere,

mühendisinden tüm emekçilerine kadar herkse 
gönülden teşekkürlerimi iletmek isterim” dedi. 

Gemlik'in Yerli Otomobil Fabrikamız İçin Avantajları
Gemlik mevcut limanları, sanayi tesisleri, serbest böl-
gesi, gümrük hizmetleri ve tüm alt yapısıyla Bursa’nın 
dünyaya açılan kapısıdır.
• Bursa Türkiye Otomobil üretimin %60'nı gerçek-

leştirmektedir. Bu konuda ihtisas yapmıştır. Oto-
motiv sanayinin lokomotifi yan sanayi kuruluşları 
bu proje için bütün alt yapısı ile hizmete hazırdır.

• 13 milyar dolar ihracat hacmi ile Gemlik Gümrük-
ler sıralamasında Türkiye ikincisidir. 

• Tamamlanan ve hizmete açılan Gebze - Orhangazi 
– İzmir otoyolu ile sanayi, serbest bölge ve liman 
tesislerimizin doğrudan bağlantısı bulunmaktadır.

• Gemlik çok önemli  ticaret ve sanayi merkezlerine 
yakındır.

• Uluslararası deniz yollarının üzerinde yer almak-
tadır.

• Gemlik, Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük 
4.ili olan Bursa’nın dış ticaretinin deniz yoluyla 
gerçekleştirdiği merkezlerin başında gelmektedir. 
Bursa’daki fabrikaların büyük bir bölümünün ihra-
catı ve hammadde ithalatı Gemlik Limanları üze-
rinden yapılmaktadır. Bu bakımdan Gemlik, liman-
ların sağlamış olduğu avantajlarla birlikte stratejik 
önemini geliştirmiştir. 

• Gemlik’te Kurulu bulunan; GEMPORT, YILPORT, 
Borusan Lojistik ve Roda Port limanları ülkemizin 
ve Avrupa’nın belli başlı limanları arasında yer al-
maktadırlar.

• Üretimin yapılmasını öngördüğümüz 4500 dönüm 
araziye sahip Askeri Hara bulunduğu arazi tesisin 
kurulması için son derece elverişli, denize geniş 

cephesi ile stratejik öneme sahiptir. Limanlara sa-
dece birkaç dakika uzaklıktadır.

Sıfır Maliyetle Gemiye Yükleme ve Sevkiyat
• Kurulacak fabrikada üretilecek araçların dış pa-

zarlara ulaştırılması son derece kolay gerçekleşe-
cektir.

• Üretim sonrası maliyetler düşecektir.

• Nakliye masrafları doğrudan gemiye yükleme ya-
pılacağından sıfıra düşecektir.

• Nakliye sürecindeki risk sigortası masrafları orta-
dan kalkacaktır.

• Limanlarımıza entegre edilecek demir yolu ile 
nakliye daha verimli gerçekleşecektir.

• Kazalar nedeni ile oluşan kayıplar ortadan kalka-
caktır.

• Çevreye en az zararla dünya pazarına otomobille-
rimizi göndermek mümkün olacaktır.

Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı
‘Yeni Lige’ yolculuk Gemlik’ten başlayacak.

 
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Bilişim 
Vadisi’nde gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluş-
masında, kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı 
mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik 
dönüşüme nasıl öncülük edeceğini paylaştı. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile perakende, 
otomotiv, telekomünikasyon ve tüketici elektroniği 
gibi farklı alanlarda deneyimleri olan Anadolu 
Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Grubu’nun si-
nerjisi ve daha önce Türkiye’de benzeri olmayan bir iş 
birliği modeliyle kurulan TOGG, otomotivin mobilite 
ekosistemine dönüştüğünün habercisi ilk ön gösterim 
araçlarını ülkemiz ve dünya sahnesine çıkardı.  
 
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 yı-
lında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam 
eden C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu ta-
nıttı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Yeni-
liğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte 
bir de C- Sedan konsepti gösterildi. 

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018’de gerçekleşen ve 
kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik ça-
lışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim 
aracını ve Sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, 
Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan GEMLİK’te ku-
rulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 
yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen 
kendisine ait bir ortak e-platform üzerinde 5 farklı mo-
del üretecek.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyeleri, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ve TOGG Yönetim Kuru-
lu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu hissedarları, İş dünyası temsilcileri ile 
TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir 
davetli topluğuyla gerçekleşen buluşmanın sonunda 
sahneye çıkan Türkiye’nin ilk otomobilleri büyük bir 
coşku ve beğeniyle karşılandı.
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“Dünyada ve Türkiye’de son 5 yılda en hızlı büyüyen ve 
gelecek 5 yılda en hızlı büyüyecek segment SUV. Bu-
nun yanında Türk tüketicilerinin sahip olmayı en faz-
la istediği ancak yerli alternatifin yok denecek kadar 
az olduğu bu segmentin beğenilen bir marka oluş-
turmak için en uygun başlangıç olduğunu biliyoruz.” 
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’nin 
Türkiye’nin Otomobili’nin fikri ve sınai mülkiyet hakları-

nın yüzde 100 Türkiye’ye ait olduğunu belirten M. Gür-
can Karakaş, “Profesyonel bir bütünlükle, Türkiye’nin 
küresel markasını ortaya çıkarmak için var gücümüz-
le ve dünyanın en iyileriyle çalışıyoruz. Daha yola çı-
karken 15 yıllık yol haritamızı adım adım planladık.  
Ortalama iş tecrübeleri 10 yılın üzerinde, işinin ehli, 

işine adanmış, küresel tecrübesi olan, ağırlıklı mühen-
dislerden kurulu bir ekip oluşturduk. Her geçen gün 
büyüyen ekibimiz 114 kişiye ulaştı. Çevik, hızlı karar-
lar alabilen bir organizasyon oluşturduk ve kullanıcı 
odaklı bir yaklaşım benimseyerek, her faaliyetimizde 
pazar ve kullanıcı beklentilerine kulak veriyoruz. Ülke-
mizin tüm tecrübe ve yetkinliklerini önemsiyoruz. Var-
sa ülkemizdeki, ülkemizde henüz yoksa dünyadaki en 
iyi iş ortaklarını bulup onlarla kendi mühendislerimizin 
yönetiminde iş birliği yaptık, yapmaya devam ediyo-
ruz. En önemlisi, dünyanın önemli oyuncularını ince-
leyerek ve kıyaslayarak belirlediğimiz “olmazsa olmaz 
başarı kriterlerinden” taviz vermeden yol alıyoruz. Yeni 
bir otomobil markasını inşa ederken aynı zamanda kü-
resel bir marka ortaya çıkarıp dünya ile rekabete giri-
yoruz. Geniş ürün gamıyla, tasarımsal cazibesi, tekno-
lojik yetenekleri, endüstriyel gücü ve kültürümüzden 
ilham alan detayları ile Türkiye’nin Otomobili’ne kavu-
şacağız” dedi.

Teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek için ülkelerde 
uygulama platformlarına ihtiyaç duyulduğunun altını 
çizen Karakaş “Otomobilin akıllı bir cihaza dönüşmesi 
sürecinde ortaya çıkacak yeni teknoloji ve yeni iş fi-
kirlerinin uygulanabilmesi, kullanıcılara ulaştırılabil-
mesi için bir platform haline geleceğiz. Teknolojinin 
zirvesinde gezinen, mühendisliği ile meydan okuyan, 
Türkiye’nin üretim gücü ve yetkinlikleriyle ortaya çı-
kan ‘Türkiye’nin Otomobili’ etrafında oluşacak mobili-
te ekosistemimiz birçok yeni iş modellerini ve girişim-
leri tetikleyecek. Bunun dünyada da ses getireceğine 
inanıyoruz” diye konuştu.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedef-
leri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri ola-
rak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen 
teknolojik dönüşümün de öncülerinden olacak. 

Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti kayda 
geçirerek iddiasının altını çizen TOGG, birçok ‘ilk’ ve 
‘en’leri ile de Türkiye’de mobilite ekosisteminin akıllı 
cihazlar etrafında gelişimi harekete geçirecek. Üreti-
me başlayacağı 2022 yıllı itibariyle de Avrupa’nın kla-
sik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak 
endüstride yerini alacak.

Yarım asırlık hayale bir adım daha yaklaştık 
TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin 
yarım asırlık hayaline bir adım daha yaklaştıklarını söy-
ledi. Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “2017’de 
TOBB Genel Kurulu’nda sayın Cumhurbaşkanımız bize 
bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. 
Biz de yola çıktık ve babayiğitlerimizi bir araya getir-
dik. Rabbimize şükürler olsun, verdiğimiz sözün arka-
sındayız. Otomotiv sektörü kabuk değiştiriyor. Ve bi-
zim için yeni bir fırsat penceresi açılıyor. 1960’larda bu 
fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamamış 
ve Türkiye’nin otomobili yapamamıştık.  Bugüne kadar 
çok denedik, çok konuştuk ama başaramadık. Ama bu 
sefer Allah’ın izniyle başaracağız.”   

Bir otomobilden fazlasını yapıyoruz 
“Niye Türkiye’nin otomobili diyoruz biliyor musunuz?” 
diyen Hisarcıklıoğlu, “Çünkü sadece  üretilmeyecek, 
markası da bizim olacak, patenti de bizim olacak, ta-
sarımı da bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans 
satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıraca-

ğız. Başkasının patenti için çalışmayacağız, kendi pa-
tentlerimiz için yabancı mühendisleri çalıştıracağız. 
Allah’ın izni, milletimizin inancı, sonra Cumhurbaşka-
nımızın destekleriyle bu işi başaracağız. 2022’de de 
inşallah ilk aracımızı hep birlikte banttan indireceğiz. 
İşte bu yüzden, Türkiye’nin Otomobili, sadece yerli 
marka araba yapmak değildir. Türkiye’nin Otomobili 
bir otomobilden daha fazlasıdır. Türkiye’nin Otomobi-
li meydan okumadır. Türkiye’nin Otomobili teknolojik 
dönüşümdür, küresel markadır, 20 bin ilave istihdam-
dır, 7,5 milyar dolar daha az cari açıktır. Gayri safi milli 
hasılaya 50 milyar dolar katkıdır.” 

Dönüşüm daha yeni başladı 
Yeniliğe Yolculuk buluşmasında otomotivin mobilite 
ekosistemine dönüşümünü anlatan TOGG CEO’su M. 
Gürcan Karakaş da, dünyada oyunun kurallarının de-
ğiştiğine vurgu yaparak ‘Türkiye’nin Otomobili’ proje-
sine doğru zamanda ve doğru yerde start verildiğini 
söyledi. Teknoloji alanında, sosyal alanlarda ve düzen-
leyici kurumların kararlarında etkisi yoğun biçimde 
hissedilen mega trendlerin otomobili ev ve işten son-
ra yeni bir yaşam alanına dönüştürdüğünü ifade eden 
Karakaş, “Bu dönüşümle otomotivdeki kâr havuzları 
el değiştiriyor. Sektörde büyüme talep bazlı mobilite, 
veri bazlı iş modelleri, otonom ve paylaşım çözümle-
ri gibi daha kârlı yeni işlerden gelecek” diye konuştu. 
Karakaş, “Dünyada elektrikli ve bağlantılı otomobil ya-
rışında herkes yolun başında. Bu yarışta çevik, yaratıcı, 
iş birliğine açık ve kullanıcı odaklı organizasyonlar ba-
şarılı olacak.  Biz de doğru zamanda doğru yerdeyiz” 
diye sözlerine devam etti.

Üretecekleri ilk aracın bir SUV olduğunu belirten Ka-
rakaş, bunun nedenini ise şöyle anlattı:
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TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ İLKLERİ VE ENLERİYLE KARŞINIZDA!
 #DOĞUŞTANELEKTRİKLİ #SIFIREMİSYONLU #AKILLI

Türkiye’nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve Türkiye otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek ülkemizin ilk 
küresel mobilite markası olmak amacıyla kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), pazara sunacağı otomobillerin 
teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak.
TOGG, 2022 yılında C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. 
Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının 
en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle 
de rakiplerinin önünde yer alacak.

TÜRK TÜKETİCİLERİNİN FİKİRLERİ TASARIMA YOL GÖSTERDİ
TOGG mühendis ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait doğuştan elekt-
rikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye’nin otomobili, tasarım sürecinde de bir ilke imza attı.
Tasarım süreci kapsamında Türkiye’den ve dünyadan toplamda 18 tasarım evi, TOGG’un belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir 
değerlendirmeye alındı. Murat Günak’ın da yanında yer aldığı TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru 
alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı verdi. Türkiye’nin otomobilinin tasarımını belirlemek için ülkemizde geniş kitle-
lerle yapılan otomobil satın alma davranışları araştırmasındaki bulgular doğrultusunda hazırlanan ipuçları bu 3 tasarım eviyle 
paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması süreci başladı.
4 aşamalı olarak kurgulanan yarışma toplamda 6 ay sürdü.

Bu süre zarfında 100’ün üzerinde farklı tema değerlendirildi, tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasarım evlerine 
geribildirim olarak verildi. Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışması Türkiye’de geniş 
kitlelerle test edildi. Ortaya çıkan sonuç yine TOGG Tasarım Ekibi tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değer-
lendirildi. Bu aşamalardan sonra dünyanın en iyilerinden Pininfarina tasarım evi iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım 
aşamasına geçildi.

SAHİP OLMAKTAN GURUR DUYULACAK BİR OTOMOBİL
Türk tüketicilerinin içgörüleri doğrultusunda TOGG Tasarım ekibi ve Pininfarina tasarım evinin ortak çalışmaları sonucunda sa-
dece Türkiye’de değil; dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.
Göz Kamaştıran, Özgün ve Modern Dış Tasarım

Tasarımın vücut bulup 3 boyutlu hale geldiği ön gösterim versiyonu SUV ve konsept Sedan modellerinin dış tasarımında yer 
alan belirgin ve keskin hatlar otomobillerin sağlam ve güçlü karakterini dışa vururken aynı zamanda önümüzdeki yıllarda ge-
nişleyecek ürün gamının dizayn DNA’sını oluşturuyor.
SUV modelin keskin hatları, önden başlayıp yan ve arka tasarımında akıcı bir devamlılık gösteren yalın ve net çizgiler ile hayat 
bularak Türkiye’nin otomobiline özgün ve modern bir görünüm kazandırıyor. Izgara ve far grubu tasarımıyla tüm bakışları üze-
rine çeken etkileyici ön yüzü şekillendiren göz alıcı krom detaylar yan ve arka tasarımda da devamlılık sağlayarak otomobilin 
prestijli görünümünü tamamlıyor.
Bu Toprakların Kültürü Tasarıma İlham Verdi

Türkiye’nin otomobili, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. 
Otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına mo-
dern bir incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor.
Sade, Şık ve Teknolojik İç Mekan

Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileri ile kullanıcısını karşılayan otomobilin iç mekânında ise özenle seçilmiş, kaliteli ve şık 
malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor.
Sürücü ile birlikte tüm yolcuları kucaklayan dijital bilgi-eğlence ekranı hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel 
içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Otomobilin sahip olduğu ileri teknolojiyi sadelikle iç mekan tasarımına yansıtan ekran otomo-

Cep telefonundaki dönüşüm otomobilde de 
yaşanıyor 
Türkiye’nin Otomobili’nin, beraberinde bir mobilite 
ekosisteminin oluşmasına da olanak sağlayacağı-
nı söyleyen M. Gürcan Karakaş, “Müşteri beklentileri 
değişiyor, cep telefonlarının akıllı telefonlara dönüşü-
münde yaşananlar otomobil dünyasında yineleniyor. 
Otomobil akıllı bir cihaza, yeni bir yaşam alanına dö-
nüşüyor. Bu trendi gözeterek geliştirdiğimiz otomo-
bilimiz bir teknoloji platformu olarak birçok sektörde 
yeni girişimlerin uygulama alanı olacak ve dünyaya 
açılmalarının önünü açacak” diye konuştu.

Karakaş, “Klasik otomotiv endüstrisi, yerini daha gü-
venli, verimli, zaman kazandıran ve ulaşım bütünlü-
ğü sağlayan mobilite ekosistemine bırakıyor. Klasik 
dünyanın büyük otomotiv şirketleri dönüşmekte zor-
lanırken daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı 
odaklı TOGG’un da içinde yer aldığı yeni girişimlerin 
otomotiv endüstrisinin kâr havuzundan alacağı pay 
her geçen gün daha fazla artıyor. TOGG Türkiye’de 
tedarik sanayiinin de dönüşerek geleceğin mobilite 
dünyasında varlığını sürdürmesine öncülük ederek 
katkıda bulunuyor” dedi.
Konuşmasında küresel bir marka oluşturma hedefle-
rini de ifade eden TOGG CEO’su Karakaş, tıpkı üründe 
olduğu gibi marka çalışmalarına da pazar araştırma-
sıyla başladıklarını, hedef kitleyi belirleyip müşterile-
rin beklentilerini bilinçaltı boyutunda anlamak için ile-
ri araştırmalar yaptıklarını anlattı. “Marka özümüzü bu 
doğrultuda tanımladık” diyen Karakaş, “Şu anda mar-
ka adını belirleme ve test etme aşamasındayız, önü-
müzdeki yılın ortasına kadar da tamamlayacağız. Öz-
gün, güçlü, özgüvenli, dönüşen, dönüştüren, samimi 
ve yenilikçi bir öze sahip olması gereken marka ismini 
belirlerken çekici, kültürel ve global dile uygun ve tes-
cil edilebilir olması önemlidir” şeklinde konuştu. 

“TOGG tasarım ekibinin yanında deneyimli tasarımcı 
Murat Günak da vardı” 
 
TOGG’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşması sunumu-
nun sonunda, ilk kez gün ışığına çıkan Türkiye’nin 
Otomobili’nin tasarım sürecini de anlatan Gürcan Ka-
rakaş, tasarım hedeflerini ve aracın teknik tanımını 
pazar araştırmalardan çıkan sonuçlara dayanarak 6 
kişilik TOGG  ekibiyle gerçekleştirdiklerini belirterek  
“Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi 
sayısının 3’e indirilmesinde, hem nihai tasarım tema-
sının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale 
getiren Pininfarina’nın seçimi sürecinde dünyaca ünlü 
tasarımcımız Murat Günak’tan destek aldık. Kültürü-
müzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve sahibi oldu-
ğumuz özgün tasarımımızı eylül ayında uluslararası 
boyutta tescil ettirdik” dedi. 
M. Gürcan Karakaş sözlerinin sonunda, 
#Yeniliğeyolculuk’un aynı zamanda #YeniLigeyolcu-
luk olduğunu ve TOGG’un küresel mobilite dünyasının 
yeni liginde Türkiye’yi gururla temsil edecek ilk şirket 
olacağını vurguladı. Sözlerini “Yeniliğe yolculuğumu-
za eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz, yeni lige hoş gel-
diniz” diye tamamladı.  

TOGG hakkında: 
28 Haziran 2018 tarihinde kurulan Türkiye’nin Oto-
mobili Girişim Grubu A.Ş. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde bir araya gelen her biri 
alanlarında lider olan Anadolu Grubu, BMC, Kök Gru-
bu, Turkcell ve Zorlu Grubu’nun ülkemizde ilk kez ha-
yata geçen bir iş birliği modeliyle oluşturuldu. Şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanlığını Rifat Hisarcıklıoğlu yürü-
türken CEO’luğunu ise M. Gürcan Karakaş yürütüyor. 
Şirkette 27 Aralık 2019 tarihi itibariyle 114 çalışan bulu-
nuyor. Bu sayı ilerleyen yıllarda 4 bin kişiye ulaşacak.  
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bilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.
Orta konsol otomobilinin iç mekanının en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Uçak kokpitini hatırlatan 
form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının 
kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün kullanıcı dostu tasarımı, sesli 
komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın 
yalın ve sade tasarımını destekliyor.
Türkiye’nin otomobili, teknolojiyi yalınlıkla birleştiren bu tasarım yaklaşımı ile yüksek teknolojinin karmaşık olmadan da sunula-
bilir olduğunu kanıtlıyor.
Geniş ve Ferah Yaşam Alanı

Yeni bir yaşam alanına dönüşen Türkiye’nin otomobili, C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj 
ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz me-
safesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif 
sunacak.

TAMAMEN YENİ, DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ MODÜLER ARAÇ PLATFORMU
TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu 3 ana 
başlık ile tanımlıyoruz:
1. Özgün

Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından 
geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve 
bağlantılı platform.
2. Modüler

Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren 
modüler mimari.
3. Üstün

Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan 
altyapı.

ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ DENEYİMİ
Türkiye’nin otomobili doğuştan elektrikli platformu ve güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı otomobillere göre daha 
düşük toplam sahip olma maliyeti, daha sessiz ve daha keyifli bir sürüş sunuyor.
Türkiye’nin otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj alt-
yapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın 
sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.
500 Kilometreden Fazla Menzil

Kullanıcılar, yüksek enerjili Lityum-iyon pil teknolojisinin sunacağı 2 farklı menzil alternatifi arasından ihtiyaçlarına yönelik bir 
seçim yapabilecek. Türkiye’nin otomobili, 300+ km. veya 500+ km. menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği sunacak ve kullanıcıların 
kendileri için en uygun olanı tercih ederek otomobillerini konfigüre etmesine olanak tanıyacak.
30 Dakikadan Kısa Sürede Hızlı Şarj

Türkiye’nin otomobili hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede %80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek. Böylece, seyahat edenler 
uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, otomobilleri de yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelmiş 
olacak.
8 Yıl Pil Garantisi

Türkiye’nin otomobili, ileri Lityum-iyon pil teknolojisi ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağlayacağı teknik avantajlar sayesin-
de 8 yıl boyunca pil garanti güvencesine sahip olacak.
Ekonomi ve Çevre Duyarlılığı

Elektrikli ve bağlantılı otomobillerin içten yanmalı motorlu otomobillere göre daha yalın sistemlere sahip olması, internet üze-
rinden yazılım güncelleme imkânı ve kullanıcıları teknik konularda önleyici bilgiler ile uyarma olanakları teknik servis/bakım 
ihtiyacını en aza indirecek.
Bununla birlikte aynı mesafeyi kat etmek için daha düşük enerji gereksinimine bağlı olarak kilometre başına maliyet içten yan-
malı motorlu otomobillere göre çok daha düşük olacak.
Bu temel unsurların birleşimi ile Türkiye’nin otomobili, toplam sahip olma maliyetinde önemli bir avantaja sahip olacak. Aynı 
zamanda sıfır zararlı gaz salınımı ile çevre duyarlılığı en yüksek otomobillerin arasında yerini alacak.
Benzersiz Sürüş Dinamikleri

Elektrikli motor (e-motor) teknolojisi kullanıcılarına beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunarak sürüş standartlarını yeniden 
tanımlayacak. Türkiye’nin otomobilinin kullanıcıları dilerlerse 200 beygir güç sunan tek e-motor ile arkadan çekişli (RWD) ver-

siyonu, veya toplam 400 beygir güç sunan iki e-motorlu tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonu tercih 
edebilecek. Ön ve arka akslarda yer alan yüksek verimliliğe sahip iki farklı e- motor ile tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemi 
zorlu hava ve yol koşullarında daha iyi çekiş ve daha yüksek performans sağlayacak.
Türkiye’nin otomobilinin ön aksında yer alan bağımsız MacPherson ve arka aksında kullanılan tam bağımsız entegre süspan-
siyon sistemi ile sportif ve dinamik sürüş hissi, mükemmel yol tutuş ve sürüş konforu arasında ideal denge kullanıcının kontro-
lünde olacak.
4.8 Saniyede 0-100 Km/Saat Hızlanma ile Rakipsiz Performans

Türkiye’nin otomobili, her iki çekiş sistemi ile de benzersiz bir ivmelenme deneyimi yaşatacak. Otomobil 0 -100km/saat hız-
lanmasını 200 beygir güç sunan motor seçeneğinde 7.6 saniyede, 400 beygir güç sunan motor seçeneğinde ise sadece 4.8 
saniyede tamamlayarak rakipsiz ivmelenme performansını etkileyici bir sessizlik ve enerji tasarrufu eşliğinde sunacak.

İLERİ SEVİYE GÜVENLİK
Türkiye’nin otomobili kullanıcıları dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri güvenlik sistemleri ile sürüş güvenliğinden 
ödün vermeyecek, yolculukların keyfini güvenle sürecek.
Pil grubunun otomobilin platformuna entegre yerleşimi sayesinde burulma direncinde %30 artış ve yüksek çarpışma dayanımı 
sağlayacak olan Türkiye’nin otomobili, standart olarak sunacağı 7 adet hava yastığını içeren pasif, hava kanallı ön ve arka fren 
diskleri ile birlikte kapsamlı aktif güvenlik sistemleri desteğiyle her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.
Tüm bu güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde yollara çıkacağı 2022 yılının EuroNCAP 5 Yıldız güvenlik 
normlarını sağlayacak.
İnternet Üzerinden Güncellenebilecek Sürücü Destek Sistemleri

Türkiye’nin otomobili şehir içi trafik pilotu özelliğini de içeren ileri sürücü destek sistemleri sayesinde “Seviye 2+” otonom sürüş 
kabiliyetine sahip olacak ve kullanıcılarının trafikteki yükünü hafifletecek.
Otomobil, TOGG mühendisleri tarafından tasarlanan sürekli geliştirilebilir mimari sayesinde “Seviye 3 ve ötesi” otonom sürüş 
dönüşümüne uygun ve hazır altyapıya sahip olacak. İnternet üzerinden yapılabilecek güncellemeler ile otomobil sürekli olarak 
en ileri teknoloji ile geliştirilebilecek.

BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI: YENİ AKILLI YAŞAM ALANI
Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak.
Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza 
ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve 
yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni 
hizmetler kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.

YIKICI TEKNOLOJİ ile FARKLI BİR DENEYİM
Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kul-
lanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.
Bu doğrultuda TOGG, dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi 
için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşat-
mak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik 
Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu 
görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini bir sonraki boyuta taşıyacak.
Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, 
aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Arttırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zen-
ginleştirilmiş görüntü sayesinde yol tarifi ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu 
ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak.
TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan 
ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU
ÜRÜN BÜLTENİ / 27.12.2019
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Daha çocuk yaşlardayken kendimi inşaat işleriyle uğra-
şan bir ortamda buldum. Yetmişlerin başından itibaren 
yürüttüğümüz birçok çalışmadan bazılarının, günü-
müzde de önemini koruduğunu söyleyebilirim. Bunla-
ra bir örnek, hâlâ içme suyu olarak kullanmakta oldu-
ğumuz Nacaklı isale hattını gösterebilirim.

