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Ülkemizde maalesef Anayasalar, hep olağanüstü şart-
larda yapılmıştır. 1921 ve 1924 Anayasaları, Cumhuri-
yetimizin kuruluş döneminde gerçekleştiği için modern 
manada milletin mutabakatıyla gerçekleşmesi zaten 
mümkün değildi. 

1961 ve 1982 Anayasaları, halk tarafından seçilmiş sivil 
iktidarları bir darbe ile alaşağı etmiş,  darbe 
Anayasaları’ydı ve yapılış biçimiyle demokrasiye, içeriği 
itibariyle de insan haklarına aykırıydı. Süreç içinde kısmi 
değişiklikler yapıldıysa da, temel içeriğine müdahale 
edilemedi. İşte, bize tarihi bir fırsat! Gelin bu fırsatı en 
iyi şekilde değerlendirelim. Yeni Anayasamızın tüm 
süreçlerinde fikirlerimizi ve düşüncelerimizi beyan 
edelim. Modern Türkiye’ye yakışır, yeni bir Anayasa’yı 
birlikte çıkaralım. Eğer hazırlanmakta olan Anayasa, 
hükümet tarafından çok dikkatli bir iletişim politikasıyla 
topluma yansıtılmazsa, uzun yıllardır özlenen bu değişim, 
kolaylıkla kavgaya dönüşüp sekteye uğrayacaktır 
kanaatindeyim. 

Bu önemli süreçte, yapılan çalışmalarda akademisyen-
lerin, siyasi partilerin, kanaat önderlerinin, gazeteci ve 
yazarların, sivil toplum kuruluşlarının, mümkün olduğu 
kadar toplumun bütün kesimlerinin; görüş, düşünce ve 
teklifleri alınarak oluşturulacak platformlarla daha 
sağlam temeller üzerinde yükselinecektir. Herkes, yeni 
inşa edilecek Anayasamızın, oluşum sürecinde söz sahibi 
olmalıdır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Sayın Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU’nun da bir konferansta belirttiği üzere;
 
“Yeni Anayasa; bireyi esas alan, her türlü ayrımcılığı 
dışlayan, eşitlik idealini toplumsal hayatın her alanında 
gerçekleştirmeye çalışan bireylere, evrensel standart-
lara uygun olarak temel hak ve özgürlüklerden yarar-
lanma imkanı tanıyan, demokratik, laik ve sosyal hukuk 
devleti anlayışını muhafaza eden evrensel bir Anayasa 
olmalıdır.” 

Bizler de kurum olarak bu sözlerin arkasında durduğu-
muzu ifade etmek isteriz.

Geçmiş Anayasalarımızı irdeleyecek olursak; uzmanlar 
yazıyordu, halk kabul ediyordu. Yeni Anayasamız, mille-
timizin önderliğinde, talep ve beklentilerini karşılayacak 
sivil bir Anayasa olmalıdır. Milletimiz istemeli, uzmanlar 
yazmalıdır. Bir bayram havasında bu önemli süreç 
tamamlanmalıdır.

Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Her geçen gün 
büyüyen ekonomisi, artan iş istikrarı, devasa projeleri 
ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Bizler, 
geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz, güçleniyoruz. 
Yeni Anayasamız, büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin 
lokomotifi olacaktır.

Yeni Anayasa nasıl olmalı? 
Nasıl bir Anayasa istiyoruz?

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI
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www.cimtas.com.tr 1973’den beri

İstanbul

Bursa
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Gölcük
Marmara Denizi

Karadeniz

KBulgaristan

Yunanistan

Ege Denizi

Çimtaş Ningbo, Çin

Çimtaş Gemi, Gölcük Çimtaş Boru, Gemlik

Çimtaş Çelik, Gemlik

Çimtaş Borulama, Gemlik

Çimtaş Grup mühendislik, satınalma, çelik imalat 
ve montaj hizmetlerini, iş güvenliğini en üst 
seviyede önemseyerek, yüksek kalitede, 

zamanında ve en düşük toplam maliyetle her 
müşterisine sunmayı misyon edinmiş lider bir 
kuruluştur.