İlk gençlik yıllarımda, ülkenin hızlı gelişen diğer ilçele-
rinde olduğu gibi, Gemlik’te de yap-sat türünde inşa-
atlar yapılmaya başlandı. İnşaatçılık çalışmalarımızdaki 
önemli bir kırılma, 1980’li yıllarda Manastır Mevkii’ne 
yönelmemizle ortaya çıktı. Bölge 80’lerin başında 
imara açıldı. Kooperatif yoluyla 
oralara ilk inşaatlar yapılmaya 
başlandı. Ama önceki kuşaklardan 
kalma “şehir dışı” algısı devam 
ediyordu. Ben bu algının hızla 
değişeceğini hissettim. Yurt dışın-
da ve ülkemizin büyük şehirlerin-
de, merkezin dışında yeni gelişen bölgelerin, toplu-
mun belli bir düzeydeki insanlarına çekici geldiğini 
gözlüyordum. Hayatımın en kritik kararı belki de 
Manastır Mevkii’nde yap sat tarzıyla inşaat yapmak 
oldu. Bunu Gemlik’te ilk yapan olmanın tedirginliğini, 
doğrusu, tahmin ettiğimden çok daha kısa süre yaşa-
dım. Umduğumdan bile kısa sürede, beklediğimden 
de iyi sonuçlar elde etmeye başladım. Adeta, bir 
“Manastır’da inşaat yapma” furyası başladı Gemlik’te. 
İnşatçıların çoğu o tarafa yöneldi.

Bu arada, kardeşim Osman Bektaş’ın 1985’te askerliği-
ni tamamlaması, işlerin en yoğunlaştığı o dönemde 
rahat soluk almamı sağladı; işlerimize birlikte devam 
ettik. Kısa sürede şu gerçeği deneyimledim: Çalışma-

ların hacmi büyüdükçe, tarzları biraz farklı ama birbi-
rinin iyiliğini düşünen insanların bir araya gelmesi, 
iki kişinin bir araya gelmesinden daha büyük sonuç-
lar yaratıyor. Kabul etmeliyim ki, iyi sonuçlanmış olsa 
da, Manastır tarafındaki ilk inşaatları yapma kararı, 
biraz riskliydi.  Bu tür riskler almak, belki bazı durum-
larda kabul edilebilir. Fakat genel olarak, iş hayatım 
boyunca o anki gücümün çok çok üstünde bir işe 
kalkışmadım her zaman temkinli oldum. Ayakları 
sağlam basan projeler yaptım, kendi kontrolümde, 
öz sermayemi büyütmeye ve sermayeme orantılı 
işler yapmaya özen gösterdim. Kredi kullanmamayı 

ilke edindim, altından kalka-
mayacağım borçların altına 
girmedim.Önsezilerime hep 
güvendim. Fakat insanları 
“başarılı” veya “başarısız” diye 
yargılamayı, kişisel değerlerini 
başarı kriterine bağlamayı asla 

doğru kabul etmem. Başarı hikayeleri anlatılırken 
böyle sözler pek beklenmez, ama gerçek şu ki, başa-
rılı olmak biraz da şansa bağlıdır. Ne kadar iyi düşü-
nülmüş ve planlanmış olursa olsun, hayattaki işler, 
en azından kısmen, kişinin kontrolü dışında gelişir. 
Toplumsal ve kişisel ilişkilerde, kazanan tarafta 
olmaktan daha önemlisi, haklı tarafta olmaktır.
 
Gemlik’teki inşaatçılık tarihinde, 90’lı yıllara, sanırım 
“yükselen binalar dönemi” demek doğru olur. Deği-
şen imar uygulamaları, biraz da daha fazla yeşil alan 
bırakmak amacına bağlı olarak, yüksek katlı binalara 
yönelmemizle sonuçlandı. Bu dönemin ilk yapıların-
dan birini de biz yaptık. Gemlik girişindeki dörtyol 
yakınında, Baytaş Körfez sitesi… O zamanlar Gem-

Baytaş Yaşaroğulları İnşaat 

Gemlik’te İnşaatçılık
Ailemizin ilk inşaat işleri 1950’li yıllarda gerçek-
leştirildi. Rahmetli babam Yakup Bektaş, eski 
Gemlik mezarlık duvarlarını yaptı. Bugünkü Kios 
Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu yerdeki eski 
kapalı pazaryeri ve eski belediye binası da baba-
mın ilk işleri arasındaydı. Bu çalışmalardan söz 
ederken, iki de köprü inşaatını anmadan geçme-
yeyim: Yalova Yolu Karsak Boğazı ve Orhangazi 
Karayolu Köprüsü…

“

“

lik’te böyle bir bina çok dikkat çekiyordu. Alışılmış-
tan büyük, görülmemiş yükseklikte, 15 katlı bir bina! 
Birçok Gemlikli, yoldan geçen herkesin gördüğü bu 
bina sayesinde, artık “kasabalı olmak” duygusunu 
aştığını söylüyordu. Ama ailemizdeki gençlerden 
bile, Orhan Veli’nin “Gemlik’e göre denizi göreceksin, 
sakın şaşırma” duygusunu bozduğu yönünde de 
eleştiri geliyordu. Sonuçta, olumlu ve olumsuz 
anlamda, Gemlik’teki dönüşümlerde ilk uygulamala-
rı gerçekleştirmek, bize denk geliyordu. Tarihsel 
gelişmelerle çakışan bir başka yönelimimiz ise, 
Umurbey’de müstakil villa tarzında inşaatlar yapma-
mız oldu. Oradaki ilk çalışmalarımızı yürütürken, 
1999 depremini yaşadık. Ülkemiz adına bu acı dene-
yim sonrasında, Umurbey tarafında az katlı ve müs-
takil inşaat işlerinde adeta bir patlama yaşandı.

Bütün işlerimiz, elbette, planladığımız gibi gitmedi. 
Örneğin 2000’li yıllarda Bursa’da, özel-
likle Nilüfer bölgesinde bazı çalışmalar 
yürüttük. Ancak satış aşamasında 
yaşadığımız sorunlardan dolayı, 
oradaki bir binamızı hastane biçimin-
de düzenleyip kiraya verdik. Bu sağlık 
merkezi halen faaliyetine devam 
ediyor.Bunun gibi, baştan öyle plan-
lamasak da, benzer bir nedenle apart 
otelcilik işine de girişmiştik.  

Türkiye’de, güney sahillerinde bile 
pek bilinmediği 1990’lı yıllarda, 
Büyük Kumla girişinde yaptığımız bir 
inşaatı, havuzlu apart daireler 
biçiminde düzenleyip birkaç yıl işlet-
tik.

2020 yılında, çocuklarımızın eğitim-
lerinin tamamlayıp bize katılması, 
kadromuzun kalabalıklaşması ve ben-
zeri gelişmeler sonucunda, kardeşimle işlerimizi 
ayırma kararı aldık. Artık farklı şirketler çatısı altın-
da işlerimizi yürütüyoruz.

Önceki on yıllara dönüp baktığımda, hem ailemiz-
de hem de Gemlik’te yaşanan birçok gelişmeyi 
biraz hüzünle, bolca da gururla andığımı söylemek 
isterim. 

Şimdiki dünya görüşümle hareket etseydim, farklı 
yapacağım bazı şeyler var mutlaka. Ama genel 
olarak, öyle kararlar vermiş olmaktan, öyle davran-

mış olmaktan dolayı memnunum.
Yine de bazı olumsuzluklardan söz 
etmeyi görev sayıyorum. Belki genç-
lerin dikkate alacağı, hayatımıza 
olumlu yönde müdahale etmelerini 
sağlayacakları bazı etkilerimiz olur. 
Birçok Gemliklinin alışveriş için, 
çocukların eğitimi için, hatta ikamet 
için Bursa’yı tercih ettiğini gözlüyo-
rum. Ticarette duygusallığın bir fayda-
sı yok elbette. İş insanları “doğru-gü-
zel” olanı değil, “kazançlı” olanı yap-
maya eğilimlidir. Ama bizim gibi bazı 
iş insanlarının, “buradan kazandığını 
burası için kullanma sorumluluğunu” 
hissetmesi gerektiğini, en azından 
bazı kararlarını bu yönde uygulaması 
gerektiğini düşünüyorum.   

Daha güzel bir Gemlik’te, daha anlamlı, daha mutlu 
yaşayabileceğimize inanıyorum. Bu yolda, dayanışma 
içinde bir şeyler yapabileceğimizi umuyorum. İlle de 
yüksek kazançlar peşinden koşmadan, gerektiğinde 
özverili işler yapmanın da mutluluğunu yaşamayı 
seviyorum.

Yakup Yaşar BEKTAŞ

ÜYELERİMİZDEN
BAŞARI HİYAKELERİ
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ediyordu. Ben bu algının hızla 
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de, merkezin dışında yeni gelişen bölgelerin, toplu-
mun belli bir düzeydeki insanlarına çekici geldiğini 
gözlüyordum. Hayatımın en kritik kararı belki de 
Manastır Mevkii’nde yap sat tarzıyla inşaat yapmak 
oldu. Bunu Gemlik’te ilk yapan olmanın tedirginliğini, 
doğrusu, tahmin ettiğimden çok daha kısa süre yaşa-
dım. Umduğumdan bile kısa sürede, beklediğimden 
de iyi sonuçlar elde etmeye başladım. Adeta, bir 
“Manastır’da inşaat yapma” furyası başladı Gemlik’te. 
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böyle sözler pek beklenmez, ama gerçek şu ki, başa-
rılı olmak biraz da şansa bağlıdır. Ne kadar iyi düşü-
nülmüş ve planlanmış olursa olsun, hayattaki işler, 
en azından kısmen, kişinin kontrolü dışında gelişir. 
Toplumsal ve kişisel ilişkilerde, kazanan tarafta 
olmaktan daha önemlisi, haklı tarafta olmaktır.
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“yükselen binalar dönemi” demek doğru olur. Deği-
şen imar uygulamaları, biraz da daha fazla yeşil alan 
bırakmak amacına bağlı olarak, yüksek katlı binalara 
yönelmemizle sonuçlandı. Bu dönemin ilk yapıların-
dan birini de biz yaptık. Gemlik girişindeki dörtyol 
yakınında, Baytaş Körfez sitesi… O zamanlar Gem-
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tan büyük, görülmemiş yükseklikte, 15 katlı bir bina! 
Birçok Gemlikli, yoldan geçen herkesin gördüğü bu 
bina sayesinde, artık “kasabalı olmak” duygusunu 
aştığını söylüyordu. Ama ailemizdeki gençlerden 
bile, Orhan Veli’nin “Gemlik’e göre denizi göreceksin, 
sakın şaşırma” duygusunu bozduğu yönünde de 
eleştiri geliyordu. Sonuçta, olumlu ve olumsuz 
anlamda, Gemlik’teki dönüşümlerde ilk uygulamala-
rı gerçekleştirmek, bize denk geliyordu. Tarihsel 
gelişmelerle çakışan bir başka yönelimimiz ise, 
Umurbey’de müstakil villa tarzında inşaatlar yapma-
mız oldu. Oradaki ilk çalışmalarımızı yürütürken, 
1999 depremini yaşadık. Ülkemiz adına bu acı dene-
yim sonrasında, Umurbey tarafında az katlı ve müs-
takil inşaat işlerinde adeta bir patlama yaşandı.

Bütün işlerimiz, elbette, planladığımız gibi gitmedi. 
Örneğin 2000’li yıllarda Bursa’da, özel-
likle Nilüfer bölgesinde bazı çalışmalar 
yürüttük. Ancak satış aşamasında 
yaşadığımız sorunlardan dolayı, 
oradaki bir binamızı hastane biçimin-
de düzenleyip kiraya verdik. Bu sağlık 
merkezi halen faaliyetine devam 
ediyor.Bunun gibi, baştan öyle plan-
lamasak da, benzer bir nedenle apart 
otelcilik işine de girişmiştik.  

Türkiye’de, güney sahillerinde bile 
pek bilinmediği 1990’lı yıllarda, 
Büyük Kumla girişinde yaptığımız bir 
inşaatı, havuzlu apart daireler 
biçiminde düzenleyip birkaç yıl işlet-
tik.

2020 yılında, çocuklarımızın eğitim-
lerinin tamamlayıp bize katılması, 
kadromuzun kalabalıklaşması ve ben-
zeri gelişmeler sonucunda, kardeşimle işlerimizi 
ayırma kararı aldık. Artık farklı şirketler çatısı altın-
da işlerimizi yürütüyoruz.

Önceki on yıllara dönüp baktığımda, hem ailemiz-
de hem de Gemlik’te yaşanan birçok gelişmeyi 
biraz hüzünle, bolca da gururla andığımı söylemek 
isterim. 

Şimdiki dünya görüşümle hareket etseydim, farklı 
yapacağım bazı şeyler var mutlaka. Ama genel 
olarak, öyle kararlar vermiş olmaktan, öyle davran-

mış olmaktan dolayı memnunum.
Yine de bazı olumsuzluklardan söz 
etmeyi görev sayıyorum. Belki genç-
lerin dikkate alacağı, hayatımıza 
olumlu yönde müdahale etmelerini 
sağlayacakları bazı etkilerimiz olur. 
Birçok Gemliklinin alışveriş için, 
çocukların eğitimi için, hatta ikamet 
için Bursa’yı tercih ettiğini gözlüyo-
rum. Ticarette duygusallığın bir fayda-
sı yok elbette. İş insanları “doğru-gü-
zel” olanı değil, “kazançlı” olanı yap-
maya eğilimlidir. Ama bizim gibi bazı 
iş insanlarının, “buradan kazandığını 
burası için kullanma sorumluluğunu” 
hissetmesi gerektiğini, en azından 
bazı kararlarını bu yönde uygulaması 
gerektiğini düşünüyorum.   

Daha güzel bir Gemlik’te, daha anlamlı, daha mutlu 
yaşayabileceğimize inanıyorum. Bu yolda, dayanışma 
içinde bir şeyler yapabileceğimizi umuyorum. İlle de 
yüksek kazançlar peşinden koşmadan, gerektiğinde 
özverili işler yapmanın da mutluluğunu yaşamayı 
seviyorum.

Öncelikle, Gemlikliler olarak biz 
birbirimize yeterince sahip çıkmıyo-
ruz diye düşünüyorum. Bunu biraz 

da özeleştiri kabul edin. Bir konuğu-
muz geldiğinde, bazen alıp Bursa’ya 
veya Mudanya’ya götürüyoruz. Bu 

işler için gururla kullanabileceğimiz 
restoranlarımızın çoğalmayışını, bir 

tür “bizim suçumuz” kabul ediyo-
rum.Ne yazık ki, bu “suçumuz” 

oldukça yaygın.Bu sınırlı sayfalarda, 
bu yazının çerçevesinin dışında ve 

uzun olan bu konuda ayrıntıya 
giremem; ama gerek belediye gibi 

kamu kurumlarıyla gerekse diğer iş 
insanlarıyla bu konuda işbirliğine 

hazır olduğumu belirteyim. 
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Kuruluşu 1897 yılına 
Dayanan Odamızın 
Osmanlı Arşivleri
Günyüzüne 
Çıkıyor

Odamızın kuruluşunun, (BURSA) Hüdavendigar vilayeti Ticareti 
Ziraat Ve Sanayi Odası"nın kuruluş tarihi olan 1890 yılından 
hemen sonra olduğu anlaşılmaktadır. Kurucularının Konstantin 
Pençileri ve Ali Galip Beyler olduğu bilinmektedir. Kuruluş tarihi 
olan 1897 yılında çarşı meydanında küçük bir odada hizmet 
vermeye başlamıştır.

1920 yılında Yunan işgali dolayısıyla odanın faaliyeti tatil 
edilmiş, bu durum 1925 yılına kadar devam etmiştir. 1925 
yılında 655 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine Ali Rıza 
Bey"in teşebbüsü ile yeniden faaliyete geçtiği, 1942 yılında 
4355, 1951 yılında 5590 sayılı kanunlara intibak ederek bu 
günkü Ticaret ve Sanayi Odası hüviyetini kazandığı kanıtlarla 
tespit edilmiştir.

Odanın ilk kurulduğu yıllarda üyelerinin büyük bir çoğunluğu 
zeytin, zeytinyağı imalathaneleri, hancı, kahvehaneci, ipek 
böcekciliği, gazozcular, merskuratcılar, sabun ve pirina fabrikala-
rından oluşmaktaydı. 1920’li yıllarda zeytin ve zeytinyağı 
imalathaneleri ihracat yapmaya başlamıştır. O günden günümü-
ze odamız köklü kurum kültürüne hep bağlı kaldı ve bu çizgide 
de çalışmalarına devam etmektedir. 

2020 yılının başında Oda Yönetim Kurulumuzca Osmanlı arşivle-
rini araştırmak, gün yüzüne çıkarmak adına  bir karar aldı. Alınan 
kararla birlikte Gemlik Tarihini Kültürünü Araştırma ve Yaşatma 

Derneği ile ortaklaşa bir çalışma başlattık. Çalışmayı ve koordinasyo-
nu Dernek Başkanı Reyhan Çorum , Yönetim Kurulu Üyeleri Sebahat-
tin Özcan, Kadriye Komit, Ürer Konak, Alper Dönmez yürütmektedir.  

İlk etapta Osmanlı belgelerimizin tasnif süreçleri başladı. Sını�andırı-
lan belgelerimizin teknik incelemesi alanında deneyimli dernek 
üyelerince yapıldı. Belgelerin fiziki yapıları düzeltildi ve zarar verebi-
lecek unsurlar ortadan kaldırıldı. Tüm bu fiziki süreçler tamamamlan-
dıktan sonra, belgelerimizin Osmanlıcadan Türkçeye çeviri süreçleri 
başladı. 

Konu ile alakalı dergimize demeçlerde bulunan Gemlik Tarihini 
Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Reyhan Çorum “Derneğimiz Gemlik Tarihini araşrtırmak ve gizli 
kalmış değerlerini günyüzüne çıkarmak, bunları topluma maletmek 
üzere yola çıktı. Bu kapsamda Gemlik’in önemli değerlerinden biri 

(Üner Konak , Reyhan Çorum )

olan ve kuruluşu 1897 yılına dayanan  Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamızın Osmanlı Arşivlerini araşatırmak, derlemek ve gün yüzüne çıkarmak üzere 
çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız bu çalışmalar tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yaptığımız çalışmaların tamamlanmasına müteakip 
Odamıza ve Gemlik halkına bu tarihi bilgileri kazandırabilirsek ne mutlu bize. ” dedi.

Gemlik Tarihini Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği 27.05.2019 tarihinde kuruldu. Kayıtlı 62 üyesi bulunmaktadır. Dernek Gemlik’in tarihi değerle-
rini gün yüzüne çıkarmak, bunları korumak ve kollamak üzere çalışmalar yapmaktadır. Dernek ayrıca sosyal medya aracılığı ile de güzel çalışmalara imza 
atmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Anılarda Yaşarken GEMLİK Facebook sayfası. Sayfanın 7000’den fazla üyesi bulunmaktadır. Bu sayfa üzerinden 
Gemlik’e dair tarihi fotoğra�ar, belgeler, anılar paylaşılmaktadır. Derneğin kendine ait bir ofisi olmamaması hem çalışmalarının önünde büyük bir engel, 
hemde derneğe ulaşmak ve üye olmak isteyenler açısından sıkıntı yaratmaktadır.

05/03/1927 Senesinde Odamıza Hitaben Yazılmış Bir Dilekçe
(Bahse konu dilekçede Almanya’da halı ticareti ile iştigal eden firmaların listesi
tarafımzıa gönderilmiş) 

14/03/1927 Senesinde Odamıza Hitaben Yazılmış Bir Dilekçe
(Bahse  konu dilekçede Rusya aracılığı ile İran’a İpekböceği numunesi gönderimine 
ilişkin konulan kotadadan bahsedilmektedir.) 

(Kadriye Komit, Sebahattin Özcan, Alper Dönmez)

Yapılan Çalışmalarda Gün Yüzüne Çıkan Bazı Belgelere Örnekler
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23/03/1928 Senesinde Odamıza Hitaben Yazılmış Bir Dilekçe
(Bahse konu dilekçede Odamıza kayıt yaptırmak isteyen bir tüccarın 
dilekçesi yer almaktadır) 

15/05/1927 Senesinde Odamıza Hitaben Yazılmış Bir Dilekçe
(Bahse konu dilekçede İstanbul Ticaret Odası , Odamızdan Gemlik’te 5 sene içinde 
yetiştirilen zeytin miktarını gösteren bir yazı istemektedir) 

Yapılan Çalışmalarda Gün Yüzüne Çıkan Bazı Belgelere Örnekler

1928 Senesine Ait Bursa Ticaret Gazetesi
(Bahse konu dilekçede Gemlik - Mudanya ve orhangaziden Rusya’ya  sevkedilecek mallara ilişkin bilgiler yer almaktadır) 

KORONAVİRÜS
RİSKİNE 

KARȘI14
Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

1

2

3

4

5

6

7

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.   

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 

8

9

10

11

12

13

14

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.   

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.   

KURAL

Sayı : 14    2020Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

100 101



ÜLKE EKONOMİK RAPORUÜLKE EKONOMİK RAPORU

Almanya, 357 bin km²'lik yüzölçümü ve 83 milyona yaklaşan 
nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük ülkelerindendir. Ülke, nüfus 
bakımından Avrupa Ülkeleri arasında Rusya Federasyonu'ndan 
sonra ikinci sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk sıradadır. Almanya 
16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB içindeki 
liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapı-
sıyla Dünya ekonomisi ve siyasetinde kilit aktörlerden biridir. 
Almanya coğrafi olarak Orta Avrupa’da, Kuzey Denizi ile Alp 
Dağları arasında yer almaktadır. Komşu ülkeleri Avusturya, Çek 
Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, 
Lüksemburg ile Danimarka’dır. Ülkenin Kuzey bölgesi ovalar, orta 
ve güney batı bölgesinde ihtiyar dağlar, güneyinde Alpler, tepe-
ler ve Bavyera Alpleri ülkenin genel coğrafik yapısını oluştur-
maktadır. Almanya, coğrafi olarak Avrupa’nın tam ortasında yer 
almaktadır. Dokuz komşu ülke ile sınırı vardır.Kuzeyde Danimar-
ka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Batıda ise Fransa bulun-
maktadır. İsviçre veAvusturya Güneyde, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ise Doğu’daki komşularıdır. 3 Ekim 1990 
tarihindeDemokratik Almanya Cumhuriyeti ile birleşmesi ile Avrupa’nın ortasındaki konumu daha bariz duruma
gelmiştir

Coğrafi Konumu

Siyasi ve İdari Yapı
Devlet federatif yapıdadır. Almanya 16 eyaletten oluşmaktadır (Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin,Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Ön Pomeranya, Aşağı Saksonya, KuzeyRenVestfalya, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen).Federal Meclis iki ayrı meclisten 
oluşmaktadır. Bundestag (Federal Meclis) dört yıl için seçim bölgelerinin nüfusuna göre genel seçimlerle seçilir. 
Bundesrat ise senato mahiyetindedir ve nüfus sayısına bakılmaksızın her eyaletin iki temsilcisinden oluşur. 
Yasama yetkisi Federal Meclis’e aittir. Ancak Anayasanın Federal Meclis’e bıraktığı alanın dışında Eyalet Meclisleri 
de yasama yetkisine sahiptirler. Eyaletler, Federal Meclis’in yasama yetkisine giren bir alanda Federal Meclis bu

ÜLKELERİN EKONOMİK RAPORLARI

ALMANYA

Telefon kodu: +49
Para birimi: Euro
Başkenti : Berlin
Başlıca şehirler : Berlin, Münih, Dortmund, Bremen
Nüfus: 82.444.473 (2019)
Resmi dilleri: Almanca
GSYİH: 3.963.880 (2019)
Kişi başına GSYİH: 47.786 ( 2019, IMF) $ 
GSYİH büyüme oranı: % 0,8 (2019, EIU)

Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük part-
ner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın 
ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 
82,8 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en
önemli pazarı konumundadır. Almanya UNDP İnsani Gelişim 
Endeksinde 4., Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet
Edebilirlik Endeksinde 5., Dünya Bankası Kolay İş Yapılabilirlik 
Sıralamasında 17., The Heritage Foundation Ekonomik Serbestlik 
Endeksinde de 26. sırada yer almaktadır.

Ekonomik Yapı : Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili 
hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi 
makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikas-
yon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. 
Diğer taraftan, Ruhr bölgesindeki çelik imalat sektörü ciddi biçimde 
küçülürken tarım da önemini giderek yitirmiştir. Diğer sanayileşmiş 
ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi 
giderek artmıştır. 2016 yılı itibarıyla hizmetler sektörü
ekonominin %68,9’luk kısmını oluşturmaktadır.
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Genel Ekonomik Durum

Ekonomi Politikaları

Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cum-
huriyeti, dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 82,8 milyonluk nüfusuyla 
Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en önemli pazarı konumundadır. Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve 
ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi 
iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer taraf-
tan, Ruhr bölgesindeki çelik imalat sektörü ciddi biçimde küçülürken tarım da önemini giderek yitirmiştir. 

Almanya ülkeler arası kıyaslamada, Avrupa Birliği’nin (AB) 
en büyük ekonomisi ve ABD, Çin ve Japonya’dan sonra 
dünyanın dördüncü büyük ekonomisi durumunda. Alman 
ekonomisi sahip olduğu yüksek rekabet gücünü ve içinde 
yer aldığı küresel ağı, ileri düzey yenilikçi gücüne ve 
ihracat odaklı olmasına borçlu. Otomotiv sanayisi, 
makine ve tesis üretimi sanayisi, kimya sanayisi ile tıp 
teknolojisi gibi yüksek cirolu sektörlerde elde edilen yıllık 
cironun yarısından epey fazlası ihracat gelirlerinden
oluşuyor. 2014 yılında sadece Çin ve ABD, mal ihracatında 
Almanya’nın önünde yer aldı. Almanya araştırma-geliştir-
me (AR-GE) alanına yılda yaklaşık 80 milyar Avro yatırım 
yapıyor. Çok sayıda firma, üretim teknolojisinin ve lojisti-
ğin dijitalleşmesi anlamına gelen sanayi 4.0 yolunda ilerli-
yor. Almanya’da ekonominin dinamik bir seyir gösteriyor 
olması istihdamda da iyi bir gidişatı beraberinde
getirdi. Almanya Avrupa Birliği ülkeleri arasında istihdam 
oranı bakımından en iyi durumdaki ekonomiler arasında 
ve gençlerdeki işsizlik oranlarının en düşük olduğu yer. Bu 
olumlu tablo da Almanya’da öteden beri uygulanan ve 
birçok ülkenin örnek alarak kendi koşullarına uyarladığı 
“ikili mesleki eğitim” sisteminin işe yararlılığını teyit 
ediyor. İhtiyaç duyulabilecek uzman elemanların kolayca 
bulunabilmesi, altyapı ve hukuk güvencesi gibi hususlar 
Almanya’nın uluslararası sıralamalarda önlerde yer alma-
sına katkı yapan diğer etkenler. Bugünkü koalisyon hükü-
metinde Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın başında 
Başbakan Yardımcılığını da yürüten Sigmar Gabriel (SPD) 
var. 