DÜNYANIN ÜRETİMİNİ BURALARDA
MONTAJINI BURALARDAN YAPIYORUZ
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İşyerinizdeki ofisimiz...
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Gemlik, stratejik konumu itibariyle yerli ve yabancı 
yatırımcıların odak noktası olmuştur. Bu özelliğiyle  
ülkemizin en önemli ekonomi merkezlerinden biridir. 
Ülke ihracatımızın büyük bir bölümü burada gerçek-
leşmektedir. Büyük ölçekli sanayi tesisleri, serbest 
bölgesi, limanları ve zeytini ile her geçen gün büyü-
mekte ve yeni yatırımlara yol açmaktadır. 

Fakat bu büyüme ile birlikte sorunlar ve problemler 
de ortaya çıkmaktadır. Bu problemleri özetleyecek 
olursak;

•	 Gelişen sanayi ile birlikte artan göç
•	 Artan göçle birlikte çarpık kentleşme
•	 İşsizlik oranlarında artış
•	 Ulaşım eksiklikleri
•	 Altyapı sorunları
•	 Trafik ve park sorunu
•	 Çevre kirliliği 

Ne yazık ki yukarıda sıraladığımız sorunları, gelişmekte 
olan bütün kentlerde görmekteyiz. Bu sorunların 
temeline indiğimizde, göç faktörünün pastadan en 
büyük payı aldığını görebiliriz. Gemlik de dışarıdan çok 
göç alan yerlerin başında gelmektedir. Sanayi tesisle-
rinin fazlalığı, limancılık sektörünün her geçen gün 
büyümesi, serbest bölgesi ve zeytincilik gibi ekonomik 
kaynakları, ilçemizin dışarıdan göç almasına neden 
olmaktadır. 

Bu sorunun önüne geçebilmek için, göç veren bölgelere 
iş sahaları açılmalı, buradaki istihdama katkı 
sağlanmalıdır.

Bölgemizdeki sanayi ve lojistik altyapı, kapasite kulla-
nımı bakımından, özellikle lojistik anlamda üst sınırlara 
ulaşmış durumdadır. Marmara Bölgesi içinde liman-
ların durumu incelendiğinde, Gemlik’te bulunan liman 
hizmetleri, her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak 
da liman işletmeleri; tesislerinde, gelişme projeleri 
oluşturarak artan kapasiteyi karşılamaya 
çalışmaktadırlar. 

Ayıca her platformda dile getirdiğimiz gibi, karayolu ve 
demiryolu bağlantıları, deniz yolu taşımacılığı ile paralel 
olarak gelişmemiştir. Bu konuda acil önlemler alın-
malıdır. Özellikle limanlarımızın acilen demiryolları ile 
bağlantıları yapılmalıdır. Daha temiz ve daha ekonomik 
bir ulaşım için bu, hayati bir önem taşımaktadır. 

Ekonomik büyümenin getirdiği avantajlar, dezavantaja 
dönüşmemelidir. Büyümenin yarattığı olumsuz etkiler 
en aza indirilmelidir. Bu güzel coğrafyayı, körfezimizi 
korumak ve kollamak  herkesin görevidir. Daha planlı, 
daha sistematik yapılaşmayla, çevre politikalarıyla; 
daha modern, daha yaşanılabilir bir Gemlik için, herkes 
üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

KOZLARINI İYİ KULLANMALIDIR...
Gemlik; sanayi, lojistik, liman ve zeytin kentidir.  

Agah ARDA
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreteri

Nisan - Mayıs - Haziran  2012
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Başarılı şirketler ve kuruluşlar, değişen koşullara göre 
kendilerini yenilemeyi başarabilmiş olanlardır. 
Çağın değişimlerine bağlı olarak yenilikleri, kendi şirket-
lerinde uygulama çabası içinde olan, müşteri şartlarına 
önem veren ve bunları sürdürme becerisine sahip olan 
şirketler; farklı olarak tanımlanır. 