Ekonomik Performans
Alman ekonomisi 2009 yılında, son 60 yılın en büyük 
gerilemesini yaşayarak yıllık bazda % 5 oranında küçül-
müştür. Büyüme hızındaki düşüşün önemli bir kaynağı 
özel tüketimdeki düşüş olarak gösterilmektedir. Bu 
düşüşün de, tüketicinin Avronun tedavüle girmesiyle 
birlikte fiyatların hızlı bir şekilde artmakta olduğu 
düşüncesiyle tüketim harcamalarını kısması, ücret 
artışlarının yavaşlaması ve istihdamdaki olumsuz geliş-
melerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. İhracatın 
2009 yılında %14,3 azalması 1950’den bu yana yıllık 
bazda yaşanan en büyük düşüş olmuştur. İhracattaki 
gerileme aynı zamanda 2003’ten bu yana dünya 
ihracatında ilk sırada yer alan Almanya’yı 2009 yılında 
Çin’in ardından ikinci sıraya düşürmüştür. 2009 yılında 
yaşanan GSYİH daralması % 4,7 olarak gerçekleşmiş 
olup, 2010 yılında toparlanan Alman ekonomisi yılı % 
3,9’luk büyümeyle
tamamlamıştır. Bu 1990’da doğu ve batı Almanya’nın 
birleşmesinden sonra gerçekleşen en yüksek
orandır

Nüfus ve İşgücü Yapısı

yetkisini kullanmıyorsa yasal düzenleme yapabilirler. 
Federal Cumhurbaşkanı beş yıllığına Federal Meclis Genel 
Kurulu tarafından kırk yaşını doldurmuş ve milletvekili 
seçilme hakkına sahip Almanlar arasından seçilir. Cum-
hurbaşkanları bir defa daha seçilebilirler. Cumhurbaşkanı 
ülkeyi temsil eder, yasa ile başka türlü düzenlenmedikçe 
federal yargıç ve memurları atar. Cumhurbaşkanının özel 
af ve anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla yasaların iptali 
için anayasa mahkemesine başvurma hakkı mevcuttur. 
Yürütme yetkisi Federal Hükümete aittir. Hükümet Başka-
nı, Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Federal Meclis tara-
fından seçilir. Hükümet üyeleri ise, Başbakanın önerisi 
üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya azledilirler.

İstihdam-İşgücü
Almanya’da 2019 yılı verilerine göre 83 milyona yaklaşan 
nüfusun 18,6 milyonunu göçmen kökenli vatandaşlar ve 
yabancılardan oluşmaktadır. Nüfusun % 49’u erkek, % 51’i 
kadındır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 
82’dir. Nüfusun % 8,8’i yabancılardan oluşmaktadır. 
Yabancı nüfusun yaklaşık %40’ını diğer AB üyesi ülkeler 
oluşturmaktadır. Yabancı nüfusun içindeki belli başlı 
milletler; Türk, İtalyan, Polonyalı, Yunan, Hırvat,Avustur-
yalı ve Bosna-Hersek’lidir

ÜLKE EKONOMİK RAPORUÜLKE EKONOMİK RAPORU

Sayı : 14    2020Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

104 105



Tarım ve Hayvancılık

Halen ülke GSYİH’sinin sadece % 0,6’lık kısmını oluştursa da 
tarım, ormancılık ve balıkçılık Almanya’nın sosyal yapılan-
ması bakımından önemini korumaktadır. Ülke gıdada % 70 
oranında kendine yeterlidir. Özellikle doğu ve batı ayırımı 
olmak üzere ülkenin bölgeleri arasında tarımsal yapılanma 
ciddi farklılıklar göstermektedir. Batı Almanya’da aileler 
tarafından işletilen çiftlikler hakim durumdayken, Doğu
Almanya’da eski sosyalist kooperatiflerin devamı niteliğin-
deki büyük tarım işletmeleri ön plana çıkmaktadır. Bunun 
bir sonucu olarak Doğu Almanya’daki tarımsal toprakların 
% 93’lük kısmı yüzölçümü 100 hektarı aşan çiftlikler 
tarafından kullanılırken, ortalama çiftlik büyüklüğü 188,2
hektardır. Bu ortalama Batı Almanya’da sadece 31,2 
hektardır. Ülkenin tarım politikası AB’nin Ortak Tarım Politi-
kası (OTP) çerçevesinde şekillenmektedir. OTP’nin temel 
ilkeleri tarımsal ürünlerin sağlık sebepleri hariç olmak 
üzere AB içinde serbest dolaşımının sağlanması ve iç 
piyasanın da dünya fiyatlarındaki dalgalanmalardan koru-
narak istikrarın sağlanmasıdır. 

Sanayi

GSYİH içindeki payı hizmetler sektörü karşısında giderek 
küçülmekte olsa da imalat sanayi halen Almanya ekonomi-
sinin belkemiğini oluşturmaktadır. Hizmetler sektöründe 
faaliyet göstermekte olan çok sayıda firma, şu ya da bu 
şekilde imalat faaliyeti ile ilişki içindedir. 2017 yılında 
sanayi sektörü, Almanya GSYİH’sinin % 30,6’lık kısmını 
oluşturmuştur. Dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan 
Almanya’da neredeyse tüm sanayi mallarının üretimi
yapılmakla beraber ülkenin sanayideki gücü ağırlıklı olarak 
taşıtlar, sermaye malları, kimyasallar ve beyaz eşya sektör-
lerinden gelmektedir. Buna karşılık havacılık ve bilgisayar 
donanım sanayi daha az gelişmiş olan Almanya’da, ileri 
teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatı diğer önde gelen 
sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha küçük pay almaktadır.
Ülkenin imalat sanayinde uluslararası düzeyde tanınmış 
pek çok firması olmakla beraber, orta ölçekli firmalar hem 
imalat sanayinin hem de Almanya ekonomisinin belkemiği 
olarak görülmektedir. Genel olarak 500’den az sayıda 
çalışanı olan ve aile şirketi şeklinde faaliyet gösteren bu 
firmalar batı eyaletlerinde daha yaygındır. Ülkenin doğu 
eyaletlerindeki başlıca imalat sanayi sektörleri ise elektrik 
mühendisliği ve elektronik, kimyasallar, taşıtlar, cam ve 
seramik sektörleridir. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi-
nin ardından Doğu Almanya’daki sanayi işletmeleri büyük 
ölçüde kapanmıştır. Bununla beraber bazı Batı Alman
büyük ve orta ölçekli firmalar ile yabancı yatırımcılar 
tarafından gerçekleştirilen yeni bazı büyük yatırımlar da 
bulunmaktadır. Bu yatırımlar arasında Volkswagen, Opel ve 
BMW (otomobil), DaimlerBenz (kamyon), Siemens ve AMD 
(yarı iletkenler) firmalarının yatırımları ön plana çıkmakta-
dır.Sanayinin itici güçlerinden biri olan otomotiv sektörü, 
Alman ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir

İnşaat

İnşaat sektörü Alman ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 
Avrupa inşaat piyasası 2017 yılında % 5 büyüyerek 112,2 milyar 
dolar gelir sağlamıştır. İnşaat sektöründeki hızlı büyüme trendi-
nin 2020’ye kadar sürmesi beklenmektedir. Daha çok küçük ve 
orta ölçekli 400 bin kadar firmanın bulunduğu sektörde 2,5 
milyon kalifiye işçi istihdam edilmektedir. Sektördeki bu büyü-
meyi en çok destekleyen % 5 büyüme ile konut inşaatları olmuş-
tur. AB üyesi ülkelerde yaklaşık 42,3 milyon çalışanın doğrudan 
ve dolaylı olarak çalıştığı inşaat sektöründe 3,2 milyon işletme-
nin % 95’inin 20 kişiden az çalışanı bulunmaktadır.

Turizm

Turizm Alman ekonomisinde önemli sektörlerden biridir. 
Turizm’in Alman GSYİH’na katkısı % 3,9, sektörde çalışan işgücü 
ise 3 milyon kişi ile toplam işgücünün % 7’sini oluşturmaktadır.
BM Dünya Turizm Örgütü’nün 2017 Raporuna göre 2016 yılında 
ülkeye gelen yabancı turist sayısı yaklaşık 36 milyon kişi, elde 
edilen gelir ise 37 milyon dolar civarındadır. Ülke Seyahat ve 
Turizm Rekabetçilik endeksine göre ise dünyada 3. sırada yer 
almaktadır. Ülkenin en önemli turizm bölgeleri: Batı’da Bavyera, 
Baden-Württemberg ve Ren Vadisi, Doğu’da Berlin, Dresden, 
Thüringen ve Harz Dağları’dır. Dünya’nın en önemli bilgi teknolo-
jileri (IT) fuarı olan Cebit’e ev sahipliği yapan Hannover ve Frank-
furt, hem ticaret fuarları hem de diğer iş hayatı faaliyetleri ile 
küresel iş dünyası için cazibe merkezi konumundadırlar. Alman-
ya daha çok Avrupalı turistler tarafından ziyaret edilen bir ülke 
konumundadır. Almanya her yıl en çok Hollandalı turistler 
tarafından ziyaret edilmektedir

Madencilik
Almanya’nın en önemli doğal kaynağı kömürdür. Almanya 
dünyanın en büyük kömür üreticisidir. Ülkede 2,5 milyar ton taş 
kömürü (teknik olarak ulaşılabilir miktar- toplam 82,961 milyar 
ton) ve 40,4 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Bunun dışın-
da önemli enerji kaynağı bulunmamaktadır. Uluslararası Enerji 
Ajansı’na (IEA) verilerine göre 2016 yılı toplam kömür üretimi 
176 milyon tondur. İthalatı ise 53 milyon tondur. Linyit büyük 
çoğunlukla ülkenin batı ve doğusunda, özellikle Kuzey Ren 
Vestfalya, Saksonya ve Branderburg eyaletlerinde çıkarılır. Linyiti 
uzak mesafelere taşımak ekonomik olmadığından önemli 
miktardaki linyit, santrallerde elektrik üretmek üzere yakılmak-
tadır. Dolayısıyla tesisler linyitin çıkarıldığı alanın yakınında 
konumlandırılmıştır. Taşkömürü Kuzey Ren Vestfalya ve 
Saarland’de çıkarılmaktadır. Taşkömürüyle çalışan tesislerin 
çoğu ithal ürün kullandığından tesisler ülke geneline yayılmış 
durumdadır. Bunun nedeni ülkedeki taşkömürü yataklarının 
oldukça derin ve karmaşık jeolojik konumundan dolayı çıkarıl-
masının Dünya pazarıyla kıyaslandığında çok pahalı olmasıdır 
(Almanya’da bir ton taş kömürü çıkarmanın ortalama maliyeti 
180 avro; ithal taşkömürünün ortalaması ton başına
79 avro).alanlarda hizmet vermektedirler

Ekonomide Öne Çıkan Sektörler
Tarım ve Hayvancılık

Halen ülke GSYİH’sinin sadece % 0,6’lık kısmını oluştursa da 
tarım, ormancılık ve balıkçılık Almanya’nın sosyal yapılan-
ması bakımından önemini korumaktadır. Ülke gıdada % 70 
oranında kendine yeterlidir. Özellikle doğu ve batı ayırımı 
olmak üzere ülkenin bölgeleri arasında tarımsal yapılanma 
ciddi farklılıklar göstermektedir. Batı Almanya’da aileler 
tarafından işletilen çiftlikler hakim durumdayken, Doğu
Almanya’da eski sosyalist kooperatiflerin devamı niteliğin-
deki büyük tarım işletmeleri ön plana çıkmaktadır. Bunun 
bir sonucu olarak Doğu Almanya’daki tarımsal toprakların 
% 93’lük kısmı yüzölçümü 100 hektarı aşan çiftlikler 
tarafından kullanılırken, ortalama çiftlik büyüklüğü 188,2
hektardır. Bu ortalama Batı Almanya’da sadece 31,2 
hektardır. Ülkenin tarım politikası AB’nin Ortak Tarım Politi-
kası (OTP) çerçevesinde şekillenmektedir. OTP’nin temel 
ilkeleri tarımsal ürünlerin sağlık sebepleri hariç olmak 
üzere AB içinde serbest dolaşımının sağlanması ve iç 
piyasanın da dünya fiyatlarındaki dalgalanmalardan koru-
narak istikrarın sağlanmasıdır. 

Sanayi

GSYİH içindeki payı hizmetler sektörü karşısında giderek 
küçülmekte olsa da imalat sanayi halen Almanya ekonomi-
sinin belkemiğini oluşturmaktadır. Hizmetler sektöründe 
faaliyet göstermekte olan çok sayıda firma, şu ya da bu 
şekilde imalat faaliyeti ile ilişki içindedir. 2017 yılında 
sanayi sektörü, Almanya GSYİH’sinin % 30,6’lık kısmını 
oluşturmuştur. Dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan 
Almanya’da neredeyse tüm sanayi mallarının üretimi
yapılmakla beraber ülkenin sanayideki gücü ağırlıklı olarak 
taşıtlar, sermaye malları, kimyasallar ve beyaz eşya sektör-
lerinden gelmektedir. Buna karşılık havacılık ve bilgisayar 
donanım sanayi daha az gelişmiş olan Almanya’da, ileri 
teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatı diğer önde gelen 
sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha küçük pay almaktadır.
Ülkenin imalat sanayinde uluslararası düzeyde tanınmış 
pek çok firması olmakla beraber, orta ölçekli firmalar hem 
imalat sanayinin hem de Almanya ekonomisinin belkemiği 
olarak görülmektedir. Genel olarak 500’den az sayıda 
çalışanı olan ve aile şirketi şeklinde faaliyet gösteren bu 
firmalar batı eyaletlerinde daha yaygındır. Ülkenin doğu 
eyaletlerindeki başlıca imalat sanayi sektörleri ise elektrik 
mühendisliği ve elektronik, kimyasallar, taşıtlar, cam ve 
seramik sektörleridir. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi-
nin ardından Doğu Almanya’daki sanayi işletmeleri büyük 
ölçüde kapanmıştır. Bununla beraber bazı Batı Alman
büyük ve orta ölçekli firmalar ile yabancı yatırımcılar 
tarafından gerçekleştirilen yeni bazı büyük yatırımlar da 
bulunmaktadır. Bu yatırımlar arasında Volkswagen, Opel ve 
BMW (otomobil), DaimlerBenz (kamyon), Siemens ve AMD 
(yarı iletkenler) firmalarının yatırımları ön plana çıkmakta-
dır.Sanayinin itici güçlerinden biri olan otomotiv sektörü, 
Alman ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir

Bursa’nın Almaya İle Dış Ticareti
Bursa ili ihracatında Almanya’nın payı %14, İtalya’nın aldığı pay %12, Fransa’nın %7, Birleşik Devletler’in %6 ve İspanya’nın 
%6’dır. 2018 yılında Bursa ili ihracatında ilk 5 sırada yer alan ülkelerden; Almanya’ya 1,9 milyar dolar,İtalya’ya 1,6 milyar dolar, 
Fransa’ya991,7 milyon dolar, Birleşik Devletlere 902,1 milyon dolar ve İspanya’ya 830,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçek-
leştirilmiştir. TİM verilerine göre, en yüksek paya sahip sektörlerin ilk sırasında %55 ile Otomotiv Endüstrisi gelmektedir. Ardın-
dan Tekstil sektörü %8, Çelik Sektörü %7, Makine ve Aksamları Sektörü %6 ve Hazır Giyim Sektörü %5 pay aldığı görülmektedir 

Dağıtım ve Satış Kanalları
Özellikle 1980 yılından sonra Alman yatırımcılarının ülkemize ilgisi büyük ölçüde artmıştır. Nitekim 1980 yılına kadar ülkemizde 
sadece 24 Federal Alman firması faaliyet gösterirken, bu rakam 2017 yılında 7151 adete ulaşmıştır. 2002-2008 yılları arasında 
Türkiye’de gerçekleşen 62,5 milyar dolarlık toplam yabancı doğrudan yatırım girişimlerinin 3,2 milyar doları Alman kaynaklıdır. 
2009 yılında Almanya kaynaklı doğrudan yabancı yatırım girişi 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında Almanya’dan 
Türkiye’ye 592 milyon dolar, 2011 yılında 605 milyon dolar, 2012 yılında 532 milyon dolar, 2013 yılında 1,9 milyar dolarlık
yatırım girişi olmuştur. 2014 yılında ise 693 milyon dolarlık yatırım gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 355 ve 440 
milyon dolarlık yatırım gerçekleşmiştir. Bu rakam 2017’de % 40 kadar azalışla 295 milyon olarak gerçekleşmiştir (TC Merkez 
Bankası). Türkiye’den Almanya’ya 2011 yılında 93 milyon dolar, 2012 yılında 61 milyon dolar, 2013 yılında 253 milyon dolar, 2014 
yılında 178 milyon dolar, 2015 yılında 250 milyon dolar, 2016 yılında ilk 119 milyon dolarlık yatırım gerçekleşmiştir. 2017 yılında 
gerçekleşen yatırım miktarı ise bir önceki yıla göre % 78 artarak 212 milyon dolar olmuştur (TC Merkez Bankası). Türkiye’de 
faaliyette bulunan Alman menşeli firmaların sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler ve imalat sanayinin yatırımda en fazla 
tercih edilen sektörler olduğu görülmektedir. İmalat sanayinde gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makine 
imalat, taşıt araçları imalat ve taşıt araçları yan sanayi ön plana çıkmaktadır. Hizmetler sektöründe ise Alman yatırımcıların ticaret, 
turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı gibi alt sektörlerde yoğunlaştıkları görülmektedir. Diğer taraftan 1960’lı 
yıllarda Almanya’ya “misafir işçi” olarak giden Türk vatandaşları, özellikle 1980’li yıllardan itibaren girişimciliğe yönelerek kendi iş 
yerlerini kurmuş ve işveren konumuna gelmişlerdir

İş İnsanlarımızın Pazarda Dikkat 
Etmesi Gereken Hususlar

Alman iş kültürü, esnekliği çok az olan, sıkı kurallardan oluşmaktadır. Dakiklik, hem iş hayatında hem sosyal hayatta 
son derece önem verilen bir konudur. İş yaşamının odak noktasını, nesnel/objektif olgular ve görevler oluşturmakta-
dır. İşadamları yanlarında bol miktarda kartvizit götürmelidir, çünkü Almanlar kartvizit değiştirmekten çok hoşlan-
maktadır. Kartvizitte pozisyon ve konum mutlaka belirtilmelidir. Üniversite derecesi veya sahip olunan bazı özellikle-
rin de belirtilmesinde fayda vardır. Eğer çalışılan kuruluşun bilinen bir saygınlığı varsa, şirketin kuruluş tarihinin de 
yazılması uygun olur. Alman tarafı toplantıya çok iyi hazırlanmış olarak gelecektir. Aynı davranış biçimini de karşı 
taraftan bekleyecektir.İş hayatlarında duygu ve hislere asla yer verilmemektedir. Ayrıca yeni fikir ve kavramlara
da pek açık değildirler. Aynı organizasyon içinde bile bilginin serbestçe dolaşması uygun görülmemektedir. Alman 
işinsanı farklı bir şey yapmak konusunda isteksizdir. Toplantılara çok iyi organize olmuş, mantıklı ve dikkatlice planla-
ma yaparak katılınmasında fayda vardır. Çok miktarda veri, argüman ve teklifin destekleyici kanıtları ile birlikte götü-
rülmesinde fayda vardır. Herhangi bir konuda yapılacak olan bir abartma tolere edilmemektedir. Tanıtım malzemesi
hazırlığında bulunuluyorsa, Alman işadamlarının parlak reklamlardan, gösterilerden ve hatırlanabilir sloganlardan 
olumsuz etkilendiklerini unutmamak gerekir. Alman pazarı için hazırlanacak olan broşürlerde ciddi bir renk tonunun 
olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca uzun detayları da içermesinde de fayda vardır. Ürün ve hizmetler ile ilgili eksik-
likleri doğrudan söyleyeceklerdir. Böyle bir durumda en doğru davranış eksikliklerden dolayı özür dileyerek, en kısa 
zamanda tamamlanacağının bildirilmesidir. Kendiliğinden olan hareketler ve esnek davranış biçimleri Alman iş 
kültüründe yadırganmaktadır. Beyin fırtınası, risk alma ve meydan okuma gibi davranış biçimleri kabul edilmemek-
tedir. Almanlar eleştirilme konusunda çok hassastırlar, bu yüzden onları utandıracak hareketlerden kaçınılmalıdır. 
Ayrıcatoplantılara resmi bir hava vermekten de son derece memnun olurlar. Özel konularla ilgili konuşmaktan pek 
hoşlanmazlar. Her konuda mantık dahilinde hareket etmektedirler. Kolay kolay hiçbir konuda taviz vermemektedir-
ler. Saldırgan bir davranış içine girmemeye özen gösterilmelidir. Alman kültüründe karar verme süreci yavaş sürmek-
tedir, teklifler ciddi bir şekilde incelenmektedir. İlk görüşmelerde birçok kişi ile muhatap olmak zorunda kalınabilir, 
ancak karar verme sürecinde hiyerarşinin en üst kısmında bulunan kişi son kararı verecektir. Kontratlar çok ciddi bir 
biçimde hazırlanmaktadır. Kabul edilen her madde garanti altına alınmaktadır. Ayrıca aynı şekilde kontrat içinde 
kabul edilen her maddenin yerine getirilmesi beklenmektedir. Kaynaklar:

*Kocaeli Ticaret Odası- Almanya Ülke Raporu
*UİB (Uludağ İhracatçı Birlikleri 2019 DT Değerlendirme Raporu
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Babam ve annem ziraat okulunun arkasında 1962 yılında yazlık bir sinema 
açmışlar ama bir sezon sonra kapamışlar. Annem pembe Çengeltaş, 
Türkiye’nin ilk kadın futbol kulübü yöneticilerindendi. Hürriyet mahallesin-
deki gençlere destek olmak için 1960 yılında Altınok Spor Kulübünü kurdu.”-
Çengeltaş ailesinin sinema sevdası bu şekilde başlamış. Hürriyet’ten sonra 
Gazcılar’da, şimdiki Cem Sultan Lisesi’nin olduğu yerde büyük bir yazlık 
sinema açarlar ve adını Lale Sineması koyarlar. Bu sinema 1500 
kişilikmiş. Daha sonra burası Konak Sineması olur.Pembe Hanım 
burada birçok filmin galasını yapmış. Murat Çengeltaş, Yılmaz 
Duru’nun bir bölümü renkli bir filminin galasını hatırlıyor.

Şimdiki Atatürk İlk Okulu’nun bahçesinin olduğu yerde diğer yazlık sinemalardan çok 
daha büyük, özel masalı ve otoparklı yazlık zevk sinemasını açtık. Sinema 1200 
kişilikti. Gemlik sinema tarihinin seyirci rekoru bu sinemada kırıldı. Makine dairesi ve 
perde arasındaki mesafe 78 metreydi. Perde 16×9 metrelik ebatlarıyla belki de 
Türkiye’nin en büyük yazlık sinema perdesiydi. Sinemalara çevre köylerden hatta 
Umurbey’den seyirci gelirdi. 

Sinemamızın telefonu manyetoluydu numarası 329’du. O yıllarda direk 
görüşme yoktu, önce santrali arar ve istediğiniz numarayı söylerdiniz. 
Gemlik’te bu sinemalardan başka Suni İpek Fabrikası’nın sineması vardı.  
Burada cumartesi–pazar günleri film oynatılırdı, yabancı filmlerin çoğu alt 
yazılıydı. Çalışanlar fabrika yönetiminin verdiği fişlerle sinema salonuna 
girerlerdi.

Üzerinde hoparlör olan ve afişlerle süslenmiş bir taksiyle Gemlik sokaklarını ve 
yakın köyleri dolaşır, hoparlörle filmde oynayan yıldızların adlarını sayardık. 
Aşk, macera, avantür bu filmde diye anons yapardık.

Bizim sinemamız yabancı film oynatırdı. Rakiplerimiz, İnci ve Atlas sinemaları 
yerli film oynatıyordu. Yazlık ve kışlık iki sinemamız ama tek makinemiz vardı. 
Yaz aylarında makineyi söküp, at arabasıyla öbür sinemaya taşırdık. Bazen 
kayığımızla taşırdık. Balıkçılara hava durumunu sorardık. ‘Yağmur yağacak’ 
derlerse makineyi hemen kapalı sinemamıza taşıyıp, filmi orada oynatırdık. 
“Kumla’da Muhtarın işlettiği yazlık Deniz sineması vardı.  Burası birkaç sezon 
çalıştı. Daha sonra Kumla’ya iki sinema daha açıldı, Yalı ve Site Sinemaları. Yalı 
Sineması 700-800 kişilikti. Daha sonra birisi diskotek, birisi otopark oldu. Biz 
bunlara film veriyorduk. 1977 yılında Karacaali köyüne yazlık bir sinema açtık ve 

“Film değişimlerinde afiş asmak tam bir curcunaydı. Sırtımızda 
uzun merdivenler afiş asmaya Koğukçınar’a giderdik. Çınarın 
üzerindeki panolara afişleri asardık. Bu semtte Sunar, yazlık Ümit 
sineması, küçük bir kışlık sinema olan Bahar Sineması bulunu-
yordu. Santral Garaj’a yakın bir yerde bir kadının işlettiği Yıldız 
Sineması vardı. Bu sinemalar bize rakip sinemalardı. Sinema 
yerini Meryem Hanım’dan kiralamıştık. Beş yıl sonra Bursa’da 
sinema hayatımızı noktalamak zorunda kaldık. Ailece tanınan, bilinen sinemacı 
olduk, fakat bir türlü sabit bir sinema salonumuz olmamıştı. Gemlik’te kiralık bir 
sinema olduğunu duyunca ailem gidip burasını kiraladı ve Gemlik ilçesine 
taşındık.

1964 yılının kasım ayında Gemlik’te Şirin Sineması’nı işletmeye başladık. 
Sinema, Gemlik merkezine uzak bir yerdeydi. O yıllarda, Gemlikte üç sinema 
bulunuyordu ama Gemlik’te nüfus, yedi bin kişiydi. Şirin, Sunar ve Atlas sinema-
ları bulunuyordu. Atlas ve Sunar sinemalarının yazlık bahçeleri de vardı. 
Merkeze yakın bir yerde Sunar sineması daha sonra el değiştirdi ve İnci sineması 
olarak devam etti. O zamanlar Gemlik’in merkezi balık pazarıydı. Bizimde 
burada yazlık bir sinema açmamız gerekiyordu.  

1955 yılında doğdum. Babam inşaat kalfasıydı. O dönem mütahitlerin 
görevini kalfalar yapardı. Kalfalar, anahtar teslimi ev, işhanı yapıp, teslim 
ederlerdi. Çakırhamam’daki merdivenli şelaleyi babam yapmıştı. Ayrıca, 
Uludağ’daki Büyük Otel’i ve Çelikpalas Oteli’nin banyo dairesini babam 
yapmış. Babam, o dönem fayton sahibiymiş. Babam Hasan Kalfa’ya bir gün, 
Hürriyet’te bir sinema yaptırmak isteyen Sami Sarıpınar gelir. Babama 
balkonsuz kışlık sinema yaptırır. Hasan Kalfa sinemanın bulunduğu yerde 
oturuyordu.

Babam, 1955 yılında sinemayı yapıp, teslim eder. Ama Sami Bey, Hasan 
Kalfa’ya kalan borcunu ödeyemez. Babama borcu karşılığı sinemayı beş yıl 
işletmesini teklif eder. Çengeltaş ailesi o zamanlar çok iş yapan Marmara, 
Tayyare ve Saray sinemalarını gözönünde tutarak yaptıkları masrafı kısa 
sürede çıkaracaklarını umarak bu teklifi kabul ederler. Hasan Bey, kalfalık 
mesleğini bırakarak bu şekilde sinemacılığa başlarlar. Mudanya’da sahibi 
olduğu taş ocaklarını satan Hasan Kalfa, 40 bin lira verip, Alman malı 
Zeisskon marka bir film makinesi alırlar. Önden pervaneli bir makineymiş. 
Sinema üçüncü yıldan itibaren sinema para kazanmaya başlamış.

Evimiz sinemaya bitişikti. Sahnenin arkasından evimize giderdik. 5. Yılda 
sinema çevrede biliniyordu. Çevre köylerden sinemaya geliyorlardı. Çengel-
taşlar, kira süresi bitince sinemayı Sami Bey’e teslim eder. Sami Bey, daha 
sonra sinemanın yanına yazlık bir sinemada eklemiş.

Gemlik’te Sinemanın Önünde
Sol Başta Halil Çetin - Pembe Çengeltaş Makinist Mehmet Serin , Arkada Konser organizatörü Terzi Yücel

Gemlik’in Sinema Geçmişine 
Dair Anekdotlar

Ekrem Hayri PEKER
Araştırmacı Yazar
(www.belgeseltarih.com)

bu sinemayı 1987 yılına kadar işlettik.1986 yılında Kumla’da yazlık 
Yalı Sineması’nın işletmeciliğini aldık, fakat bir sezon çalıştırdık. Yer 
sahibiyle problem doğunca kapattık. 1982 yılında davet üzerine 
İnegöl’e gittim. Sinemacı, Niyazi Camadan’dan Yıldız ve Yazlık 
Marmara Sinemasını kiraladım. İyi işletmeci olduğum için bir 
sinemayı kiralayınca, rakip Güneş Sineması’nın sahibi de bana gelip, 
sinemasını kiralamamı istedi. Kemal Anıl’dan Güneş Sineması’nı 
kiraladım. Yıldız Sineması’nı 1987 yılına, Güneş Sineması’nı 1998 
yılına kadar işlettik. Eşkıya filmini burada oynattım. Daha 
sonra İnegöl’de belediye ait kültür merkezini işlettim. 
Seksenlerin başında 15-16 sinemayı işletiyordum. 
Gemlik’te (Şirin ve Zevk), Karacabey Belediye 
sineması ve Nazım koru’dan kiraladığım Dilek 
Sineması), Mustafakemalpaşa’da Beldeşan 
Sineması (Alaattin Çökel ile birlikte), Bandırma 
(Rüya), Erdek müzenin karşısındaki yazlık 
sinema, Marmara ve Avşa adalarında yazlık 
sinemalar, İnegöl (Yıldız, Güneş ve yazlık Marmara),  
Orhangazi (Emek ve Atlas sinemaları), Karacaali’de 
yazlık sinema…

Şirin Sineması’nda erotik filmler oynatıyorduk. Aileler içinde farklı bir 
sinema açarak yeni bir başlangıç yapmak istiyordum. Fakat ne 
yaptıysam aileleri Şirin sinemasına döndüremedim. Bunun üzerine 
sinemasının hemen yanına 30 Aralık 1995 tarihinde 84 kişilik bir cep 
sineması yapıp, işletmeye açtım. Sonunda düşündüklerim gerçekleş-
miş oldu ve aileleri sinemaya döndürdüm. Bu yeni sinemanın adını 
Tutku Sineması koydum. Sinemaya bağlılığım o denli fazlaydı ki 
kızımın adını da Tutku koydum. Kızımın adını sinemaya verdim.Uzun 
süre iki sinema yan yana çalıştırdım. Bunun sebebi ailelerin zihnine 
bu iki sinemanın farklı sinemalar olduğunu sokmaktı. 

Bunu gerçekleştirdikten sonra, 10 Temmuz 1996 tarihinde Şirin 
Sineması’nı kapattım.2005 senesinde Tutku Sineması’nın yanına ek 
bir salon yapınca problem doğdu. Ayrı bir ruhsat istenince burayı 
kapatıp, 2007 yılında Orhangazi Belediyesi’ne ait Kültür Merkezi’nde 
bir sinema açtım. Bir yıl sonra yine Orhangazi’de açılan Gölpark 
AVM’ye geçtim. Atlas Sineması’nın sahibi Şevket Şenözlü’ydü. 
Sinema 10 Eylül 2012 tarihinde yıkıldı.

Sinemamızda çok sayıda sanatçı gelip program 
yaparlardı. Sinemayı kiralar, bilet fiyatlarını 

onlar koyardı. Dönemin ünlü sanatçılarını 
getirirlerdi. Benim hatırladıklarım: Cem 
Karaca, Barış Manço, Berkant, “Bayan 
bacak” Serpil Örümcer, Durul Gence 
Orkestrası, Vasfi Uçaroğlu orkestrası ve 
178 plak ve kasetini sakladığım çok 

sevdiğim sanatçı Suat Sayın. Sinemaları-
mızda tiyatro oynamadı, sinemalarımızda 

hiç gala yapmadık. Filmleri İstanbul’daki Film 
şirketlerinden alırduk. Bu durum Bursalı film 

dağıtıcılarını çok kızdırırdı. Bize film vermelerini önlemeye 
çalışırlardı. Bursa’da o yıllarda film dağıtımı yapanlar, Ferruh 
Nayman, Yeni Film-Nazım Konu, Tayyare Sineması’nda ofisi oan 
Selehattin Bey ve Kız Lisesi’ne çıkan yolda ofisleri bulunan Bursa 
Sinemacıılık Kollektif Şirketi. Bu şirketin ortakları Bahri Eşiyok, 
mumin Sekman ve Hakkı Bey’di. Bize film vermek istemezlerdi. 
Depocusunu kafaya almıştık ellerindeki filmlerden istediğimizi 50 
lira verip alırdık.sinemanın o parlak yıllarını özlemle anıyorum. 

Sinema nedir diye sorarsanız cevabım: “AŞK VE TUTKU” dur olur.

“Sinema nedir diye sorarsanız cevabım: “AŞK VE TUTKUDUR” olurdu. Bu sözlerin sahibi, Murat Çengeltaş.Size 
üç kuşak sinemacılık yapan bir aileyi anlatmak istiyorum. Bu ilginç bir öyküyü başlatan Hürriyet sakinlerinin 
Pembe ablası, Pembe Çengeltaş ve eşi Hasan Çengeltaş. Bu öyküyü bu çiftin Murat Çengeltaş’tan dinleyelim.”

Babam ve annem ziraat okulunun arkasında 1962 yılında yazlık bir sinema 
açmışlar ama bir sezon sonra kapamışlar. Annem pembe Çengeltaş, 
Türkiye’nin ilk kadın futbol kulübü yöneticilerindendi. Hürriyet mahallesin-
deki gençlere destek olmak için 1960 yılında Altınok Spor Kulübünü kurdu.”-
Çengeltaş ailesinin sinema sevdası bu şekilde başlamış. Hürriyet’ten sonra 
Gazcılar’da, şimdiki Cem Sultan Lisesi’nin olduğu yerde büyük bir yazlık 
sinema açarlar ve adını Lale Sineması koyarlar. Bu sinema 1500 
kişilikmiş. Daha sonra burası Konak Sineması olur.Pembe Hanım 
burada birçok filmin galasını yapmış. Murat Çengeltaş, Yılmaz 
Duru’nun bir bölümü renkli bir filminin galasını hatırlıyor.

Şimdiki Atatürk İlk Okulu’nun bahçesinin olduğu yerde diğer yazlık sinemalardan çok 
daha büyük, özel masalı ve otoparklı yazlık zevk sinemasını açtık. Sinema 1200 
kişilikti. Gemlik sinema tarihinin seyirci rekoru bu sinemada kırıldı. Makine dairesi ve 
perde arasındaki mesafe 78 metreydi. Perde 16×9 metrelik ebatlarıyla belki de 
Türkiye’nin en büyük yazlık sinema perdesiydi. Sinemalara çevre köylerden hatta 
Umurbey’den seyirci gelirdi. 

Sinemamızın telefonu manyetoluydu numarası 329’du. O yıllarda direk 
görüşme yoktu, önce santrali arar ve istediğiniz numarayı söylerdiniz. 
Gemlik’te bu sinemalardan başka Suni İpek Fabrikası’nın sineması vardı.  
Burada cumartesi–pazar günleri film oynatılırdı, yabancı filmlerin çoğu alt 
yazılıydı. Çalışanlar fabrika yönetiminin verdiği fişlerle sinema salonuna 
girerlerdi.

Üzerinde hoparlör olan ve afişlerle süslenmiş bir taksiyle Gemlik sokaklarını ve 
yakın köyleri dolaşır, hoparlörle filmde oynayan yıldızların adlarını sayardık. 
Aşk, macera, avantür bu filmde diye anons yapardık.

Bizim sinemamız yabancı film oynatırdı. Rakiplerimiz, İnci ve Atlas sinemaları 
yerli film oynatıyordu. Yazlık ve kışlık iki sinemamız ama tek makinemiz vardı. 
Yaz aylarında makineyi söküp, at arabasıyla öbür sinemaya taşırdık. Bazen 
kayığımızla taşırdık. Balıkçılara hava durumunu sorardık. ‘Yağmur yağacak’ 
derlerse makineyi hemen kapalı sinemamıza taşıyıp, filmi orada oynatırdık. 
“Kumla’da Muhtarın işlettiği yazlık Deniz sineması vardı.  Burası birkaç sezon 
çalıştı. Daha sonra Kumla’ya iki sinema daha açıldı, Yalı ve Site Sinemaları. Yalı 
Sineması 700-800 kişilikti. Daha sonra birisi diskotek, birisi otopark oldu. Biz 
bunlara film veriyorduk. 1977 yılında Karacaali köyüne yazlık bir sinema açtık ve 

“Film değişimlerinde afiş asmak tam bir curcunaydı. Sırtımızda 
uzun merdivenler afiş asmaya Koğukçınar’a giderdik. Çınarın 
üzerindeki panolara afişleri asardık. Bu semtte Sunar, yazlık Ümit 
sineması, küçük bir kışlık sinema olan Bahar Sineması bulunu-
yordu. Santral Garaj’a yakın bir yerde bir kadının işlettiği Yıldız 
Sineması vardı. Bu sinemalar bize rakip sinemalardı. Sinema 
yerini Meryem Hanım’dan kiralamıştık. Beş yıl sonra Bursa’da 
sinema hayatımızı noktalamak zorunda kaldık. Ailece tanınan, bilinen sinemacı 
olduk, fakat bir türlü sabit bir sinema salonumuz olmamıştı. Gemlik’te kiralık bir 
sinema olduğunu duyunca ailem gidip burasını kiraladı ve Gemlik ilçesine 
taşındık.

1964 yılının kasım ayında Gemlik’te Şirin Sineması’nı işletmeye başladık. 
Sinema, Gemlik merkezine uzak bir yerdeydi. O yıllarda, Gemlikte üç sinema 
bulunuyordu ama Gemlik’te nüfus, yedi bin kişiydi. Şirin, Sunar ve Atlas sinema-
ları bulunuyordu. Atlas ve Sunar sinemalarının yazlık bahçeleri de vardı. 
Merkeze yakın bir yerde Sunar sineması daha sonra el değiştirdi ve İnci sineması 
olarak devam etti. O zamanlar Gemlik’in merkezi balık pazarıydı. Bizimde 
burada yazlık bir sinema açmamız gerekiyordu.  

1955 yılında doğdum. Babam inşaat kalfasıydı. O dönem mütahitlerin 
görevini kalfalar yapardı. Kalfalar, anahtar teslimi ev, işhanı yapıp, teslim 
ederlerdi. Çakırhamam’daki merdivenli şelaleyi babam yapmıştı. Ayrıca, 
Uludağ’daki Büyük Otel’i ve Çelikpalas Oteli’nin banyo dairesini babam 
yapmış. Babam, o dönem fayton sahibiymiş. Babam Hasan Kalfa’ya bir gün, 
Hürriyet’te bir sinema yaptırmak isteyen Sami Sarıpınar gelir. Babama 
balkonsuz kışlık sinema yaptırır. Hasan Kalfa sinemanın bulunduğu yerde 
oturuyordu.

Babam, 1955 yılında sinemayı yapıp, teslim eder. Ama Sami Bey, Hasan 
Kalfa’ya kalan borcunu ödeyemez. Babama borcu karşılığı sinemayı beş yıl 
işletmesini teklif eder. Çengeltaş ailesi o zamanlar çok iş yapan Marmara, 
Tayyare ve Saray sinemalarını gözönünde tutarak yaptıkları masrafı kısa 
sürede çıkaracaklarını umarak bu teklifi kabul ederler. Hasan Bey, kalfalık 
mesleğini bırakarak bu şekilde sinemacılığa başlarlar. Mudanya’da sahibi 
olduğu taş ocaklarını satan Hasan Kalfa, 40 bin lira verip, Alman malı 
Zeisskon marka bir film makinesi alırlar. Önden pervaneli bir makineymiş. 
Sinema üçüncü yıldan itibaren sinema para kazanmaya başlamış.

Evimiz sinemaya bitişikti. Sahnenin arkasından evimize giderdik. 5. Yılda 
sinema çevrede biliniyordu. Çevre köylerden sinemaya geliyorlardı. Çengel-
taşlar, kira süresi bitince sinemayı Sami Bey’e teslim eder. Sami Bey, daha 
sonra sinemanın yanına yazlık bir sinemada eklemiş.

Şirin Sineması’nın İlk Afiş  Arabası : Soldan > Anons Yapan Çetin Öztetik, Murat Çengeltaş, Şöför Necati Karakaş - 1968

Arap Tuncay- Bilet Kontrolü Nurettin,Yer Gösterici Murat Çengeltaş- Halil Çetin -1968

bu sinemayı 1987 yılına kadar işlettik.1986 yılında Kumla’da yazlık 
Yalı Sineması’nın işletmeciliğini aldık, fakat bir sezon çalıştırdık. Yer 
sahibiyle problem doğunca kapattık. 1982 yılında davet üzerine 
İnegöl’e gittim. Sinemacı, Niyazi Camadan’dan Yıldız ve Yazlık 
Marmara Sinemasını kiraladım. İyi işletmeci olduğum için bir 
sinemayı kiralayınca, rakip Güneş Sineması’nın sahibi de bana gelip, 
sinemasını kiralamamı istedi. Kemal Anıl’dan Güneş Sineması’nı 
kiraladım. Yıldız Sineması’nı 1987 yılına, Güneş Sineması’nı 1998 
yılına kadar işlettik. Eşkıya filmini burada oynattım. Daha 
sonra İnegöl’de belediye ait kültür merkezini işlettim. 
Seksenlerin başında 15-16 sinemayı işletiyordum. 
Gemlik’te (Şirin ve Zevk), Karacabey Belediye 
sineması ve Nazım koru’dan kiraladığım Dilek 
Sineması), Mustafakemalpaşa’da Beldeşan 
Sineması (Alaattin Çökel ile birlikte), Bandırma 
(Rüya), Erdek müzenin karşısındaki yazlık 
sinema, Marmara ve Avşa adalarında yazlık 
sinemalar, İnegöl (Yıldız, Güneş ve yazlık Marmara),  
Orhangazi (Emek ve Atlas sinemaları), Karacaali’de 
yazlık sinema…

Şirin Sineması’nda erotik filmler oynatıyorduk. Aileler içinde farklı bir 
sinema açarak yeni bir başlangıç yapmak istiyordum. Fakat ne 
yaptıysam aileleri Şirin sinemasına döndüremedim. Bunun üzerine 
sinemasının hemen yanına 30 Aralık 1995 tarihinde 84 kişilik bir cep 
sineması yapıp, işletmeye açtım. Sonunda düşündüklerim gerçekleş-
miş oldu ve aileleri sinemaya döndürdüm. Bu yeni sinemanın adını 
Tutku Sineması koydum. Sinemaya bağlılığım o denli fazlaydı ki 
kızımın adını da Tutku koydum. Kızımın adını sinemaya verdim.Uzun 
süre iki sinema yan yana çalıştırdım. Bunun sebebi ailelerin zihnine 
bu iki sinemanın farklı sinemalar olduğunu sokmaktı. 

Bunu gerçekleştirdikten sonra, 10 Temmuz 1996 tarihinde Şirin 
Sineması’nı kapattım.2005 senesinde Tutku Sineması’nın yanına ek 
bir salon yapınca problem doğdu. Ayrı bir ruhsat istenince burayı 
kapatıp, 2007 yılında Orhangazi Belediyesi’ne ait Kültür Merkezi’nde 
bir sinema açtım. Bir yıl sonra yine Orhangazi’de açılan Gölpark 
AVM’ye geçtim. Atlas Sineması’nın sahibi Şevket Şenözlü’ydü. 
Sinema 10 Eylül 2012 tarihinde yıkıldı.

Sinemamızda çok sayıda sanatçı gelip program 
yaparlardı. Sinemayı kiralar, bilet fiyatlarını 

onlar koyardı. Dönemin ünlü sanatçılarını 
getirirlerdi. Benim hatırladıklarım: Cem 
Karaca, Barış Manço, Berkant, “Bayan 
bacak” Serpil Örümcer, Durul Gence 
Orkestrası, Vasfi Uçaroğlu orkestrası ve 
178 plak ve kasetini sakladığım çok 

sevdiğim sanatçı Suat Sayın. Sinemaları-
mızda tiyatro oynamadı, sinemalarımızda 

hiç gala yapmadık. Filmleri İstanbul’daki Film 
şirketlerinden alırduk. Bu durum Bursalı film 

dağıtıcılarını çok kızdırırdı. Bize film vermelerini önlemeye 
çalışırlardı. Bursa’da o yıllarda film dağıtımı yapanlar, Ferruh 
Nayman, Yeni Film-Nazım Konu, Tayyare Sineması’nda ofisi oan 
Selehattin Bey ve Kız Lisesi’ne çıkan yolda ofisleri bulunan Bursa 
Sinemacıılık Kollektif Şirketi. Bu şirketin ortakları Bahri Eşiyok, 
mumin Sekman ve Hakkı Bey’di. Bize film vermek istemezlerdi. 
Depocusunu kafaya almıştık ellerindeki filmlerden istediğimizi 50 
lira verip alırdık.sinemanın o parlak yıllarını özlemle anıyorum. 

Sinema nedir diye sorarsanız cevabım: “AŞK VE TUTKU” dur olur.
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Babam ve annem ziraat okulunun arkasında 1962 yılında yazlık bir sinema 
açmışlar ama bir sezon sonra kapamışlar. Annem pembe Çengeltaş, 
Türkiye’nin ilk kadın futbol kulübü yöneticilerindendi. Hürriyet mahallesin-
deki gençlere destek olmak için 1960 yılında Altınok Spor Kulübünü kurdu.”-
Çengeltaş ailesinin sinema sevdası bu şekilde başlamış. Hürriyet’ten sonra 
Gazcılar’da, şimdiki Cem Sultan Lisesi’nin olduğu yerde büyük bir yazlık 
sinema açarlar ve adını Lale Sineması koyarlar. Bu sinema 1500 
kişilikmiş. Daha sonra burası Konak Sineması olur.Pembe Hanım 
burada birçok filmin galasını yapmış. Murat Çengeltaş, Yılmaz 
Duru’nun bir bölümü renkli bir filminin galasını hatırlıyor.

Şimdiki Atatürk İlk Okulu’nun bahçesinin olduğu yerde diğer yazlık sinemalardan çok 
daha büyük, özel masalı ve otoparklı yazlık zevk sinemasını açtık. Sinema 1200 
kişilikti. Gemlik sinema tarihinin seyirci rekoru bu sinemada kırıldı. Makine dairesi ve 
perde arasındaki mesafe 78 metreydi. Perde 16×9 metrelik ebatlarıyla belki de 
Türkiye’nin en büyük yazlık sinema perdesiydi. Sinemalara çevre köylerden hatta 
Umurbey’den seyirci gelirdi. 

Sinemamızın telefonu manyetoluydu numarası 329’du. O yıllarda direk 
görüşme yoktu, önce santrali arar ve istediğiniz numarayı söylerdiniz. 
Gemlik’te bu sinemalardan başka Suni İpek Fabrikası’nın sineması vardı.  
Burada cumartesi–pazar günleri film oynatılırdı, yabancı filmlerin çoğu alt 
yazılıydı. Çalışanlar fabrika yönetiminin verdiği fişlerle sinema salonuna 
girerlerdi.

Üzerinde hoparlör olan ve afişlerle süslenmiş bir taksiyle Gemlik sokaklarını ve 
yakın köyleri dolaşır, hoparlörle filmde oynayan yıldızların adlarını sayardık. 
Aşk, macera, avantür bu filmde diye anons yapardık.

Bizim sinemamız yabancı film oynatırdı. Rakiplerimiz, İnci ve Atlas sinemaları 
yerli film oynatıyordu. Yazlık ve kışlık iki sinemamız ama tek makinemiz vardı. 
Yaz aylarında makineyi söküp, at arabasıyla öbür sinemaya taşırdık. Bazen 
kayığımızla taşırdık. Balıkçılara hava durumunu sorardık. ‘Yağmur yağacak’ 
derlerse makineyi hemen kapalı sinemamıza taşıyıp, filmi orada oynatırdık. 
“Kumla’da Muhtarın işlettiği yazlık Deniz sineması vardı.  Burası birkaç sezon 
çalıştı. Daha sonra Kumla’ya iki sinema daha açıldı, Yalı ve Site Sinemaları. Yalı 
Sineması 700-800 kişilikti. Daha sonra birisi diskotek, birisi otopark oldu. Biz 
bunlara film veriyorduk. 1977 yılında Karacaali köyüne yazlık bir sinema açtık ve 

“Film değişimlerinde afiş asmak tam bir curcunaydı. Sırtımızda 
uzun merdivenler afiş asmaya Koğukçınar’a giderdik. Çınarın 
üzerindeki panolara afişleri asardık. Bu semtte Sunar, yazlık Ümit 
sineması, küçük bir kışlık sinema olan Bahar Sineması bulunu-
yordu. Santral Garaj’a yakın bir yerde bir kadının işlettiği Yıldız 
Sineması vardı. Bu sinemalar bize rakip sinemalardı. Sinema 
yerini Meryem Hanım’dan kiralamıştık. Beş yıl sonra Bursa’da 
sinema hayatımızı noktalamak zorunda kaldık. Ailece tanınan, bilinen sinemacı 
olduk, fakat bir türlü sabit bir sinema salonumuz olmamıştı. Gemlik’te kiralık bir 
sinema olduğunu duyunca ailem gidip burasını kiraladı ve Gemlik ilçesine 
taşındık.

1964 yılının kasım ayında Gemlik’te Şirin Sineması’nı işletmeye başladık. 
Sinema, Gemlik merkezine uzak bir yerdeydi. O yıllarda, Gemlikte üç sinema 
bulunuyordu ama Gemlik’te nüfus, yedi bin kişiydi. Şirin, Sunar ve Atlas sinema-
ları bulunuyordu. Atlas ve Sunar sinemalarının yazlık bahçeleri de vardı. 
Merkeze yakın bir yerde Sunar sineması daha sonra el değiştirdi ve İnci sineması 
olarak devam etti. O zamanlar Gemlik’in merkezi balık pazarıydı. Bizimde 
burada yazlık bir sinema açmamız gerekiyordu.  

1955 yılında doğdum. Babam inşaat kalfasıydı. O dönem mütahitlerin 
görevini kalfalar yapardı. Kalfalar, anahtar teslimi ev, işhanı yapıp, teslim 
ederlerdi. Çakırhamam’daki merdivenli şelaleyi babam yapmıştı. Ayrıca, 
Uludağ’daki Büyük Otel’i ve Çelikpalas Oteli’nin banyo dairesini babam 
yapmış. Babam, o dönem fayton sahibiymiş. Babam Hasan Kalfa’ya bir gün, 
Hürriyet’te bir sinema yaptırmak isteyen Sami Sarıpınar gelir. Babama 
balkonsuz kışlık sinema yaptırır. Hasan Kalfa sinemanın bulunduğu yerde 
oturuyordu.

Babam, 1955 yılında sinemayı yapıp, teslim eder. Ama Sami Bey, Hasan 
Kalfa’ya kalan borcunu ödeyemez. Babama borcu karşılığı sinemayı beş yıl 
işletmesini teklif eder. Çengeltaş ailesi o zamanlar çok iş yapan Marmara, 
Tayyare ve Saray sinemalarını gözönünde tutarak yaptıkları masrafı kısa 
sürede çıkaracaklarını umarak bu teklifi kabul ederler. Hasan Bey, kalfalık 
mesleğini bırakarak bu şekilde sinemacılığa başlarlar. Mudanya’da sahibi 
olduğu taş ocaklarını satan Hasan Kalfa, 40 bin lira verip, Alman malı 
Zeisskon marka bir film makinesi alırlar. Önden pervaneli bir makineymiş. 
Sinema üçüncü yıldan itibaren sinema para kazanmaya başlamış.

Evimiz sinemaya bitişikti. Sahnenin arkasından evimize giderdik. 5. Yılda 
sinema çevrede biliniyordu. Çevre köylerden sinemaya geliyorlardı. Çengel-
taşlar, kira süresi bitince sinemayı Sami Bey’e teslim eder. Sami Bey, daha 
sonra sinemanın yanına yazlık bir sinemada eklemiş.

bu sinemayı 1987 yılına kadar işlettik.1986 yılında Kumla’da yazlık 
Yalı Sineması’nın işletmeciliğini aldık, fakat bir sezon çalıştırdık. Yer 
sahibiyle problem doğunca kapattık. 1982 yılında davet üzerine 
İnegöl’e gittim. Sinemacı, Niyazi Camadan’dan Yıldız ve Yazlık 
Marmara Sinemasını kiraladım. İyi işletmeci olduğum için bir 
sinemayı kiralayınca, rakip Güneş Sineması’nın sahibi de bana gelip, 
sinemasını kiralamamı istedi. Kemal Anıl’dan Güneş Sineması’nı 
kiraladım. Yıldız Sineması’nı 1987 yılına, Güneş Sineması’nı 1998 
yılına kadar işlettik. Eşkıya filmini burada oynattım. Daha 
sonra İnegöl’de belediye ait kültür merkezini işlettim. 
Seksenlerin başında 15-16 sinemayı işletiyordum. 
Gemlik’te (Şirin ve Zevk), Karacabey Belediye 
sineması ve Nazım koru’dan kiraladığım Dilek 
Sineması), Mustafakemalpaşa’da Beldeşan 
Sineması (Alaattin Çökel ile birlikte), Bandırma 
(Rüya), Erdek müzenin karşısındaki yazlık 
sinema, Marmara ve Avşa adalarında yazlık 
sinemalar, İnegöl (Yıldız, Güneş ve yazlık Marmara),  
Orhangazi (Emek ve Atlas sinemaları), Karacaali’de 
yazlık sinema…

Şirin Sineması’nda erotik filmler oynatıyorduk. Aileler içinde farklı bir 
sinema açarak yeni bir başlangıç yapmak istiyordum. Fakat ne 
yaptıysam aileleri Şirin sinemasına döndüremedim. Bunun üzerine 
sinemasının hemen yanına 30 Aralık 1995 tarihinde 84 kişilik bir cep 
sineması yapıp, işletmeye açtım. Sonunda düşündüklerim gerçekleş-
miş oldu ve aileleri sinemaya döndürdüm. Bu yeni sinemanın adını 
Tutku Sineması koydum. Sinemaya bağlılığım o denli fazlaydı ki 
kızımın adını da Tutku koydum. Kızımın adını sinemaya verdim.Uzun 
süre iki sinema yan yana çalıştırdım. Bunun sebebi ailelerin zihnine 
bu iki sinemanın farklı sinemalar olduğunu sokmaktı. 

Makinist Korsan Halil ve Mete Çetin - Makine Dairesi 1966

Bunu gerçekleştirdikten sonra, 10 Temmuz 1996 tarihinde Şirin 
Sineması’nı kapattım.2005 senesinde Tutku Sineması’nın yanına ek 
bir salon yapınca problem doğdu. Ayrı bir ruhsat istenince burayı 
kapatıp, 2007 yılında Orhangazi Belediyesi’ne ait Kültür Merkezi’nde 
bir sinema açtım. Bir yıl sonra yine Orhangazi’de açılan Gölpark 
AVM’ye geçtim. Atlas Sineması’nın sahibi Şevket Şenözlü’ydü. 
Sinema 10 Eylül 2012 tarihinde yıkıldı.

Sinemamızda çok sayıda sanatçı gelip program 
yaparlardı. Sinemayı kiralar, bilet fiyatlarını 

onlar koyardı. Dönemin ünlü sanatçılarını 
getirirlerdi. Benim hatırladıklarım: Cem 
Karaca, Barış Manço, Berkant, “Bayan 
bacak” Serpil Örümcer, Durul Gence 
Orkestrası, Vasfi Uçaroğlu orkestrası ve 
178 plak ve kasetini sakladığım çok 

sevdiğim sanatçı Suat Sayın. Sinemaları-
mızda tiyatro oynamadı, sinemalarımızda 

hiç gala yapmadık. Filmleri İstanbul’daki Film 
şirketlerinden alırduk. Bu durum Bursalı film 

dağıtıcılarını çok kızdırırdı. Bize film vermelerini önlemeye 
çalışırlardı. Bursa’da o yıllarda film dağıtımı yapanlar, Ferruh 
Nayman, Yeni Film-Nazım Konu, Tayyare Sineması’nda ofisi oan 
Selehattin Bey ve Kız Lisesi’ne çıkan yolda ofisleri bulunan Bursa 
Sinemacıılık Kollektif Şirketi. Bu şirketin ortakları Bahri Eşiyok, 
mumin Sekman ve Hakkı Bey’di. Bize film vermek istemezlerdi. 
Depocusunu kafaya almıştık ellerindeki filmlerden istediğimizi 50 
lira verip alırdık.sinemanın o parlak yıllarını özlemle anıyorum. 

Sinema nedir diye sorarsanız cevabım: “AŞK VE TUTKU” dur olur.

Eşim Vesile Hanım’la 1965 
senesinde daha çocukken sinema 

sayesinde tanıştım. Evleri sinemanın 
makine dairesi karşısındaydı. 

Çok sevdiğim sinema işletmeciliğini, 
işlettiğim üç salonlu 

Gemlik Tutku sinemalarını üçüncü kuşak 
sinema işletmecisi olarak oğlum 

Hasan Çengeltaş’a devrettim. 
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KUMLA

Eskişehirli ailelerin kurduğu yaz kamplarını müteakip yapılan yazlıklar ve 
bilhassa ülkemizde eğlence motoru uygulamasının ilk örneğini sergileyen 
İzzet Kaptan sayesinde atmışlı yıllardan başlayarak iç turizmle tüm 
Türkiye’ye ismini duyuran Kumla’nın o yıllara kadarki en önemli geçim 
kaynağı balıkçılık ve tarımdır. Özellikle kirazı dillere destan olan köyde her yıl 
kiraz festivali yapıldığı yaşlıların halen hatırındadır. Toplanan hasat Rum 
Pençileri ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının kuruculuğunu yapan Galip 
Beye ait yelkenli gemilerle Haliçte bulunan yemiş iskelesi ve Osmanlı Sarayı-
na götürülmektedir. Bu yüzden Kumlalılar için İstanbula gitmek Bursaya 
gitmekten çok daha kolaydır,düğün alışverişini İstanuldan yapar, doktora 
gideceklerse İstanbuldaki doktorları tercih ederler. 

Galip Beyin ağabeyi Nuri Paşa da kendisi gibi hem ticaretle uğraşmakta hem 
de padişah adına Gemlik yöresinin ve bütün körfezin aşar vergisini 
toplamaktadır, yani kethüdadır. Aslında subay olmamasına rağmen kendisi-
ne verilen Paşalık ünvanı da buradan ileri gelmekte olup köyde ihtilafa 
düşenlerin uzlaşmak için başvurduğu kişi yine Nuri Paşadır. Bununla birlikte 
Gemlik’teki evinden başka İstanbul’da bir köşkünün bulunması, Osmanlı 
Sarayına rahatlıkla girip çıkması ve hatta Saraya misafir olan ünlü Ermeni 
ressam Ayvazovski tarafından yapılmış bir tablosunun bulunması Nuri 
Paşanın yaşadığı dönemde ne kadar etkin olduğunu işaret etmektedir. 

Gemlikte Atatürk anıtının bulunduğu parkın yerinde harpten önce Nuri 
Paşaya ait büyük bir han bulunduğu, hanın başta Doktor Ziya Kaya bey 
olmak üzere direnişçiler tarafından karargah olarak kullanıldığı ve bu 
yüzden İngiliz uçaklarınca bombalanarak yıkıldığı İngiliz arşivlerinden elde 
edilen belgelerden de görülmektedir. Hanın arsası zaferi müteakip Nuri Paşa 
tarafından belediyeye bağışlanmıştır. 

Köyden çıkan bir başka ünlü isim TBMM’nin ilk mebuslarından Necati Kurtu-
luş’tur. Harbiye mezunu olan Necati Bey, 1915’te kendisine İstihbarat 
Teşkilatında verilen görev gereği ordudaki görevinden istifa etmiştir. İran 
Azerbaycanının Urumiye şehrinde Başkonsolosken büyük cesaret göstererek 
devletin altınlarını yeni doğan bebeği Şükriye Hanımın kundağına gizleyip 
Rus işgalinden Türkiye’ye kaçıran Necati Bey, İstiklal Harbi boyunca Kuvvayi 
Milliye’nin Bursa Komutanlığını yapmış ve İstanbul Sirkeci’den Anadoluya 
yapılan silah sevkiyatını da bizzat organize etmiştir. 

Harpten sonra ise Millet Meclisinin tamirini kendi parasıyla 
yaptırır. Ancak Atatürk’e yapılan suikastin sorumluları arasında 
onun da ismi geçince kaçıp köyü Kumla’ya sığınır ve Merzifonlu 
Karamustafa Paşanın soyundan gelen yakınları Paşa Mustafası ile 
Paşa Huriyesi (Karasoy) tarafından saklanır. Gıyabında görülen 
mahkemede masumiyeti ispat edilince itibarı iade olunur ve 
Kurtuluş soyadını da bu yüzden alır. Daha sonra 1940’lı yıllarda 
oğlu Necmeddin Kurtuluş Yüksek Devlet Şurasına seçilmiştir.

Kumla İskelesi: 1929

“Yaz bir başka yaşanır Kumla’da”
Ahalisi 20. Yüzyılın ortalarına kadar Bektaşi geleneğine bağlı olan ancak 1. 
Cihan harbindeköyün Gemlik’te yaşayan Rumlar tarafından tamamen 
yakılması sebebiyle yaşanan göçle Bektaşilik kültürünü kaybeden Kumla’nın, 
Macaristan’dan dönen akıncı beyleri tarafından kurulduğu rivayet edilmekte-
dir. Yeniçeri ocağının da Bektaşi olması iddiayı makul kılmakta. Denizden 
gelebilecek yabancılara görülmemesi için diğer civar köylerin aksine sahilden 
yaklaşık 2 kilometre içeride konuşlanmış olması kuruluş tarihinin, Türklerin 
denizlere kesin hakimiyet sağlamadan öncesine rastladığı anlaşılmaktadır.

Köy yaşantısı ve gelenekleriyle ilgili en dikkat çekici özellik 
kadına verilen değerdir. Kadınlar ferace giyerler, kaç-göç yoktur, 
mirasta kızlarla erkek evlatlar arasında ayrım yapılmaz, eşit pay 
verilir, yaşlılar genellikle hayattayken çocukları arasında mal 
taksimini yaparlar. Kızları bu kadar kıymetli bir köye damat 
olmak kolay değildir, oldukça masra�ıdır ama köy halkı damatla-
ra verdiği değerle tanınır. Eski bayramlarda ise köy kahvesinde 
kadınların da bayramlaşma merasimine katıldığı söylenir. Doğal 
sonuç olarak köyün kadınları cesur tavırlarıyla tanınır. 

Öyle ki Nuri Paşanın kendi zeytinliklerine girdiğini fark eden 
ablası Firdevs Hanım İstanbula gidip dönemin padişahı Abdül-
hamidin huzuruna çıkarak kardeşini şikayet eder. Padişahın 
istersen alıvereyim kafasını sözlerini “ona gelemem ama Paşanız 
haddini, hududunu bilsin” diye cevaplar. Bektaşi geleneğine 
bağlı olan köyde kudüm çalan dervişlerin zaman zaman geçiş 
merasimleri düzenlediği de anlatılanlar arasındadır. Köyün 
yakılması sonucunda bütün bu değerlerin yitip gitmesine içerle-
yen ve Şeref Nine ismiyle tanınan bir Kumlalı  “Yunan su olsun 
erisin” diye dua edermiş. Şayet kilisenin papazı köyün yakılacağı-
nı sabah karanlığında gelip haber vermese köy gibi, Kumlalılar 
da tamamen yok olacakmış.Köyde biri harap durumda iki 
hamam ve iki yatır bulunmaktadır. Yatırlardan biri Eşref Dedeye 
diğeri ise Kadiri tarikatına bağlı olduğu söylenen Şeyh Abdullaha 
aittir ve burada halk arasında serçe parmağı ile kaldırılabilmesi-
nin dileklerin gerçekleşeceğine inanılan bir taş vardır. Köy halkı 
şeyhin yakınlarına apayrı bir saygı ile muamele ederler. 

Köye özel yemekler ise uğmaç çorbası, yumurta dolması, etli 
kestane yahnisi, munbar, kuzu sarma ve zerdedir. Foto Renk : 1960’lı yıllar / Kumla Sahili

1990’lı yıllara kadar yerli turizmin incisi Kumla plansız yapılaşmanın 
kurbanı olmuş ve ulaşım imkanlarının artmasıyla birbirinden ünlü 
misafirlerini her ne kadar Bodrum, Marmaris, Ayvalık gibi bugünün 
yıldızlarına kaptırmış olsa da temiz havası ve eşsiz günbatımı manzara-
sıyla Türkiyede hala bir marka değerine sahiptir.

Foto Renk : 1960’lı yıllar / Kumla Sahili

Kumla Sahil Kampı / 1978Kumla’ya Özgü Yemek / Kuzu Sarma

Fotoğraf : pusulasizgezgin.wordpress.com



Bir rivayete göre adı KUMLA olan 2 kardeş şimdiki Küçük Kumla ve Büyük 
Kumla topraklarına gelmişler ve ikisi de ayrı ayrı yerlerde çadırlarını 
kurmuş.Daha sonra burada hayatlarını sürdürmeye başlayan iki kardeş-
ten Büyük olanının yerleştiği yere Büyük Kumla;Küçük kardeşin yerleşti-
ği yere ise Küçük Kumla adı verilmiş.

Bursa iline 30 km, Gemlik ilçesine 8 km uzaklıktadır. Tam arkasında 
Samanlı dağı bulunur. Köyün iklimi, Marmara iklimi etki alanı içerisin-
dedir.Yazları genelde kurak geçen iklim özellikle ekim ayı ve sonrasında 
yerini yoğun yağışlara bırakır.Aralık ayı sonları ve ocak ayı başlarında 
kar görülen Küçükkumla Köy'ünde denizel iklim hakim görünmektedir.-
Bu yüzden kışın hava denizel etki yüzünden sıfırın altına inmemekle 
beraber buz ve don olayları ender görülmektedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Özellikle zeytin yetişti-
riciliği köyün en önemli ekonomik gelirini elde ettirmektedir.Yüz binler-
ce zeytin ağacına sahip olan köyün yıllık zeytin üretimi yüksek sayılabi-
lecek bir rakamdadır.Bunun yanı sıra hayvancılıkta eskisi kadar olmasa 
da süregelen bir ekonomik uğraştır.Zeytinciliğin yanı sıra kiraz,erik,ar-
mut,ayva,şeftali ve çeşitli sebze üretimi de yapılmaktadır.Ayrıca gemlik 
zeytinleri adıyla bilinen zeytinlerin%30’zu burdan çıkmaktadır. Köyde 
üretilen başlıca ürünler: Zeytin,Erik,Kiraz, ayva,armut, vişne,incir,kızıl-
cık,dut,domates,salatalık ,kabak,biber (ve diğer kahvaltılık ürünler), 
baldır. 

Gerçek Bir Vatansever, Kumla Hayranı  
Heykeltıraş Tankut Öktem
Kumla’nın bir başka önemli değeri de hiç şüphesiz ki Dünyaca Ünlü 
Heykeltraş Tankut Öktemdir. Dört yaşındayken yaptığı balmumu 

heykellerle üstün yeteneği keşfedilen Tankut Öktem, 
dünyanın en iyi 10 heykeltıraşı arasına girerek çok 

özel çalışmalara imza attı. 1965 yılında Tatbiki 
Güzel Sanatlar Okulu’nu bitiren Tankut Öktem 
aynı okulda asistanlık yapmaya başlar. Okulu 

bitiren Tankut Öktem için Atölye gereklidir. Baba 
Ali Bey Kumla köyünü görüp çok beğenmiştir. 

“Kumla, ormanın ve denizin buluştuğu bir yerdir. Sanatını 
yapacaksan böyle bir yerde yap, mutlu olursun” demiş. Kumla’ya 
gelen Tankut Öktem Kumla’yı gerçekten babasının dediği kadar 
güzel bulur. İlk önceleri kuzenleri, kardeşi ve eşi ile kamp yapmaya 
gelirler. Babası 1966 yılında Kumla’da bir tarafı orman olan yere bir 
ev ve atölye yaptırır. Artık sanat çalışmalarını da bu yeni atölyesin-
de yürütmeye başlar.

Türk Sinemasının Duayeni, Gemlik ve 
Kumla Sevdalısı Eşref Kolçak 
Türk sinemasının duayyenlerinden Ünlü Sanatçımız Eşref Kolçak’da 
Kumla’ya gönül vermiş önemli kişilerden biriydi. Rahmetli Kolçak ve Eşi 
Özlem Hanım 1970’li yılalrda Kumla’ya yerleşti ve 
ömrünün büyük bir bölümünü burada geçirdiler. 
Oturduğu site Haydariye Köyü dağlarından gelen 
esintinin en güzel olduğu yerdi.Rahmetli Kumla 
için, “Oksijen deposu” derdi. Pek çok dostları oldu 
Kumla da. Herkes o’nu sevdi, O da Kumlalı ve Gemlik-
lileri...Sinemadan kopamadı. Bir ayağı hep istanbul da 
oldu. Son yıllarda kendisine iş vermedikleri için yapımcılara sitemkardı, 
kızgındı.Eşini kaybedince Gemlik’e yerleşti. Ardından oğlu Harun 
Kolçak’ı da yitirince yapayalnız kaldı.O bir beyefendi olarak, Gemlikliler-
le birlikte Gemlik’te yaşadı.Son günlerde ileri yaşının getirdiği sağlık 
sorunları başgösterdi. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ndeki tedaviden 
sonra Gemlik’teki evine geldi ama düzelemedi.O’nu 92 yaşında kaybet-
tik. (Anekdotlar : Kadri Güler - GAZETECİ) 

Kumla Yunus Heykell / Heykeltraş Tankut Öktem

Eşref KOLÇAK / Sanatçı Tankut ÖKTEM / Heykeltraş

İKİ 
DUAYYEN, 

İKİ BÜYÜK SANATÇI
GÖNÜL VERDİLER 

KUMLA’YA
KUMLA’DA ONLARA...
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24 Aralık 2019, İstanbul.

Borusan Holding ve Borusan Grup şirketlerinin 2018 
yılında sürdürülebilirlik alanında yürüttükleri çalışmalar 
ve aldıkları sonuçlar Borusan 2018 Sürdürülebilirlik 
Raporu’nda kamuoyuyla paylaşıldı. Tüm gezegende 
ve ekosistemde etkisini her geçen gün daha fazla 
göstermeye başlayan iklim krizini bu yıl Sürdürülebilirlik 
Raporu’na taşıyan Borusan, dünyanın geleceği konu-
sunda sürdürülebilirlik paydaşlarından biri olarak kabul 
ettiği çocukların sesine kulak verdi. Bu kapsamda ya-
pılan atölye çalışmasında, Borusan çalışanlarının çocuk-
ları gelecekleriyle ilgili duydukları kaygıları paylaştılar 
ve pankartlara yazdıkları mesajlarla herkesi farkındalığa 
davet ettiler. Çocukların hazırladıkları pankartlara rapor 
içinde yer verildi. “Dünya tek kullanımlık değil” sloganını 
benimseyen rapor, “Değer yaratan İş Anlayışı”, “Mutlu 
Borusanlılar” ve “Topluma Katkı” ana başlıkları altında 
hazırlandı.

Borusan şirketleri iklim kriziyle mücadele ediyor!
Faaliyet gösterdikleri farklı sektörlerde lider konumda 
olan Borusan Grubu; şirketlerinde doğal kaynak ve enerji 
kullanımını azaltan, atık oluşumunu engelleyen ve karbon 
ayak izini asgari seviyeye düşüren çevresel uygulamalar 
hayata geçiriliyor. Kaynakları etkin yöneterek iklim kriziyle 
mücadele yaklaşımı doğrultusunda üretilen çevre dostu 
çözüm ve hizmetler sürekli geliştiriliyor.  2018 yılında toplam 
7,96 milyon TL çevre yatırımı gerçekleştiren Borusan Grup 
şirketlerinde toplam 900 Borusan çalışanına 1.151 saat çevre 
eğitimi verildi. 

Mutlu Borusanlılar
Borusan en önemli sermayesi olarak gördüğü insan kaynak-
larının temel haklarını, sağlık, güvenlik ve refahını ön planda 
tutuyor. Etnik köken, cinsiyet, renk, ırk, millet, ekonomik 
durum ve dini inanç gözetmeksizin her türlü ayrımcılığın 
önüne geçmek ve fırsat eşitliği sağlamak için çaba gösteriyor.  
Borusan, çalışanlarının sürekli gelişim içerisinde olmasını 
sağlayarak, çalışma motivasyonunu en üst düzeyde tutmayı 
amaçlıyor. Onların iş deneyimini daha iyi bir noktaya taşımak 

amacıyla, her yıl çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ölçülüyor. 
Borusan Akademi çalışanların gelişimine destek veriyor. 

Tedarikçiler Borusan değerlerini benimsiyor
Borusan Grubu şirketlerinde; yasaları ihlal ettiği belirlenen, 
iş etiğine uygun davranmayan müşteri ve tedarikçilerle iş 
birliği yapılmıyor. 2015 yılında Denetim ve Satın Alma de-
partmanlarının belirledikleri hedef doğrultusunda iş birliği 
yapılacak taşeron ve tedarikçiler tarafından imzalanmak 
üzere hazırlanan Borusan Grubu Tedarikçi Çalışma Koşulları 
Protokolü’nü imzalayan anlaşmalı tedarikçi sayısı 56’ya ulaştı.

Borusan toplumsal kalkınmayı destekliyor!
Borusan sağladığı katkılarla toplumun refah ve gelişim sevi-
yesini her gün daha yüksek bir noktaya çıkarmayı amaçlıyor. 
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında eğitim, kültür-
sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere üç temel 
konuya öncelik veriyor. Borusan 2018 yılında Vakıf Yönetimi 
kararı ile Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından yürütülen 
kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yaklaşık 12 milyon 
ABD doları bütçe ayırdı.

Borusan’ın 2018 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı. “Dünya tek kullanımlık değil” sloganı kullanılan raporda 
çocukların sesine kulak verildi. 

BORUSAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NDA 
ÇOCUKLARIN SESİNE KULAK VERDİ

YENİ KORONAVİRÜS
EVDE İZLEME
(KARANTİNA)
KURALLARI

Son 14 gün içerisinde Yeni 
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) 
görülen ülkelerin birinden geldiyseniz 
-ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve 
bulgularınız olmasa bile- 14 gün süresince
EVDEN ÇIKMAMALISINIZ.

MUTLAKA TIBBİ
MASKE TAKIN

MÜMKÜN OLDUĞUNCA
TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARINI KULLANMAYIN

Evden Çıkmak
Zorunda Kalırsanız
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Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilme-
sinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyet-
ler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında 
doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve 
“nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Aydınlatma Yükümlülüğü
Kanun, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerinin kim 
tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebi-
leceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda 
bilgi edinme hakkı tanımakta ve bu hususları, veri sorumlu-
sunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ele almaktadır. 
Buna göre veri sorumlusu, Kanunun 10. maddesi çerçevesin-
de kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetki-
lendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağla-
makla yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

• 11. maddede sayılan diğer hakları.

Veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğu 
veya faaliyetin Kanundaki diğer bir şart kapsamında yürütül-
düğü durumlarda da veri sorumlusunun ilgili kişiyi bilgilen-
dirme yükümlülüğü devam etmektedir. Yani, ilgili kişi, kişisel 
verisinin işlendiği her durumda aydınlatılmalıdır.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
Kanunun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre veri 
sorumlusu;

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür.

Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıy-
la uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri güven-
liğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici 
işlem yapmak ise Kurulun yetki ve görevleri arasında yer al-
maktadır. Bununla birlikte, Kurul tarafından belirlenecek asgari 
kriterler esas alınmak üzere sektör bazında işlenen kişisel ve-
rilerin niteliğine göre ilave tedbirlerin alınması da söz konusu 
olabilecektir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek 
veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, gerekli tedbirlerin 

alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu-
dur. Dolayısıyla veri işleyenler de veri güvenliğinin sağlanması 
için tedbir alma yükümlülüğü altındadır. Buna göre, örneğin 
veri sorumlusunun şirketine ilişkin kayıtlar bir muhasebe 
şirketi tarafından tutuluyorsa, verilerin işlen-
mesine ilişkin birinci 
f ık rada 
belirtilen 
tedbirle-
rin alın-
ması hu-
susunda 
veri so-
r u m l u -
su mu-
hasebe 
şirketiy-
le birlik-
te müş-
tereken 
sorumlu 
olacaktır.

Kanunda, 
veri gü-
venliğine

          ilişkin olarak ayrıca veri sorumlusuna denetim yüküm-
lülüğü getirilmiştir. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kurulu-
şunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ama-
cıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. 
Dolayısıyla, veri sorumlusu bu denetimi kendisi gerçekleşti-
rebileceği gibi, bir üçüncü kişi vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

Öte yandan, veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendik-
leri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başka-
sına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu 
yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Son olarak, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 
başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu 
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerek-
mesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun 
göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Veri güvenliğine ilişkin alınacak önlemlerin her bir veri so-
rumlusunun yapısına, faaliyetlerine ve tabi olduğu risklere 
uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle, veri güvenliğine 
ilişkin tek bir model öngörülememektedir. Uygun önlemlerin 

belirlenmesinde şirketin büyüklüğü veya cirosunun yanı sıra 
veri sorumlusunun yaptığı işin ve korunan kişisel verinin nite-
liği de önemlidir.

Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde veri sorum-
lularının alması gereken teknik ve idari tedbirler konusunda 
uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri o-
luşturması amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
Kişisel Veri Güvenliği Rehberi hazırlanmıştır.

Veri Sorumluları Sicili Nedir?
Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak 
zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan 
ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun göze-
timinde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları 
Siciline kaydolmaları zorunludur. Dolayısıyla veri sorumluları-
nın kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle 
kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kulla-
nılması hedeflenmektedir.

Veri Sorumluluğu Siciline Kayıt İstisnaları
Kural olarak, tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline 
kaydolmaları gerekmektedir. Söz konusu kayıt işleminin, veri 
işleme faaliyetlerine başlamadan önce tamamlanması gerekir.

Bununla birlikte, Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrasında sayılan 
hallerde, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzen-
leyen 16. madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayrıca, Kanunda Kurula, sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirme 
yetkisi verilmiştir. Söz konusu istisnanın uygulanmasında; işlenen 
kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin Kanundan kaynak-
lanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca 
belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmaktadır.

Sicile kayıt olma konusundaki yükümlülük; kişisel verilerin 
işlenmesi faaliyetleri bakımından açıklık sağlanması ve veri 
sorumlarının mevzuata uyumlu hareket etmeleri konusunda 
daha güvenli bir ortam oluşturulması amacını taşımaktadır.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Bildiriminin Kapsamı
Veri Sorumluları Siciline kayıt olmak için başvuru, aşağıdaki 
bilgileri içeren bir bildirim ile yapılacaktır. Söz konusu bilgi-
ler şunlardır:

• Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres 
bilgileri,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri 
kategorileri hakkındaki açıklamalar,

• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

• Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

• Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

• Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami 
süre.

Yukarıda listelenen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması 
halinde, söz konusu değişikliklerin derhal Kuruma bildirilme-
si gerekmektedir. Böylelikle, Sicilin güncelliğinin sağlanması 
hedeflenmiştir.

İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların 
Cevaplanması Yükümlülüğü

Veri sorumluları, ilgili kişiler tarafından yazılı olarak veya Kurulun 
belirleyeceği diğer yöntemlerle kendisine iletilen Kanunun uy-
gulanmasıyla ilgili talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede 
ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. 
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri 
sorumlusu, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda 
bulunan ilgili kişiden isteyebilir.

Kurulca belirlenen tarifeye Veri Sorumlularına Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğde yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ 
için tıklayınız.

Veri sorumlusu, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak 
reddeder ise bu cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektro-
nik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi 
hâlinde veri sorumlusu tarafından bu talebin gereği yerine ge-
tirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklan-
ması hâlinde ise alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunma-
sı veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; 
ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itiba-
ren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün 
içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumun-
da resen görev alanına giren konularda yapacağı inceleme so-
nucunda bir ihlalin varlığını tespit ederse, hukuka aykırılıkların 
veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek, kararı 
ilgililere tebliğ eder. Veri sorumlusu, bu kararı, tebliğ tarihinden 
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itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine ge-
tirmek zorundadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel (Temel) İlkeler
Uluslararası belgelerde kabul görmüş ve pek çok ülke uygula-
masına yansımış olan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel 
ilkeler bulunmaktadır. Kanunun 4. maddesinde kişisel verile-
rin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar 108 sayılı Avrupa Kişisel 
Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 
Korunması Sözleşmesine ve 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği 
Veri Koruma Direktifine paralel şekilde düzenlenmiştir. Buna 
göre; Kanunda kişisel verilerin işlenmesinde sayılan genel 
ilkeler şunlardır:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 
gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, tüm kişisel veri işleme 
faaliyetlerinin özünde bulunmalı ve tüm kişisel veri işleme faa-
liyetleri bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Kişisel Veriler
Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 
her türlü bilgidir.

Kişisel verilerin işlenmesi Kanunun 5. maddesinde sayılan 
hallerden en az birinin bulunması durumunda mümkündür. 
Buna göre;

• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 
bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin 
kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütün-
lüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel ve-
rilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getire-
bilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iş-
lemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden birinin varlığı durumunda ilgili kişinin kişisel verilerinin 

işlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, 
Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup, bu şartlar genişletilemez.

Kişisel veri işleme, Kanunda bulunan açık rıza dışındaki şart-
lardan birine dayanıyorsa, bu durumda ilgili kişiden açık rıza 
alınmasına gerek bulunmamaktadır. Veri işleme faaliyetinin, 
açık rıza dışında bir dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık 
rızaya dayandırılması, aldatıcı ve hakkın kötüye kullanımı ni-
teliğinde olacaktır. Nitekim, ilgili kişi tarafından verilen açık 
rızanın geri alınması halinde veri sorumlusunun diğer kişisel 
veri işleme şartlarından birine dayalı olarak veri işleme faali-
yetini sürdürmesi hukuka ve dürüstlük kurallarına aykırı işlem 
yapılması anlamına gelecektir.

Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kişisel veri işleme 
faaliyetinin amacının öncelikli olarak açık rıza dışındaki işleme 
şartlarından birine dayanıp dayanmadığı değerlendirilmeli, 
eğer bu amaç Kanunda belirtilen açık rıza dışındaki şartlardan 
en az birini karşılamıyorsa, bu durumda veri işleme faaliyetinin 
devamı için kişinin açık rızasının alınması yoluna gidilmelidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkın-
da ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabile-
cek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre 
çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli 
kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan 
sınırlı hallerde işlenebilir.

Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla be-
lirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, 
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıya-
feti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, 
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile bi-
yometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas 
yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Kanun, özel nitelikli kişisel veriler arasında da bir ayrım yap-
mıştır. Buna göre sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verile-
rin işlenmesi ile bunlar dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, 
açık rıza olmaksızın işlenebileceği haller farklı düzenlenmiştir.

Kanuna göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin 
açık rızası dışında aşağıdaki hallerde mümkündür:

• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, 
ancak kanunlarda öngörülen hallerde,

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, 
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmet-
leri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır 
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili 
kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Ayrıca Kanunda ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakı-
mından, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınma-
sı şartı getirilmiştir. "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde 
Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 

Sayılı Kararı'nı okuyabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim 
Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu 
veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu ta-
rafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı hallerde 
kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek 
veri sorumlusunun yükümlülüklerindendir. Bunun için ilgili 
kişinin başvurusu şart değildir. Bununla birlikte, veri sorum-
lusunun ihmali durumunda ilgili kişinin kişisel verilerinin yok 
edilmesini veya silinmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Öte yandan, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim 
Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kişisel veri 
saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel 
verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlü-
lüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işle-
minde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için 
hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 
işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar 
için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafın-
dan hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanı-
lamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin 
yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri 
almakla yükümlüdür

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka 
verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya be-
lirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale geti-
rilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; 
kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafın-
dan geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi 
gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun teknik-
lerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebi-
lir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. 
Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Ayrıca, Yönetmeliğe dayanarak söz konusu işlemlerin nasıl ya-
pılacağı hakkında uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygu-
lama örnekleri oluşturması bakımından çeşitli konu başlıkla-
rına dikkat çekmek amacıyla Kurul tarafından Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi 
(“Rehber”) hazırlanmıştır. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim 
Hale Getirilmesi Rehberi

Bu Rehber; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa 
(“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 
işlenmiş kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması halinde silinmesi, yok edilmesi veya anonim 
hale getirilmesine ilişkin başlıca yöntemleri açıklamaktadır.

Rehberde silme ve yok etme yöntemleri kişisel verilerin işlendiği 

ve bulunduğu ortam dikkate alınarak ayrı ayrı açıklanmış, 
anonim hale getirme yöntemleri ve anonimliğin bozulması 
ise uygulama örnekleri ile birlikte detaylı olarak açıklanmıştır. 

Yurtiçi Aktarım
Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere 
elde edilen kişisel verilerin, 8. madde hükmü uyarınca ilgili 
kişinin açık rızası alınmak suretiyle üçüncü kişilere aktarılabi-
leceği hükme bağlanmıştır. Kanun, kişisel verilerin işlenmesi 
ile bu verilerin yurt içinde aktarılması bakımından aynı şart-
ları aramaktadır. Bu maddede ayrıca ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın, kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılabileceği 
şartlar belirtilmiştir.

Diğer taraftan, kişisel verilerin yurtiçinde hukuka uygun şekilde 
işlenmesi bunların doğrudan aktarılabileceği anlamına gelme-
mektedir. Yani, aktarma için de Kanunun 5. ve 6. maddesindeki 
şartların ayrıca aranması gerekmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verilerin aktarılması için aşağıdaki hal-
lerden birinin bulunması gerekmektedir:

• İlgili kişinin açık rızasının alınması,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 
bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin 
kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütün-
lüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel ve-
rilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getire-
bilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iş-
lemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için ise; 
aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir.

• İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,

• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler 
bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından 
ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi a-
macıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler 
veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kişisel verile-
rin yalnızca gerçek kişilere ait veriler olabilmesinin aksine, 
“veri sorumlusu” ve “veri işleyen” hem gerçek hem de tüzel 
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kişi olabilmektedir. Kişisel veriler üzerinde işlem gerçek-
leştiren her türlü gerçek veya tüzel kişi, veri işlenmesine 
ilişkin amaç ve yöntemlerine göre ya veri sorumlusu ya da 
veri işleyendir. Bu bağlamda, söz konusu iki kategorideki 
kişiler arasında gerçekleştirilecek her türlü veri aktarımı 
için de Kanunun 8. maddesinde yer alan düzenlemelere 
uyulması gerekmektedir.

Yurtdışına Aktarım
Kanunun 9. maddesine göre yurtdışına veri aktarımı;

• İlgili kişinin açık rızasının bulunması,

• Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından 
güvenli kabul edilen ülkeler) veri aktarımında, Kanunda 
belirtilen hallerin varlığı (Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası 
ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar)

• Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere veri aktarımında 
Kanunda belirtilen hallerin varlığında (Kanunun 5. mad-
desinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen 
şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve 
Kurulun izninin bulunması durumlarında gerçekleştirilebilir.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin yurt dışına ak-
tarılması bakımından aynı şartları aramaktadır. Ayrıca kişisel 
verilerin yurt dışına aktarılmasında ek tedbirlerin alınmasını 
öngörülmüştür.

İlgili kişinin açık rızasının bulunması durumunda kişisel verilerin 
yurtdışına aktarılması mümkündür. Açık rıza dışındaki haller-
de, Kanun kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında, aktarımın 
yapılacağı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmamasına 
göre farklı hükümler getirmiştir.

A) Yeterli korumanın bulunması halinde
Kişisel veriler;

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 
bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin 
kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütün-
lüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel ve-
rilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getire-
bilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iş-
lemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusu
nun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması halinde 
yurtdışına aktarılabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler ise,

• Kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koru-
manın bulunması halinde, sağlık ve cinsel hayat 
dışındaki kişisel veriler kanunda açıkça öngörül-
mesi halinde yurtdışına aktarılabilecektir.

• Yeterli korumaya sahip ülkelerde ki-
şilerin, sağlık ve cinsel hayata ilişkin 
kişisel verileri ise ancak kamu sağlı-
ğının korunması, koruyucu hekimlik, 
tıbbi teşhis, tedavi 
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi a-
macıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler 
veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık 
rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurul tarafından ilan 
edilecektir.

B) Yeterli korumaya sahip olmayan ülkelere veri ak-
tarımı için;

• Kanunun 5 veya 6. Maddesinde sayılan şartlardan en az 
birinin gerçekleşmesi,

• Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının 
yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri,

• Kurulun izninin bulunmasıgerekmektedir.

Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar
Açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan 
ve özgür iradeyle açıklanan rıza”dır.

Kanun çerçevesinde açık rıza, kişinin sahip olduğu verinin 
işlenmesine, kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen istek 
üzerine, onay vermesi anlamını taşımaktadır. Açık rızanın bir 
diğer önemi de veri işleyene gerçekleştireceği fiil konusunda 
yol göstermesidir. Kişi açık rıza açıklaması ile aslında veri so-
rumlusuna kendi hukuksal değerine ilişkin verdiği kararı bildir-
miş olmaktadır. Açık rıza, ilgili kişinin, işlenmesine izin verdiği 
verinin sınırlarını, kapsamını, gerçekleştirilme biçimini ve sü-
resini de belirlemesini sağlayacaktır.

Açık rızanın bu anlamda, rıza veren kişinin “olumlu irade beyanı”nı 
içermesi gerekmektedir. Diğer mevzuattaki düzenlemeler 
saklı kalmak üzere, açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek 
yoktur. Açık rızanın elektronik ortam ve çağrı merkezi vb. yol-
larla alınması da mümkündür. Burada ispat yükümlülüğü veri 
sorumlusuna aittir.

Kanunun 3. maddesinde yer verilen açık rıza tanımı kapsamın-
da, açık rızanın 3 unsuru bulunmaktadır:

• Belirli bir konuya ilişkin olması,

• Rızanın bilgilendirmeye dayanması,

• Özgür iradeyle açıklanması.

Belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan 
genel nitelikteki açık rızalar “battaniye rızalar” olarak kabul 
edilmekte ve hukuken geçersiz sayılmaktadır. Örneğin; “her 
türlü ticari işlem, her türlü bankacılık işlemi ve her türlü veri 
işleme faaliyeti” gibi belirli bir konu ve faaliyeti işaret etmeyen 
rıza beyanları battaniye rıza kapsamında değerlendirilebile-
cek durumlardır.

Açık rıza vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, 
verilen açık rıza geri alınabilir. Bu bağlamda kişisel verilerin 

geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye ait olduğundan, kişi dilediği 
zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir.

Ancak, geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağın-
dan, açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler 
geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren 
veri sorumlusu tarafından durdurulmalıdır. Bir diğer deyişle, 
geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren 
hüküm doğurur.

Bu Rehber; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlrine uygun olarak Açık Rıza kavramı açıklamaktadır.
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Bu program çerçevesinde kamu istihdam kurumları 
işletmelerle işbirliği yaparak işsizlerin bir kısmını işbaşı 
eğitiminden geçirmelerini ve eğitim sonrası firmanın 
ihtiyaç duyduğu kişileri istihdam etmelerini sağlamak-
tadır. İşbaşı eğitiminden geçen kişi firmada istihdam 
edilmese bile eskiye oranla niteliğini artırarak işgücü 
piyasasında pazarlanabilir niteliklere sahip olmaktadır. 
İşbaşı eğitiminde, işsiz bireyler işe ait beceri ve bilgileri 
anlaşma yapılan işyerinde deneyimli bir eğiticinin 
yanında öğrenerek iş piyasasına adım atmaktadırlar. Bu 
eğitim boyunca işbaşı eğitiminde ki işsizin tüm giderleri 
ve sigortası kamu istihdam ofisleri aracılığıyla sağlan-
maktadır.

Son yıllarda ikinci tür eğitim modeli olan işyeri odaklı 
eğitim uygulamalarının giderek arttığı gözlemlenmek-
tedir. Bu tür eğitimin en önemli avantajı işgücünün 
üretim sırasında “ yaparak öğrenme ” ağırlıklı olması 
nedeniyle beceri süresinin kısaltılmasıdır. 

İşbaşı Eğitim Programı ilk olarak Türkiye’de 2009 yılında 
uygulanmaya başlanmıştır. İşbaşı Eğitim Programının 
amacı Türkiye İş Kurumu Aktif İşgücü Hizmetleri Yönet-
meliğinde şöyle ifade edilmektedir: “İşbaşı eğitim prog-
ramı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyer-
lerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygu-
lama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim 
kazanmalarını sağlamak amacıyla işgücü piyasası araş-
tırma sonuçları, iş ve meslek danışmanlarının işyeri 
ziyaretleri sırasında veya işsizlerle yapılan görüşmelerde 
tespit edilen ihtiyaçlar, işyerlerinden veya katılımcı 
adaylarından gelen talepler doğrultusunda bu Yönet-
meliğin ilgili hükümlerinde belirlenen şartlara uyulmak 
kaydıyla düzenlenebilir.”

1.1.İşveren Açısından İşbaşı Eğitim Programı
İşbaşı Eğitim Programı; 4857 sayılı İş Kanunu ve 
31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan 
işyerlerinde açılabilir. Bu açıdan vakı�ar, dernekler, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek 
birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve 
benzeri yerlerde, işbaşı eğitim programı katılımcılarının 
programın tamamlanması sonrasında istihdam edilebi-
lecek olmaları halinde program düzenlenebilmektedir.
İşveren, işyerini diğer işverenlere devrettiğinde, devam 
etmekte olan işbaşı eğitim programı ve istihdam 
yükümlülüğü de devralan işverene aktarılır. İşbaşı 
eğitim programlarının düzenlendiği işverenden vergi, 
SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK ve Kurumca 
kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına 
dair belge istenmez. Kısa çalışma ve ücret garanti fonu 
uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan 
yararlandıkları dönemde katılımcı talebinde buluna-
mazlar. İşverenin, katılımcının programa katıldığı mesle-
ğe yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlaması ve İşbaşı 
eğitim programı düzenlenecek işyeri tarafından, 
katılımcının işbaşı eğitim programından usulüne uygun 
şekilde yararlanmasını ve deneyim sahibi olmasını 
sağlamak üzere gerekli mesleki bilgiye ve deneyime 
sahip en az bir sorumlu belirlenir.

İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, prog-
ramın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, 
aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı 
tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan 
çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle 
belirlenir. İşyerlerinin belirlenen kontenjanın bir kısmını 

Hamdi ÜNLÜ
İŞKUR
İş ve Meslek Danışmanı

İşbaşı eğitim programları ekonomik 
reform ve yapısal dönüşüm programları 

çerçevesinde başvurulan aktif işgücü 
piyasası programlarındandır. İşbaşı 

eğitim programları, işgücü yetiştirme 
programlarından daha az kamusal mali 

destek gerektirmekte ve birincisine 
oranla daha fazla istihdam imkânı sağla-

maktadır. 

“

“

İşbaşı Eğitim Programı doldurarak daha sonra tekrar başvuru yapması duru-
munda, programa katılabilecek kişi sayısına ilişkin 
kontenjan hesaplaması, işbaşı eğitim programının yeni 
başlama tarihine göre fiili çalışan sayısını gösterir 
belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden tekrar yapılır.
İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, 
on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigorta-
lı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı 
katılımcısı talep edebilir. İşverenlerce katılımcı-
ların en az yüzde ellisinin program sonunda 
istihdamının taahhüt edilmesi durumun-
da, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla 
yüzde otuzuna kadar katılımcı talep 
edilebilir. Söz konusu talebe ilişkin uygu-
lama esasları Genel Müdürlükçe belirle-
nir.
İşverenin programın bittiği tarihteki fiili 
çalışan sayısının, programın başladığı tarih-
teki fiili çalışan sayısından düşük olduğunun 
tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde programın başladığı ve 
bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki 
farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini bir 
aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş işgünü 
içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte 
bildirmezse işveren ile bu bir aylık sürenin son günün-
den itibaren on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamın-
da kurs ve program düzenlenmez.

1.2.İş Arayan Açısından İşbaşı Eğitim Programı 
İşbaşı eğitim programına katılmak için;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya 
eşi olmamak,
ç) Emekli olmamak,
d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık 
dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışa-
nı olmamak,
e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden fayda-
lanmak,şartları aranır.

İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak 
bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten 
ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı 
olamazlar. Yine İşsizlik ödeneği alan kişiler mazeretsiz 
bir şekilde programı bırakırlarsa ödenekleri 

kesilir. Katılımcılar, yirmi dört ay içinde en fazla üç yüz 
yirmi fiili gün işbaşı eğitim programından yararlana-
bilirler. Yukarıdaki şartları haiz olup programa devam 
etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler 
de programa katılabilir. Programa katılan iş arayanla-
ra, eğer iş arayan ise 89,40 TL, öğrenci ise 67,05 TL, 

işsizlik ödeneği alan katılımcılara ise 44,07 cep 
harçlığı ödenmektedir.

Programa katılım saatleri, denetim 
imkânları dikkate alınarak ve 
sözleşmede belirtilmek şartları 
ile İl Müdürlüğünce /Hizmet 
Merkezince belirlenebilir. Gele-
ceğin meslekleri ve Basın iş 
kolunda düzenlenen meslekler-

de 9 ay, imalat ve bilişim sektörle-
rinde 6 ay, diğer sektörlerde 3 aya 

kadar İşbaşı eğitimi düzenlenebil-
mektedir. Engelliler için işbaşı eğitim 

programının süresi yirmi dört ay içerisinde 
üç yüz yirmi fiili gün olarak uygulanabilir.

Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. 
Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya 
da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. 
Bu izinler, katılımcıların devam çizelgelerine yazılır. 
Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile 
tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışın-
da, hangi sebeple olursa olsun toplam program süre-
sinin onda birini aşamaz. 

Program süresince İşbaşı Eğitim Programı katılımcıla-
rının Genel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek 
Hastalıkları Sigortası İŞKUR tarafından İşsizlik Sigor-
tası fonundan karşılanır. İşbaşı Eğitim Programı 
katılımcıları programı başarılı bir şekilde bitirirlerse, İl 
Müdürlüğünce/Hizmet Merkezince imzalı İşbaşı 
Eğitim Programı Sertifikası verilir. 

Gemlik İŞKUR olarak 2010 yılında toplam 252 İşbaşı 
Eğitim Programı düzenlenmiştir. Açılan bu program-
lardan İmalat sektöründe 1205 kişi yararlanmıştır. 
Diğer sektörlerde açılan İşbaşı Eğitim Programı 
katılımcı sayısı ise 217 kişidir. Yine çalışma piyasasın-
da dezavantajlı gruplardan olan engelli bireylerden 

Bu program çerçevesinde kamu istihdam kurumları 
işletmelerle işbirliği yaparak işsizlerin bir kısmını işbaşı 
eğitiminden geçirmelerini ve eğitim sonrası firmanın 
ihtiyaç duyduğu kişileri istihdam etmelerini sağlamak-
tadır. İşbaşı eğitiminden geçen kişi firmada istihdam 
edilmese bile eskiye oranla niteliğini artırarak işgücü 
piyasasında pazarlanabilir niteliklere sahip olmaktadır. 
İşbaşı eğitiminde, işsiz bireyler işe ait beceri ve bilgileri 
anlaşma yapılan işyerinde deneyimli bir eğiticinin 
yanında öğrenerek iş piyasasına adım atmaktadırlar. Bu 
eğitim boyunca işbaşı eğitiminde ki işsizin tüm giderleri 
ve sigortası kamu istihdam ofisleri aracılığıyla sağlan-
maktadır.

Son yıllarda ikinci tür eğitim modeli olan işyeri odaklı 
eğitim uygulamalarının giderek arttığı gözlemlenmek-
tedir. Bu tür eğitimin en önemli avantajı işgücünün 
üretim sırasında “ yaparak öğrenme ” ağırlıklı olması 
nedeniyle beceri süresinin kısaltılmasıdır. 

İşbaşı Eğitim Programı ilk olarak Türkiye’de 2009 yılında 
uygulanmaya başlanmıştır. İşbaşı Eğitim Programının 
amacı Türkiye İş Kurumu Aktif İşgücü Hizmetleri Yönet-
meliğinde şöyle ifade edilmektedir: “İşbaşı eğitim prog-
ramı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyer-
lerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygu-
lama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim 
kazanmalarını sağlamak amacıyla işgücü piyasası araş-
tırma sonuçları, iş ve meslek danışmanlarının işyeri 
ziyaretleri sırasında veya işsizlerle yapılan görüşmelerde 
tespit edilen ihtiyaçlar, işyerlerinden veya katılımcı 
adaylarından gelen talepler doğrultusunda bu Yönet-
meliğin ilgili hükümlerinde belirlenen şartlara uyulmak 
kaydıyla düzenlenebilir.”

1.1.İşveren Açısından İşbaşı Eğitim Programı
İşbaşı Eğitim Programı; 4857 sayılı İş Kanunu ve 
31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan 
işyerlerinde açılabilir. Bu açıdan vakı�ar, dernekler, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek 
birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve 
benzeri yerlerde, işbaşı eğitim programı katılımcılarının 
programın tamamlanması sonrasında istihdam edilebi-
lecek olmaları halinde program düzenlenebilmektedir.
İşveren, işyerini diğer işverenlere devrettiğinde, devam 
etmekte olan işbaşı eğitim programı ve istihdam 
yükümlülüğü de devralan işverene aktarılır. İşbaşı 
eğitim programlarının düzenlendiği işverenden vergi, 
SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK ve Kurumca 
kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına 
dair belge istenmez. Kısa çalışma ve ücret garanti fonu 
uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan 
yararlandıkları dönemde katılımcı talebinde buluna-
mazlar. İşverenin, katılımcının programa katıldığı mesle-
ğe yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlaması ve İşbaşı 
eğitim programı düzenlenecek işyeri tarafından, 
katılımcının işbaşı eğitim programından usulüne uygun 
şekilde yararlanmasını ve deneyim sahibi olmasını 
sağlamak üzere gerekli mesleki bilgiye ve deneyime 
sahip en az bir sorumlu belirlenir.

İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, prog-
ramın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, 
aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı 
tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan 
çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle 
belirlenir. İşyerlerinin belirlenen kontenjanın bir kısmını 

doldurarak daha sonra tekrar başvuru yapması duru-
munda, programa katılabilecek kişi sayısına ilişkin 
kontenjan hesaplaması, işbaşı eğitim programının yeni 
başlama tarihine göre fiili çalışan sayısını gösterir 
belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden tekrar yapılır.
İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, 
on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigorta-
lı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı 
katılımcısı talep edebilir. İşverenlerce katılımcı-
ların en az yüzde ellisinin program sonunda 
istihdamının taahhüt edilmesi durumun-
da, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla 
yüzde otuzuna kadar katılımcı talep 
edilebilir. Söz konusu talebe ilişkin uygu-
lama esasları Genel Müdürlükçe belirle-
nir.
İşverenin programın bittiği tarihteki fiili 
çalışan sayısının, programın başladığı tarih-
teki fiili çalışan sayısından düşük olduğunun 
tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde programın başladığı ve 
bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki 
farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini bir 
aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş işgünü 
içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte 
bildirmezse işveren ile bu bir aylık sürenin son günün-
den itibaren on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamın-
da kurs ve program düzenlenmez.

1.2.İş Arayan Açısından İşbaşı Eğitim Programı 
İşbaşı eğitim programına katılmak için;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya 
eşi olmamak,
ç) Emekli olmamak,
d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık 
dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışa-
nı olmamak,
e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden fayda-
lanmak,şartları aranır.

İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak 
bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten 
ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı 
olamazlar. Yine İşsizlik ödeneği alan kişiler mazeretsiz 
bir şekilde programı bırakırlarsa ödenekleri 

kesilir. Katılımcılar, yirmi dört ay içinde en fazla üç yüz 
yirmi fiili gün işbaşı eğitim programından yararlana-
bilirler. Yukarıdaki şartları haiz olup programa devam 
etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler 
de programa katılabilir. Programa katılan iş arayanla-
ra, eğer iş arayan ise 89,40 TL, öğrenci ise 67,05 TL, 

işsizlik ödeneği alan katılımcılara ise 44,07 cep 
harçlığı ödenmektedir.

Programa katılım saatleri, denetim 
imkânları dikkate alınarak ve 
sözleşmede belirtilmek şartları 
ile İl Müdürlüğünce /Hizmet 
Merkezince belirlenebilir. Gele-
ceğin meslekleri ve Basın iş 
kolunda düzenlenen meslekler-

de 9 ay, imalat ve bilişim sektörle-
rinde 6 ay, diğer sektörlerde 3 aya 

kadar İşbaşı eğitimi düzenlenebil-
mektedir. Engelliler için işbaşı eğitim 

programının süresi yirmi dört ay içerisinde 
üç yüz yirmi fiili gün olarak uygulanabilir.

Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. 
Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya 
da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. 
Bu izinler, katılımcıların devam çizelgelerine yazılır. 
Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile 
tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışın-
da, hangi sebeple olursa olsun toplam program süre-
sinin onda birini aşamaz. 

Program süresince İşbaşı Eğitim Programı katılımcıla-
rının Genel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek 
Hastalıkları Sigortası İŞKUR tarafından İşsizlik Sigor-
tası fonundan karşılanır. İşbaşı Eğitim Programı 
katılımcıları programı başarılı bir şekilde bitirirlerse, İl 
Müdürlüğünce/Hizmet Merkezince imzalı İşbaşı 
Eğitim Programı Sertifikası verilir. 

Gemlik İŞKUR olarak 2010 yılında toplam 252 İşbaşı 
Eğitim Programı düzenlenmiştir. Açılan bu program-
lardan İmalat sektöründe 1205 kişi yararlanmıştır. 
Diğer sektörlerde açılan İşbaşı Eğitim Programı 
katılımcı sayısı ise 217 kişidir. Yine çalışma piyasasın-
da dezavantajlı gruplardan olan engelli bireylerden 

Program süresi, 
günlük en az beş en 

fazla sekiz saat olmak 
üzere, haftalık kırk beş saat-
ten en fazla altı günden ve 

toplamda üç yüz yirmi 
fiili günden fazla 

olamaz. 
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İhracat :11.270.683.000$
İthalat :   6.785.730.000$

İthalat
%38

İhracat
%62

Gemlik Gümrük Müdürlüğü işlem hacmine göre Türkiye gümrükleri içerisinde 11.270.683.000$ ihracat hacmi ile 2019 yı-
lında 3’üncü sırada yer aldı.  Bu rakam 2018 yılında 12.163.627.000$ olarak gerçekleşmişti. Gemlik Gümrük Müdürlüğü ih-
racat hacminde bir önceki yıla oranla %1’lik bir düşüş gözlendi. 2019 yılı itibari ile Gemlik Gümrük Müdürlüğünden gerçek-
leşen ithalat miktarı ise 6.785.730.000 $ olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl ise bu rakam 8.169.521.000 $  olarak gerçekleş-
mişti. İthalatta ise %1,2 azalış gözlemlendi. Türkiye sıralaması ise  şu şekilde gerçekleşti.
1- Muratbey Gümrük Md.
2- Aliağa Gümrük Md.
3- Gemlik Gümrük Md.

Bursa Serbest Bölgesi Verileri
Bursa Serbest Bölge , Türkiye’deki serbest bölgeler arasında ticaret hacmi bakımından 5. Sıradadır. 2019 yılında bölgenin 
işlem hacmi 1.901.484.429 $ olarak gerçekleşti. Bu rakam 2018 yılında 1.918.150.680$ olarak gerçekleşmişti. 2019 
yılı itibari ile bölgede 10 Bin kişi istihdam edilmektedir. 

En Fazla İhracat Yapılan İlk 5 Sektör En İhracat Yapılan İlk 5 Ülke

Liman Tahmil/Tahliye Miktarları
Limanlara Yanaşan Toplam Gemi Sayısı 14.11.2019 İtibariyle  3.982  olarak gerçekleşti.  İhracat amacıyla Türk Bayraklı 723.842 ,yabancı 

uyruklu 4.800.591 ton olmak üzere toplam 5.524.433 ton yükleme yapılırken ,1.405.111 kabotaj yüklemesi ve 12.536 transit yüklemesi 

ile birlikte toplam yükleme 6.942.080 tonu bulmuştur.Türk Bayraklı 28.700 ,yabancı uyruklu 203.399 olmak üzere toplam 232.099 adet 

konteyner yüklemesi yapılırken,kabotaj yükleme 49.756,transit yükleme 468 ile birlikte toplam yüklenen konteyner sayısı 282.323 

olmuştur. 

Gemlik İçin 2019 Yılı 
Dış Ticaret Verileri

1.Almanya
2.Romanya
3.İspanya
4.Fransa
5.İngiltere

1.Otomotiv
2.Demir Çelik ve Diğer
3.Elektrik ve Elektronik
4.Tekstil
5.Seramik,Porselen,Cam

Sağlık 
her işin başı
Sporu ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek 
bizi hastalıklardan korur.
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Kurum İş Süreçlerimize Ait 

İstatistiksel Veriler
“2019 yılı için” 

Sanayi Sicil Birimine Ait Veriler (Adet)

0 30 60 90 120 150

Fiili Tüketim Belgesi

İş Makinesi Tescil

Fire Raporu

Yerli Malı Belgesi

Eskpertiz Raporu

Kapasite Raporu 127

185

15

2

21

25

66 44

13

59

0

19

9

2

Ticaret Sicili Birimine Ait Veriler (Adet)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

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 :  96 Toplam Kapanan Şirket Sayısı  : 116

2019 Yılı içinde toplamda 655 adet Ticaret Sicili Tescil işlemi yapılmıştır

0 200 400 600 800 1000 1200

Giden Evrak

Gelen Evrak

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

Gıda Yardımları

Stratejik Plan Giderleri

Sosyal Amaçlı Yardımlar

Burslar

Eğitim Yardımları

Gider

Gelir

66.636

2.402.939

1250

1080

2.232.218

106.750

168.200

218.008

2500

Gerçekleşen Gelir Bütçesi Oranı  :  %103 Gerçekleşen Gider Bütçesi Oranı  :  %96,12

Muhasebe ve Finans Birimine Ait Veriler (TL)

6138

Dış Ticaret Birimimimizce Onayı Yapılan Dolaşım
Belgelerine Ait Veriler (Adet) 

EBYS ‘de İşlem Gören Evrak Verileri (Adet)

0 5000 10000 15000 20000

D8-MEŞE IS

MALZEYA MENŞE IS.

İRAN MENŞE ISP.

FORM-A

MENŞE

EUR-MED

EUR-1

A-TR

401

14.005

595

7

49

2 TOPLAM : 39.480  Adet Belge Onayı

2019 yılı itibariyle  odamız dış ticaret biriminde toplam 36979 adet 
dolaşım belgesi onay görmüştür.En fazla onay işleminin yapıldığı belge 
Avrupa Birliği üye ülkeleri için düzenlenen ve eşyanın serbest dolaşımı 
esasına dayanan A.tr evrağı oldu.Toplam 17543 adet A.tr evrağı 2019 
yılında tarafımızdan onay görmüştür.A.tr dolaşım belgesini 13121 adet 
onay ile Menşe Şahadetnamesi ve 5783 adet onay ile Eur-1 Dolaşım 
Sertifikası takip etmiştir.
Sektör Bazında
Ülkemizde en önemli ihracat sektörlerinden olan otomotiv sektörünün 
Gemlik için de lokomotif görevini üstlendiğini görmekteyiz.Bakıldığın-
da Odamız aracılığıyla yapılan işlemlerde otomotiv sektörünün açık ara 
önde olduğunu belirtebiliriz.Toplam 13680 adet onay işlemi sadece bu 
sektörde gerçekleştirildi.Otomotiv sektörünü alanında 5850 onay 
işlemi ile demir çelik sektörü takip ederken 2665 onay ile tekstil ve 
1850 onay işlemi ile mermer sektörü göze çarpan diğer sektörler oldu.
Ülke Bazında
Ülke çapında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken bu durum 
odamız istatistiklerinede yansımış durumda.2019 yılı itibariyle 
Almanya’ya odamız aracılığıyla 5260 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. 

18.283
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Sağlıkta en önemli kurallardan biri hastaya zarar verme-
me  ilkesidir. İnsan dokusu ile oldukça uyumlu titanyum 
materyalinden  üretilen implantlar, alt ve üst çenelerde 
oluşan diş kayıplarında diğer dişlere zarar vermeden 
dişlerin, fonksiyon ve estetiğini hastaya geri kazandırma-
mızı sağlar.

Diş eksikliklerinde uygulanan sabit kuron köprü teda-
vilerinde, eksik dişlerin yerini  doldurabilmek için, 
boşluğun baş ve son kısmındaki dişlerin kesilerek 
ufaltılması  gerekmektedir.

İmplantlarda  ise doğal dişlere zarar vermeden bu 
işlem yapılabilmektedir. Böyle-

ce tedavi sonrası hasta 
uzun yıllar protezini 

sorunsuzca kullanabil- 
mektedir. Diş çekimi 
sonrası çekilen dişin 

çevresindeki çene kemiği 
erimeye başlar. Alt ve üst çenesinde 

damak kullanan hastaların damaklarındaki düzleş-
menin nedeni budur. İmplantların bir diğer faydası 

ise  bu erimeye mani olmalarıdır.

Onur SARICA
Diş Hekimi
Gemlik Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri LTD.ŞTİ.

Diş Hekimliğinde 
İmplant Tedavisi

Sağlıkta en önemli kurallardan 
biri hastaya zarar vermeme  ilke-

sidir. İnsan dokusu ile oldukça 
uyumlu titanyum materyalinden  

üretilen implantlar, alt ve üst 
çenelerde oluşan diş kayıpların-
da diğer dişlere zarar vermeden 
dişlerin, fonksiyon ve estetiğini 

hastaya geri 
kazandırmamızı sağlar.

“

“

Kemik gelişimi 18 yaşında tamamlanmaktadır. Bu 
nedenle 18 yaş alt sınır olarak kabul edilmiştir. 
İmplantta üst sınır yoktur. Yalnız şeker hastalarında 
ve kemik erimesi ilacı kullanan hastalarda müdahale 
öncesi gerekli tetkiklerin yapılması gerekir. Cerrahi 
öncesi doğru teşhis ve planlama çok önemlidir.İki 
boyutlu görüntü veren panaromikler ve 3 boyutlu 
görüntü veren dental tomografiler implantın yerleş-
tirileceği bölgedeki kemiğin şekli yüksekliği kalınlığı 
ve kalitesini değerlendirmemize olanak verir. 
Bunlarla birlikte Cerrahiyi yapan hekimin bilgi 
ve tecrübesi, kullanılan materyalin kalitesi, 
Cerrahi işlem öncesi ; diş eti hastalıkları, çürük-
ler ve diş sıkma, gıcırdatma gibi hastalıkların 
tedavi edilmesi  ,Cerrahi öncesi ve sonrası 
hastanın ağız hijyenini belli bir seviyeye çıkar-
ması ve koruması, İmplant tedavisinin başarı ile 
yapılması ve hastanın protezini yıllarca konfor-
lu bir şekilde kullanabilmesi açısından dikkat 
edilmesi gereken faktörlerdir.  

Sağlıkta en önemli kurallardan biri hastaya zarar verme-
me  ilkesidir. İnsan dokusu ile oldukça uyumlu titanyum 
materyalinden  üretilen implantlar, alt ve üst çenelerde 
oluşan diş kayıplarında diğer dişlere zarar vermeden 
dişlerin, fonksiyon ve estetiğini hastaya geri kazandırma-
mızı sağlar.

Diş eksikliklerinde uygulanan sabit kuron köprü teda-
vilerinde, eksik dişlerin yerini  doldurabilmek için, 
boşluğun baş ve son kısmındaki dişlerin kesilerek 
ufaltılması  gerekmektedir.

İmplantlarda  ise doğal dişlere zarar vermeden bu 
işlem yapılabilmektedir. Böyle-

ce tedavi sonrası hasta 
uzun yıllar protezini 

sorunsuzca kullanabil- 
mektedir. Diş çekimi 
sonrası çekilen dişin 

çevresindeki çene kemiği 
erimeye başlar. Alt ve üst çenesinde 

damak kullanan hastaların damaklarındaki düzleş-
menin nedeni budur. İmplantların bir diğer faydası 

ise  bu erimeye mani olmalarıdır.

Kemik gelişimi 18 yaşında tamamlanmaktadır. Bu 
nedenle 18 yaş alt sınır olarak kabul edilmiştir. 
İmplantta üst sınır yoktur. Yalnız şeker hastalarında 
ve kemik erimesi ilacı kullanan hastalarda müdahale 
öncesi gerekli tetkiklerin yapılması gerekir. Cerrahi 
öncesi doğru teşhis ve planlama çok önemlidir.İki 
boyutlu görüntü veren panaromikler ve 3 boyutlu 
görüntü veren dental tomografiler implantın yerleş-
tirileceği bölgedeki kemiğin şekli yüksekliği kalınlığı 
ve kalitesini değerlendirmemize olanak verir. 
Bunlarla birlikte Cerrahiyi yapan hekimin bilgi 
ve tecrübesi, kullanılan materyalin kalitesi, 
Cerrahi işlem öncesi ; diş eti hastalıkları, çürük-
ler ve diş sıkma, gıcırdatma gibi hastalıkların 
tedavi edilmesi  ,Cerrahi öncesi ve sonrası 
hastanın ağız hijyenini belli bir seviyeye çıkar-
ması ve koruması, İmplant tedavisinin başarı ile 
yapılması ve hastanın protezini yıllarca konfor-
lu bir şekilde kullanabilmesi açısından dikkat 
edilmesi gereken faktörlerdir.  

TİTANYUM VİDA

SAĞLIKLI DİŞ

DAYANAK

TAÇ

Bir çok hastanın implant tedavisinden çekinmesinin nedeni,  bu konu ile ilgili doğru bilinen yanlışlar-
dır.İmplant tıp sektöründe yıllardır kullanılan canlı doku ile uyumlu titanyumdan üretilir kansere 
neden olmaz. Hastalar cerrahi sonrası ağrı ve şişlik yaşamaktan korkar , oysaki İmplant cerrahisinde 
mantık diş çekiminin tam tersidir. Birinde dişi çıkarırken , diğerinde oraya kök görevi gören implantı 
yerleştirmekteyiz. Doğru materyal , doğru teknik ve doğru ilaçları kullandığımızda cerrahi sonrası 
dönemi minumum ağrı ve şişlikle hatta ağrısız atlatmak mümkündür.  Cerrahi sonrasında kemik hüc-
releri titanyum yüzeye tutunması için 3 aylık bir bekleme süresi gerekmektedir. Sonrasında üst yapı 
(sabit yada hareketli protez)yapılır. Üst yapı yapıldıktan sonra,hastanın düzenli kontrolleri ve takibi 
uzun süreli kullanım açısından önemlidir.

İmplanttan Korkmalı Mıyız?

İmplantta Başarıyı Etkileyen Faktörler



?
Müşteriler açısından ise iş yerinin, onlara güven 
verecek ve olumlu izlenim bırakacak bir ofis 
şeklinde tasarlanması oldukça önemlidir. Genel 
olarak, iyi ofis tasarımları yatırımcıya, çalışanlara 
ve ziyaretçiye maksimum konfor ve kazanç 
sağlamalıdır.

Ofis tasarlanırken ilk aşama doğru planlamadır. 
Planlama, sadece mevcut ihtiyaçlara göre değil, 
ileri dönem ihtiyaçları ve büyüme stratejileri göz 
önünde bulundurularak yapılmalıdır, bu sık sık 
ofis yerleşim şekillerini değiştirme ihtiyacını 
ortadan kaldıracaktır. 

Gelişen teknoloji ve çağımızın ihtiyacı hız, 
mekân kullanım işlevlerini değiştirmiştir. 
Bununla birlikte kapalı ofis alanları, yerini açık 
ofis sistemlerine bırakmıştır. Yapılan araştırmala-
ra göre, bireylerin tek başlarına çalışmaları, 
zaman içerisinde motivasyonlarını olumsuz 
etkileyebilmektedir. Ekip ruhu, çalışanların aynı 
dili konuşması ve iletişim hızını artması açık 
ofisin önemli olumlu etkilerindendir. Açık ofisler 
uygun tasarlanmadığında, çalışma verimini 
arttırması beklenirken tam tersine verimsizlik 
yaratabilir. Fazla hareket, yoğun telefon görüş-
meleri, karşılıklı diyaloglar hem gürültü hem de 
göz yorucu olabilir.  Bu sebeple açık ofislerde 
mutlaka kişi başına ayrılan m2 hesabı da göz 
önünde bulundurulmalıdır. Açık ofislerdeki en 

büyük problemlerin başında gelen gürültü 
tavan ve zeminde ses yalıtımıyla akustik düzen-
lemeler yapılarak minimum seviyeye indirilebi-
lir. Açık ofis planlamasında, bölücü duvarlara 
gerek kalmaksızın, geniş alanları elverişli biçim-
de değerlendirmek mümkündür. Oturma alanı 
ve masalar arası geçiş mesafeleri, standartlara 
uygun tasarlanmalıdır. İki çalışma masası arasın-
da minimum 70 cm geçiş mesafesi bırakılmalı-
dır. 

Ecem İzmir Tumba
Mimar
ecmizmr@gmail.com

Nasıl Olmalı
Çalışanlar için günün büyük bir 
kısmı ofiste geçer. Ofis tasarımı, 
günlük çalışma motivasyonunu 

doğrudan etkiler. Günün yorgunlu-
ğu ve harcanan efor göz önüne 

alındığında çalışma ortamının daha 
refah bir yaşam alanı olarak 

tasarlanması gereklidir. .

“

“

Ofis Tasarımı? Ofis masalarının konumu, yönü, geçiş mesafeleri 
ölçekli hesaplandıktan sonra en doğru seçim ve 
tercihe göre teşrif planı doğrultusunda ofis eşya-
larının yerleştirilmesi gerekir. 

Yeşil binaların arttığı ve enerji tasar-
rufunun çok değerli olduğu günü-
müzde doğal aydınlatmanın önemi 
de büyüktür. Ofis mimarisi doğal 
ışıktan maksimum faydalanacak 
şekilde tasarlanmalıdır. Gün ışığının 
insanlar üzerinde de birçok olumlu 
etkisi vardır ve günlük çalışma moti-
vasyonunu doğrudan etkiler. Pence-
re açıklıkları geniş tutarak doğal 
ışığın kullanımı arttırılabilir. Çalışma 
masaları organize edilirken, masa ve 
sandalyelerin konumunu ışığı doğru 
açıdan alacak şekilde düzenlenebilir. 
Yapay aydınlatma yapılan ofislerde ise ışığın gözü 
rahatsız etmeden dengeli bir şekilde dağılmalıdır. 

olacaktır. Çalışma ortamınızda sadece tek 
rengin yoğun olarak kullanılmasıda, dengede 
olmama hissi uyandırabilir. Yapılan araştırmala-

ra göre bazı renklerin insanlar 
üzerindeki etkileri şöyledir; 
Ofiste verimlilikten bahsedebil-
mek için temiz hava sirkülasyo-
nunun da çok iyi olması gerekir. 
Havalandırma sağlık ve konfor 
açısından çok önemlidir.  

Renklerin yanında uygulanacak 
stile de karar vermeniz ofisinizin 
kimliğini oluşturur. Minimalist bir 
ofis istiyorsanız eğer, renkleri ton 
sür ton kullanıp olabildiğince az 
ve sade eşyalar seçebilirsiniz. 

Rustik dokular kullanmak istiyor-
sanız daha natürel renkler, doğal malzemeler, 
ahşap, taş ya da tuğla duvar dekorları kullan-
mayı tercih edebilirsiniz. Küçük ofislerde ise 
mekanı geniş göstermek için ayna kullanımı 
arttırabilir ve kompakt ofis mobilyaları kullana-
bilirsiniz.

Düşük kontrastlı ışıklar çalışanların performansını 
düşürebilir. Ofis aydınlatması ile oturma alanı 
aydınlatması farklıdır. Oturma alanlarında daha 
dingin bir atmosfer oluşturacak sarı ışık tonları 
tercih edilir, güneş ışığı tonuna en yakın renktir. 
Çalışma alanları için ise odaklanmayı kolaylaştıran 
ve motivasyonu bölmeyecek beyaz ışık tonları 
kullanılır. Sarı ışık tonları, beyaz ışık yoğunluğuna 
göre daha fazla dinginleştirir ve odaklanmayı 
zorlaştırır. İyi aydınlatılmış bir ofiste çalışma moti-
vasyonu artar. Ofisinizde duvar ve zemini için renk 
tercih ederken odak kaybı oluşturan ve göz yoran 
renk ya da desenler kullanılmamalıdır. Ferah bir 
ambiyans yaratmak için açık tonlar tercih edilebi-
lir. Ofis için renk seçerken yaptığınız işin de önemi 
vardır. Örneğin, bir tasarım firmasında canlı ve 
parlak renkler tercih edebilirsiniz, danışmanlık 
şirketinde soft tonlarının tercih edilmesi doğru 

Sarı, pozitif enerji verir, odaklan-
ma ve yönetmeyi cesaretlendirir.
Yeşil, inovasyon için ilham verir.

Kırmızı, kalp atışlarını hızlandırır 
ve beyin dalgası aktivitelerini 

arttır.
Mavi, zihni rahatlatır ve güven 

duygusunu verir.
Gri , güven eksikliği oluşturur.

Turuncu, yüksek enerji ve yaratı-
cılık verir. 



Ofislerde, çalışma masaları yaklaşık olarak 75-85 
cm’dir. Ofis sandalyesi konumu eğer bilgisayar kulla-
nılıyorsa göz hizası ile monitör eşitlenecek şekilde 
ayarlanmalıdır. Göz hizasının altında 
kalan monitör başınızı eğmenize ve 
boyun hasarlarına sebep olabilir. Aynı 
şekilde göz hizasının yukarısında kalan 
monitör yüksekliği de kullanışsız olacak-
tır. Çalışma masasında dönme mesafesi, 
kullanıcıların etkileşimleri ve kullanıcı 
ihtiyaçları mutlaka göz önünde bulundu-
rulmalıdır

Uzmanlar çalışma alanlarında taze bitki-
lerin bulunmasını tavsiye ediyor. Çünkü 
araştırmalar, çalışma ortamında bitki 
bulunmasının konsantrasyon ve hafıza 
bakımından olumlu etkileri olduğunu 
gösteriyor. Kapalı ofis binalarında dış 
hava ile temasın az olması sebebiyle çalışanların 
karşılaştığı en büyük sorunlarından biri hasta bina 
sendromu. Queensland Üniversitesi araştırma ekibi-
ne göre çalışma ortamındaki bitkiler üretkenliği ve 
memnuniyeti arttırmakta oldukça etkili. Araştırmacı-
lar, masaüstü bitkilerinin çalışma ortamındaki hava 
kalitesi, çalışanların konsantrasyonu ve işyeri tatmini 
üzerindeki etkilerini inceledi. Elde edilen sonuçlar 
çalışırken görüş açısında bitki bulunan kişilerin 
verimliliğinin ortalama %15 oranında arttığını ortaya 
koyuyor. Bunda şüphesiz doğanın ve yeşil rengin 
kişilerin ruh halini yükselterek yaratıcılığı arttırması-
nın büyük bir etkisi var. 

Çoğunlukla bir dekorasyon malzemesi olarak ele 
alınan bitkiler çalışma masasını kişiselleştirmeye 
yardımcı olmasının yanında stresten uzaklaşma 

konusunda da etkili. Çalışma orta-
mınızı daha sağlıklı bir yer haline 
getirmek isterseniz tek bir bitki bile 
verimliliğinizi ve memnuniyetinizi 
ciddi oranda artırabilir. Bekleme ya 
da görüşme odası, her ofiste lazım 
olan bölümlerden biridir. Ofis 
dekorasyonu yapılırken bu tür 
alanlar üzerine pek düşünülmez. 
Oysa müşterileriniz burada bekle-
yecektir. Dolayısıyla göze hitap 
eden, estetik bir dekor şart. Müşte-
rilerle bağlantılı çalışılan birimler 
için ekstra kullanım alanları dizayn 
edilebilir. Hem konfor açısından 
hem de müşteriler ile sağlıklı 

iletişim kurmalarını sağlayacak oturma alanları 
dizayn edebilirsiniz.Çalışma hayatında iş disiplini 
ve düzen önemli olduğu kadar çalışanların verimli-
liğini arttırmak, dağılan dikkatlerini toparlayabil-
mek için ofis dekorasyonunda küçük dinlenme 
alanları yaratabilmek mühim. Aşırı stres, sonunda 
çalışanların bunalmasına ve verimliliklerini kaybet-
mesine neden olur. Ofiste dinlenebilmek, kimi 
çeşitli oyunlar oynanarak yapılabildiği gibi iş ve 
toplantı aralarında kahve molası vereceğiniz 
sevimli alanlar hazırlanarak da yapılabilir. 

Ofiste dinlenebilmek, kimi çeşitli 
oyunlar oynanarak yapılabildiği 

gibi iş ve toplantı aralarında 
kahve molası vereceğiniz sevimli 

alanlar hazırlanarak da yapılabilir. 
Çalışanlarınıza özel bazı köşeler 

yapabilirsiniz 
çünkü çalışanlarınızı

düşünerek tasarladığınız bir 
ofiste, onlar da size 

değer vererek çalışacaktır. 
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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
Sayı: 33797           13 Nisan 2020           Saat: 10:00

SSaannaayyii  ÜÜrreettiimm  EEnnddeekkssii,,  ŞŞuubbaatt  22002200

SSaannaayyii  üürreettiimmii  yyııllllııkk  %%77,,55  aarrttttıı
 
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı sektörü endeksi %4,4 arttı.

SSaannaayyii  üürreettiimmii  aayyllııkk  %%11,,22  aarrttttıı
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre
%5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%1,3 arttı.

BBuu  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  bbiirr  ssoonnrraakkii  hhaabbeerr  bbüülltteenniinniinn  yyaayyıımmllaannmmaa  ttaarriihhii  1144  MMaayyııss  22002200''ddiirr..
                                                                                                                                                                                      
AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARR

Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini ifade etmektedir.

Aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir. 

Sanayi Üretim Endeksinin hesaplanmasında veri kaynağı ağırlıklı olarak Aylık Sanayi Üretim Anketi'dir. Bununla beraber Katma
Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler de kullanılmaktadır. 23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme süreleri 24 Nisan
2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmış olup, ilgililer tarafından 2020 Şubat ayı KDV Beyannamelerinin tamamı verilmemiştir.
Bu nedenle, 2020 Şubat ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi uluslararası norm ve metodolojiler doğrultusunda e-fatura, e-arşiv
fatura, kartlı ödeme ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları kullanılarak hesaplanmıştır. KDV Beyannamesi verilerinin
temin edilmesinin akabinde gerekli olması halinde yayımlanan endeksler revize edilecektir.

TTeekknniikk  bbiillggii  iiççiinn:: Mehtap İpek DEDEOĞLU BBiillggii  ttaalleebbii  iiççiinn:: Bilgi Dağıtım Grubu
TTeelleeffoonn:: +90 312 454 75 10 TTeelleeffoonn:: +90 312 454 72 56
ee..ppoossttaa:: ipekdedeoglu@tuik.gov.tr ee..ppoossttaa:: bilgi@tuik.gov.trSayı : 14    2020Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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TÜİK Verileri

DIŞ TİCARET ENDEKSİ ŞUBAT 2020
Sayı: 33838           10 Nisan 2020           Saat: 10:00

DDıışş  TTiiccaarreett  EEnnddeekksslleerrii,,  ŞŞuubbaatt  22002200
 
İİhhrraaccaatt  bbiirriimm  ddeeğğeerr  eennddeekkssii  %%11,,44  aazzaallddıı
 
İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %2,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) %0,5 artarken, yakıtlarda %8,6 ve imalat sanayinde (gıda,
içecek, tütün hariç) %2,0 azaldı.
 
İİhhrraaccaatt  mmiikkttaarr  eennddeekkssii  %%44,,11  aarrttttıı
 
İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %2,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,7 ve
yakıtlarda %21,6 azaldı.
 
İİhhrraaccaatt  bbiirriimm  ddeeğğeerr  vvee  mmiikkttaarr  eennddeekksslleerrii,,  ŞŞuubbaatt  22002200
[[22001100==110000]]

 
İİtthhaallaatt  bbiirriimm  ddeeğğeerr  eennddeekkssii  %%66,,11  aazzaallddıı
 
İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %2,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,0, yakıtlarda %13,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün
hariç) %5,5 azaldı.
 
İİtthhaallaatt  mmiikkttaarr  eennddeekkssii  %%1155,,33  aarrttttıı
 
İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %51,9, yakıtlarda %1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç)
%11,5 arttı.

İİtthhaallaatt  bbiirriimm  ddeeğğeerr  vvee  mmiikkttaarr  eennddeekksslleerrii,,  ŞŞuubbaatt  22002200
[[22001100==110000]]

 
DDıışş  ttiiccaarreett  eennddeekksslleerrii,,  ŞŞuubbaatt  22002200
[[22001100==110000]]

MMeevvssiimm  vvee  ttaakkvviimm  eettkkiilleerriinnddeenn  aarrıınnddıırrııllmmıışş  iihhrraaccaatt  mmiikkttaarr  eennddeekkssii  %%55,,11  aazzaallddıı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ocak ayında 171,4 olan ihracat miktar endeksi %5,1 azalarak,
2020 Şubat ayında 162,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Şubat ayında 153,2 olan ihracat miktar
endeksi %0,5 artarak, 2020 Şubat ayında 153,9 oldu.
 
MMeevvssiimm  vvee  ttaakkvviimm  eettkkiilleerriinnddeenn  aarrıınnddıırrııllmmıışş  iitthhaallaatt  mmiikkttaarr  eennddeekkssii  %%22,,22  aazzaallddıı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ocak ayında 141,4 olan ithalat miktar endeksi %2,2 azalarak,
2020 Şubat ayında 138,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Şubat ayında 111,4 olan ithalat miktar
endeksi %15,4 artarak, 2020 Şubat ayında 128,5 oldu.
 
MMeevvssiimm  vvee  ttaakkvviimm  eettkkiilleerriinnddeenn  aarrıınnddıırrııllmmıışş  ddıışş  ttiiccaarreett  mmiikkttaarr  eennddeekksslleerrii,,  ŞŞuubbaatt  22002200
[[22001100==110000]]
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TÜİK Verileri

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ OCAK 2020
Sayı: 33785           10 Nisan 2020           Saat: 10:00

İİşşggüüccüü  İİssttaattiissttiikklleerrii,,  OOccaakk  22002200

İİşşssiizzlliikk  oorraannıı  %%1133,,88  sseevviiyyeessiinnddee  ggeerrççeekklleeşşttii

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306
bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik
oranı 1,1 puanlık azalış ile %15,7 oldu.

İİssttiihhddaamm  oorraannıı  %%4444,,00  oolldduu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin
kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %44,0 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe
257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,0'ı tarım, %20,7'si sanayi, %5,2'si inşaat, %58,1'i ise
hizmet sektöründe yer aldı.

İİşşggüüccüünnee  kkaattııllmmaa  oorraannıı  %%5511,,00  oollaarraakk  ggeerrççeekklleeşşttii

İşgücü 2020 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 196 bin kişi azalarak 31 milyon 629 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile %51,0 olarak gerçekleşti.

MMeevvssiimm  eettkkiissiinnddeenn  aarrıınnddıırrııllmmaammıışş  tteemmeell  iişşggüüccüü  ggöösstteerrggeelleerrii,,  1155++  yyaaşş,,  ((BBiinn  kkiişşii)),,  OOccaakk  22001199,,  OOccaakk  22002200

KKaayyııtt  ddıışşıı  ççaallıışşaannllaarrıınn  oorraannıı  %%3311,,00  oolldduu

Ocak 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını
gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak %31,0 olarak gerçekleşti. Tarım
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak %20,9 oldu.

1155--6644  yyaaşş  ggrruubbuunnddaa  iişşssiizzlliikk  oorraannıı  %%1144,,11,,  iissttiihhddaamm  oorraannıı  %%4488,,66  oolldduu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalışla %14,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1

puanlık azalışla %15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,4 puanlık azalışla %48,6, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puanlık
azalışla %56,5 oldu.

MMeevvssiimm  eettkkiissiinnddeenn  aarrıınnddıırrııllmmaammıışş  tteemmeell  iişşggüüccüü  ggöösstteerrggeelleerrii,,  1155--6644  yyaaşş,,  ((%%)),,  OOccaakk  22001199,,  OOccaakk  22002200

GGeennçç  nnüüffuussttaa  iişşssiizzlliikk  oorraannıı  %%2244,,55,,  iissttiihhddaamm  oorraannıı  %%3311,,00  oolldduu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalışla %24,5, istihdam
oranı ise 0,2 puan azalarak %31,0 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık azalışla %41,1 seviyesinde
gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla %25,7
seviyesinde gerçekleşti.

MMeevvssiimm  eettkkiissiinnddeenn  aarrıınnddıırrııllmmaammıışş  tteemmeell  iişşggüüccüü  ggöösstteerrggeelleerrii,,  1155--2244  yyaaşş,,  ((%%)),,  OOccaakk  22001199,,  OOccaakk  22002200

MMeevvssiimm  eettkkiissiinnddeenn  aarrıınnddıırrııllmmıışş  iişşssiizzlliikk  oorraannıı  %%1122,,66,,  iissttiihhddaamm  oorraannıı  %%4455,,33  oolldduu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak %12,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki
döneme göre 155 bin kişi azalarak 4 milyon 60 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak %45,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı
101 bin kişi azalarak 28 milyon 90 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,5 puan azalarak %51,8 oldu. İşgücüne katılan
sayısı 256 bin kişi azalarak 32 milyon 150 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 32 bin kişi, sanayi sektöründe 50 bin kişi,
hizmet sektöründe 20 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 2 bin kişi arttı.Sayı : 14    2020Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ OCAK 2020

SSeekkttöörreell  iissttiihhddaamm  ((bbiinn  kkiişşii)),,  OOccaakk  22001188--OOccaakk  22002200

BBuu  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  bbiirr  ssoonnrraakkii  hhaabbeerr  bbüülltteenniinniinn  yyaayyıımmllaannmmaa  ttaarriihhii  1111  MMaayyııss  22002200''ddiirr..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARR
Bu haber bülteninde Ocak 2020 dönemsel sonuçları; 2019 yılının 49-52. ve 2020 yılının 1-9. haftalarını içine alan Aralık 2019,
Ocak 2020 ve Şubat 2020 aylarını kapsamaktadır.

 

TTeekknniikk  bbiillggii  iiççiinn:: Murat KARAKAŞ BBiillggii  ttaalleebbii  iiççiinn:: Bilgi Dağıtım Grubu
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TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MART 2020 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MART 2020

Sayı: 33864           03 Nisan 2020           Saat: 10:00

TTüükkeettiiccii  FFiiyyaatt  EEnnddeekkssii,,  MMaarrtt  22002200

TTüükkeettiiccii  ffiiyyaatt  eennddeekkssii  ((TTÜÜFFEE))  yyııllllııkk  %%1111,,8866,,  aayyllııkk  %%00,,5577  aarrttttıı

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın
aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

TTÜÜFFEE  yyııllllııkk  ddeeğğiişşiimm  oorraannllaarrıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200

YYııllllııkk  eenn  ddüüşşüükk  aarrttıışş  %%22,,5522  iillee  hhaabbeerrlleeşşmmee  ggrruubbuunnddaa  ggeerrççeekklleeşşttii

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,18 ile giyim ve ayakkabı, %6,72 ile eğlence
ve kültür ve %7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise
sırasıyla, %40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

TTÜÜFFEE  aannaa  hhaarrccaammaa  ggrruuppllaarrıınnaa  ggöörree  yyııllllııkk  ddeeğğiişşiimm  oorraannllaarrıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200

AAyyllııkk  eenn  yyüükksseekk  aazzaallıışş  %%11,,9911  iillee  uullaaşşttıırrmmaa  ggrruubbuunnddaa  oolldduu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise %0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık,
ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,78 ile sağlık, %1,95 ile gıda ve
alkolsüz içecekler ve %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TTÜÜFFEE  aannaa  hhaarrccaammaa  ggrruuppllaarrıınnaa  ggöörree  aayyllııkk  ddeeğğiişşiimm  oorraannllaarrıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin
ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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TÜİK Verileri

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ MART 2020

ÖÖzzeell  kkaappssaammllıı  TTÜÜFFEE  ggöösstteerrggeessii  ((BB))  yyııllllııkk  %%1111,,6655,,  aayyllııkk  %%00,,7777  aarrttttıı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,77,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış
gerçekleşti.

BBuu  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  bbiirr  ssoonnrraakkii  hhaabbeerr  bbüülltteenniinniinn  yyaayyıımmllaannmmaa  ttaarriihhii  0044  MMaayyııss  22002200''ddiirr..

TTeekknniikk  bbiillggii  iiççiinn:: Dr. Cem BAŞ BBiillggii  ttaalleebbii  iiççiinn:: Bilgi Dağıtım Grubu
TTeelleeffoonn:: +90 312 454 76 10 TTeelleeffoonn:: +90 312 454 72 56
ee..ppoossttaa:: cembas@tuik.gov.tr ee..ppoossttaa:: bilgi@tuik.gov.tr

Sayı: 33758           03 Nisan 2020           Saat: 10:00

YYuurrtt  İİççii  ÜÜrreettiiccii  FFiiyyaatt  EEnnddeekkssii,,  MMaarrtt  22002200

YYuurrtt  iiççii  üürreettiiccii  ffiiyyaatt  eennddeekkssii  ((YYİİ--ÜÜFFEE))  yyııllllııkk  %%88,,5500,,  aayyllııkk  %%00,,8877  aarrttttıı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,22, bir önceki yılın
aynı ayına göre %8,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gösterdi.

YYİİ--ÜÜFFEE  ddeeğğiişşiimm  oorraannllaarrıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200

YYİİ--ÜÜFFEE  yyııllllııkk  ddeeğğiişşiimm  oorraannıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200
 

SSaannaayyiinniinn  ddöörrtt  aannaa  sseekkttöörrüünnddeenn  iimmaallaatt  yyııllllııkk  %%77,,7799  aarrttttıı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %10,90, imalatta %7,79, elektrik, gaz üretimi ve
dağıtımında %18,08, su temininde %5,51 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %7,04, dayanıklı tüketim malında %11,43, dayanıksız tüketim malında
%13,25, enerjide %1,53, sermaye malında %9,99 artış olarak gerçekleşti.
 
YYİİ--ÜÜFFEE  yyııllllııkk  ddeeğğiişşiimm  oorraannllaarrıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200

SSaannaayyiinniinn  ddöörrtt  aannaa  sseekkttöörrüünnddeenn  iimmaallaatt  aayyllııkk  %%00,,9911  aarrttttıı
  
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,32 azalış, imalatta %0,91, elektrik, gaz üretimi
ve dağıtımında %0,99, su temininde %0,43 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,03, dayanıklı tüketim malında %1,35, dayanıksız tüketim malında
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ MART 2020ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ MART 2020%1,76 artış, enerjide %6,82 azalış, sermaye malında ise %2,01 artış olarak gerçekleşti.
  
YYİİ--ÜÜFFEE  aayyllııkk  ddeeğğiişşiimm  oorraannllaarrıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200
  

YYııllllııkk  eenn  yyüükksseekk  aazzaallıışş  %%2255,,7700  iillee  kkookk  vvee  rraaffiinnee  ppeettrrooll  üürrüünnlleerriinnddee  ggeerrççeekklleeşşttii
  
Yıllık en fazla azalış; %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna
karşılık tütün ürünleri %46,19, metal cevherleri %20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı %18,08 ile endekslerin en fazla arttığı
alt sektörler oldu.
 
SSeekkttöörrlleerree  ggöörree  YYİİ--ÜÜFFEE  yyııllllııkk  ddeeğğiişşiimm  oorraannllaarrıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200

AAyyllııkk  eenn  yyüükksseekk  aazzaallıışş  %%2222,,4466  iillee  kkookk  vvee  rraaffiinnee  ppeettrrooll  üürrüünnlleerriinnddee  ggeerrççeekklleeşşttii
  
Aylık en fazla azalış; %22,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,74 ile tütün ürünleri olarak
gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %7,71, ana metaller %3,39, diğer mamul eşyalar %2,90 ile
endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
  
SSeekkttöörrlleerree  ggöörree  YYİİ--ÜÜFFEE  aayyllııkk  ddeeğğiişşiimm  oorraannllaarrıı  ((%%)),,  MMaarrtt  22002200
  

Sayı: 33877           16 Mart 2020           Saat: 10:00

KKoonnuutt  SSaattıışş  İİssttaattiissttiikklleerrii,,  ŞŞuubbaatt  22002200

TTüürrkkiiyyee''ddee  22002200  ŞŞuubbaatt  aayyıınnddaa  111188  775533  kkoonnuutt  ssaattııllddıı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 oranında artarak 118 753 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 22 662 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13_
326 konut satışı ve %11,2 pay ile Ankara, 7 669 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu
iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

   KKoonnuutt  ssaattıışş  ssaayyııllaarrıı,,  ŞŞuubbaatt  22002200

İİppootteekkllii  kkoonnuutt  ssaattıışşllaarrıı  22002200  ŞŞuubbaatt  aayyıınnddaa  4433  773333  oollaarraakk  ggeerrççeekklleeşşttii

Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %391,9 oranında artış göstererek
43 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 281
konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

DDiiğğeerr  ssaattıışş  ttüürrlleerrii  ssoonnuuccuunnddaa  7755  002200  kkoonnuutt  eell  ddeeğğiişşttiirrddii

Diğer konut satışları 2020 Şubat ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 75 020 oldu.
Diğer konut satışlarında İstanbul 14 381 konut satışı ve %19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları
içinde diğer satışların payı %63,5 oldu. Ankara 7 399 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 541 konut satışı ile
İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

SSaattıışş  şşeekklliinnee  ggöörree  kkoonnuutt  ssaattıışşıı,,  ŞŞuubbaatt  22002200    
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ MART 2020

KKoonnuutt  ssaattıışşllaarrıı  OOccaakk--ŞŞuubbaatt  ddöönneemmiinnddee  %%5533,,55  aarrttttıı

Ocak-Şubat döneminde 232 368 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 oranında artış gösterdi.
Ocak-Şubat döneminde ipotekli konut satışı %457,3 oranında artarak 85 970, diğer satış türlerinde ise %7,7 oranında artarak
146 398 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %15,1 oranında artarak 73 343 oldu. İkinci el konut satışları da %81,3
oranında artarak 159 025 olarak gerçekleşti.
 
YYaabbaannccııllaarraa  22002200  yyııllıı  ŞŞuubbaatt  aayyıınnddaa  44  000055  kkoonnuutt  ssaattıışşıı  ggeerrççeekklleeşşttii

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 4 005 oldu. Yabancılara yapılan konut
satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı 1 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265
konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.

 YYaabbaannccııllaarraa  yyaappııllaann  kkoonnuutt  ssaattıışş  ssaayyııllaarrıı,,  ŞŞuubbaatt  22002200

Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 artarak 7 912 oldu.

ÜÜllkkee  uuyyrruukkllaarrıınnaa  ggöörree  eenn  ççookk  kkoonnuutt  ssaattıışşıı  İİrraann  vvaattaannddaaşşllaarrıınnaa  yyaappııllddıı

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya
Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi.

    UUyyrruukkllaarraa  ggöörree  eenn  ççookk  kkoonnuutt  ssaattıışşıı  yyaappııllaann  2200  üüllkkee,,  ŞŞuubbaatt  22002200
 

BBuu  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  bbiirr  ssoonnrraakkii  hhaabbeerr  bbüülltteenniinniinn  yyaayyıımmllaannmmaa  ttaarriihhii  1155  NNiissaann  22002200''ddiirr..
 

 
KKoonnuutt  ssaattıışşllaarrıınnddaa  3377  330033  kkoonnuutt  iillkk  ddeeffaa  ssaattııllddıı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 artarak 37 303 oldu.
Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 326 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya
sahip olurken, İstanbul'u 3 305 konut satışı ile Ankara ve 2 370 konut satışı ile İzmir izledi.
 
İİkkiinnccii  eell  kkoonnuutt  ssaattıışşllaarrıınnddaa  8811  445500  kkoonnuutt  eell  ddeeğğiişşttiirrddii

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %77,8 artış göstererek 81 450
oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 336 konut satışı ve %18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut
satışları içinde ikinci el satışların payı %67,7 oldu. Ankara 10 021 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5_299 konut
satışı ile İzmir izledi.                           
    
 SSaattıışş  dduurruummuunnaa  ggöörree  kkoonnuutt  ssaattıışşıı,,  ŞŞuubbaatt  22002200

 
    SSaattıışş  şşeekklliinnee  ggöörree  kkoonnuutt  ssaattıışşıı,,  ŞŞuubbaatt  22001199--22002200           SSaattıışş  dduurruummuunnaa  ggöörree  kkoonnuutt  ssaattıışşıı,,  ŞŞuubbaatt  22001199--22002200
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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

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

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

AKKAYALAR HAFRİYAT İNŞAAT MALZEMELERİ 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, harç, kireç, tuğla, 
kiremit, briket, taş, kum, çakıl vb. İnşaat malzemeleri perakende ticareti

FABRICOTT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil)

OPTICASE OPTİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gözlük, kontak lens, 
gözlük camı vb. Perakende ticareti (gözlükçülerin hizmetleri)

NERİMAN KUNLAR-GÜLSE TİCARET Atık ve hurda toptan ticareti (metal olanlar) (kağıt, cam, 
plastik vb. İkincil hammaddeler hariç)

NET BORU SANAYİ VE DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ 
BORA ŞAMAN VE ORTAĞI BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlan-
tı parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş)

AHMET ERGEN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI ŞUBESİ Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme te-
meline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)

SINIRLI SORUMLU GEMLİK TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknele-
rinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)

ARFA LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, 
kuru yük, vb.) (Gaz ve petrol ürünleri hariç)

ER-İŞ İLETİŞİM TAŞIMACILIK METAL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. Sanayi üretimi-
ni amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, 
lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. İnşaatı)

FUBA NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, 
kuru yük, vb.) (Gaz ve petrol ürünleri hariç)

FKM GELİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM 
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyet-
ler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, ag-
ronomlar vb. Tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)?

KALKAN GRUP OTOPARK TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil)

BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ GEMLİK CİHATLI TAŞ OCAĞI ŞUBESİ Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil)

BEKTAŞ KARDEŞLER HURDACILIK TEMİZLİK 
NAKLİYE TAHMİL TAHLİYE HAFRİYAT GIDA SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ

"Atık ve hurda toptan ticareti (metal olanlar) (kağıt, cam, 
plastik vb. İkincil hammaddeler hariç)"

TUNA OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİ 
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

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

YUSUFBEY ZEYTİNCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

TATLICILAR MOBİLYA İRFAN TATLICILAR 
İHSAN TATLICILAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ

Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gar-
dırop, vestiyer, vb. İmalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. Dahil)

ERAY ŞEN İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK 
LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, 
mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar kap-
lamalarının döşenmesi vb.) (Halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç)

BURGEM EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. Sınavlara 
yönelik kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri

DEMA POLİMER LİMİTED ŞİRKETİ
Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil 
klorür, vinil asetat, vinil esterleri, akrilik vb. Polimerleri ile sertleşti-
rilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil)

MİLA KAFETERYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri

EKSTRA NDT KALİTE VE MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

"Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yapıların kusurlarını be-
lirlemek için radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal çalışmala-
rın doğruluğunun kanıtlanması, kaynakların radyolojik muayenesi ve diğerleri)"

ARAMIZA YENİ KATILANLARARAMIZA YENİ KATILANLAR

İLK SAY ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Düğün, balo ve kokteyl salonlarının ışletılmesı

HİLMİ AKTEPE GIDA RESTORAN TİCARET 
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetle-
ri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıla-
rın ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

YAKUP BAYTAŞ MÜHENDİSLİK PROJE İNŞAAT 
TAAHHÜT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ

Hazır mutfaklar, mutfak tezgahları, gömme dolaplar, iç merdi-
venler ile ince tahta, lambri ve benzerlerinin montajı işleri

GÜL GÜREL TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)

BİREYSEL VE KURUMSAL İLETİŞİM HİZMETLERİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ Çağrı merkezlerının faalıyetlerı

SINIRLI SORUMLU OVACIK DOĞAL TOHUM 
TÜKETİM KOOPERATİFİ GEMLİK ŞUBESİ

"Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edil-
memiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)"

GÜVENRES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 
ANONİM ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ Elektrik enerjisi üretimi

AKABER İNŞAAT EMLAK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin otur-
duğu binalar, gökdelenler vb.Nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

ÇELİKLER MODERN İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin otur-
duğu binalar, gökdelenler vb.Nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

OKAN TURAN TRN İNŞAAT İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin otur-
duğu binalar, gökdelenler vb.Nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

ALESTA ULUSLARARASI GÖZETİM VE GEMİ BAKIM SÖRVEY 
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ "Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil)"

SINIRLI SORUMLU KARACAALİ MAHALLESİ 
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil)

SEGEKA ORMAN ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ormanda kesilmiş ve temizlenmiş ağaçların taşınma-
sı, istiflenmesi ve yüklenmesi faaliyetleri

GÖRER İNŞAAT EMLAK TAAHHÜT DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin otur-
duğu binalar, gökdelenler vb.Nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

MARMARA TAŞ MARKET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ "Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, 
kiremit, tuğla, boru, vb. İnşaat amaçlı ürünlerin imalatı"

MUHARREM AKHAN SAĞLIK HİZMETLERİ 
TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ

Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel 
hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetle-
ri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)

HALİL GÖRER İNŞAAT EMLAK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin otur-
duğu binalar, gökdelenler vb.Nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)"

SERÇEMELİ TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. Kumaştan 
olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağ-
murluk, gece kıyafetleri vb.) (İş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

ALİ YAVUZ NALBANTOĞLU İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin otur-
duğu binalar, gökdelenler vb.Nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

AYVAZLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş ma-
ğazalarda perakende ticareti (dorse, damper, akü dahil, lastik 
ve camlar ile motosiklet parça ve aksesuarları hariç)

BURSA ERMAK YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ "Yapı denetim kuruluşları"

KEREM İZOLASYON İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys. 
Diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (radyatörleri kaplayan ızgaraların montajı 
ile akustik panel, karo veya diğer malzemeleri içeren akustik işler dahil)

AZRA ZEYTİN GIDA NAKLİYE VE DENİZCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti
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ARAMIZA YENİ KATILANLAR

DÖRT ÇINAR GIDA ORGANİZASYON TURİZM İNŞAAT 
NAKLİYAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

SAKALLI GIDA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ

Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis 
edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri 
motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil)

GEMLİK DİYABAZ BAZALT MADENCİLİK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı

YORULMAZ MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Metallerin işlenmesinde, kesilmesinde ve şekillendirilme-
sinde kullanılan makinelerin kurulum hizmetleri

ÖZBAY AYDINLATMA YAPI ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ
Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sis-
temleri hariç) elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisa-
tı ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kollek-
törleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. Kurulumu

MUHAMMET AKBIYIK AKBIYIK PSİKOTEKNİK 
DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalist-
ler, psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı)

TCD DESTEK AMBALAJ ÜRETİM GERİ DÖNÜŞÜM 
SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı

SİRİUS POLLUX TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

"Bys. Diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim tele-
metresi vb. Uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağ-
lanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, voıp sağlanması, vb.)"

BKT LOJİSTİK ALTYAPI TEMİZLİK İNŞAAT TURİZM 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

"Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanali-
zasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurla-
rın ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.)"

İSLAM KURTİŞ SİGORTA ARACILIK VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ Sigorta acentelerinin faaliyetleri

HASZEY1955 ZEYTİNCİLİK GIDA KAFE RESTORAN 
OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

GEMLİK ÖNAL TURİZM NAKLİYE GIDA İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, 
vb. Grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)

BRS MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İkamet amaçlı binaların inşaatı

ECS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA 
HALI TEKSTİL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

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

ZED MADEN VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ

"Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mer-
merden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, 
lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. İmalatı dahil, süs eşyası hariç)"

YANIK NAKLİYAT OTOMOTİV GIDA PAZARLAMA 
TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK ŞUBESİ "Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)"

AZİZ GÖRAL AZİZBEY ZEYTİN ZEYTİNYAĞI "Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti"

GEMLİKBİRLİK ZEYTİNCİLİK VE GIDA LİMİTED ŞİRKETİ Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

HARMANAM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) ekmek, pasta ve unlu ma-
mullerin perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külahı vb.)"

KARATAŞ ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK 1 ŞUBESİ

Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve da-
ğıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, 
devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.)

KARATAŞ ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEMLİK 2 ŞUBESİ

Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve da-
ğıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, 
devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.)

ARAS MARMARA GIDA İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti

TUNİCHİ BFZ OTOMOTİV İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti (dorse, damper, 
akü dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç)

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

GEMLİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygula-
ma faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi pa-
ramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)

AKİF ARAS GÜLEN UYKU DÜNYASI
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımla-
rı ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları perakende ticareti (çarşaf, yatak 
takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.)

ÖZGÜR YAZAR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı 
olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile 
ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)

ALKAN ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT PETROL NAKLİYAT 
TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ. "Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti"

ARC MODERN MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri

YILMADEN MANYEZİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Silisli süzme topraktan (kizelgur) ısı yalıtımlı seramik ürünler ile ateşe dayanık-
lı briket, blok, tuğla, ateş tuğlası, vb. Ateşe dayanıklı seramik yapı ürünleri imalatı

HATEM MEDİKAL HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL HATEM FEN LİSESİ ŞUBESİ

Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğre-
tim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

HATEM MEDİKAL HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ ÖZEL HATEM ANADOLU LİSESİ ŞUBESİ

Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğre-
tim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

HATEM MEDİKAL HİZMETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL HATEM MESLEKİ 
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ŞUBESİ

Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğre-
tim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

MARLİN GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Oturacak yeri olan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) Satış yerleri 
(büfeler dahil) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri

BUKET ŞAHİN EMİRMAK İNŞAAT "İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin otur-
duğu binalar, gökdelenler vb.Nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)"

YÜCELEN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI OTOMOTİV 
EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Beyaz eşya toptan ticareti (buzdolabı, çamaşır makine-
si, bulaşık makinesi, fırın, çamaşır kurutma makinesi vb.)

AHMET SÖZEN LİMAN VE GÖZETİM 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilme-
si (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminal-
lerinin vb. İşletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. İşletilmesi hariç)

GEMLİK AĞIR VASITA TAMİR BAKIM SERVİS 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

HÜSEYİN AKCAN AKARYAKIT PETROL 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

"Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosik-
let yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, lpg, cng vb.) Perakende ticareti"

PETRAVON PETROKİMYA KAUÇUK OTOMOTİV 
YAN SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, 
akrilik, vb. Polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar)

AS-KA TEKSTİL NAKLİYE LOJİSTİK VE ANTREPO 
İŞLETMECİLİĞİ PETROL KUYUMCULUK GIDA İNŞAAT 
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Otel vb. Konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak 
yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterileri-
ne restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)

PURMEK POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarla-
rın imalatı (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. Dahil)

ATİLLA KOSİF Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak sakla-
nan sebze ve meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. Dahil)

ÖZLEM ZEYTİNCİLİK GIDA NAKLİYE SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak sakla-
nan sebze ve meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. Dahil)

ATOM PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik ürünlerin imalatı
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