Farklı olmak denilen şey, üstün başarıyı elde etmekten 
başka bir şey değildir.  Üstünlük elde etmek için asla 
ihmal edilmemesi gereken eylemler vardır. 
 
Farklı olmak “ farkında olmak”la mümkündür ve fark-
lılığımız farkına vardığımız noktada başlar…  Üstün 
başarıya ulaşmak ve mükemmeli yakalamak için; geliş-
meleri yakından takip etmek, hatta önceden tahmin 
etmek gerekir. Uluslararası konjonktürde yaşanan 
değişimler, teknolojik gelişmeler, değişen müşteri 
şartları ile birlikte toplumun davranış modelleri sürekli 
gözlenmeli; ileriye dönük geniş bir vizyona yönelik inovatif 
aksiyonlar belirlenmeli; bunun yanı sıra kendilerinin 
diğerlerine kıyasla nerede bulduklarını 
görebilmelidirler.

Gelişmeler takip edilerek tespit edilen beklentilerin; 
kuruluş tarafından, diğer rakiplerden önce uygulamaya 
konulması, tabi ki de kuruluşu diğerlerinden farklı 
kılacaktır. Fakat sadece bununla olağanüstü sonuçlar 
elde etmek mümkün olamayacaktır. Müşterilerimizin 
beklentilerine cevap verebilmek için,  kaynaklarımızın 
iyi yönetilmesi gerekir. Kaynakların en değerlisi; maddi 
olmayan kaynaklar olarak da tanımlanan insan kaynak-
larıdır. Kuruluşun çalışanları, kuruluşun  müşterileri; 
şartlarının yerine getirilme derecesini yani kalitesinin 
gerçekleşmesinde en önemli etken olan ve kuruluş için 
faydaları asla sayısal olarak ortaya konulamayan kaynak-
larıdır. Bu kaynağın öneminin farkına varan kuruluşların, 
çalışan mutluluğuna verdikleri önem ve başarılarındaki 
doğru orantılı artış kolaylıkla fark edilmektedir.

Farklı olmak, tüm bunların farkındalığı ile mümkündür.
Aksi şekilde elde edilmiş tüm başarıların ömürleri
kısa, getirileri az olacaktır. Uzun soluklu başarılar elde
etmek için değişime bugünden ayak uydurmaktan başka
yol yoktur. Çünkü herkes için geleceği, bugün
belirleyecektir…

FARKINDA OLMAK ...

Gamze ÖZELDİZ
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Kalite Yöneticisi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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GTSO, Kalitesini Bir Kez 
Daha Tescilledi…
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 20 Mart 2012 Salı günü, 

Ankara’da TOBB Merkezi’nde düzenlenen törenle 
yenilenen ‘’Akreditasyon Belgesi’’ni aldı. Kemal Akıt 
sertifikayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akreditasyon 
Kurul Başkanı Halim Mete’nin elinden aldı.

2008 yılında ilk defa akredite olan ve 365 oda ve borsa 
arasından ilk 65 arasında yer alan GTSO, Türkiye odala-
rını, Avrupa odalarına uyumlu hale getiren proje kapsa-
mında, 3 yıl sonra yeniden denetlemeye tabi tutularak 
akreditasyon belgesini yeniledi. Törene, GTSO Genel 
Sekreteri Agah Arda ve Kalite Yöneticisi Gamze Özeldiz 
de katıldı. Törende bu belgeyi ilk kez almaya hak 
kazanan 7’dönem odalarının yeni belgeleri ile, belgeleri 
yenilenen odalara akreditasyon belgeleri verildi.
GTSO heyeti belge töreninin ardından TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından da tebrik edildi.

HİSARCIKLIOĞLU ‘’AKREDİTASYON BELGESİ 5 YILDIZ 
HİZMET BELGESİDİR.’’

Akreditasyon projesi ile amaçlarının, oda ve borsaların 
kapasite ve hizmet kalitesini arttırmak olduğunu vurgu-
layan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Oda ve 
borsalarımızın bu noktaya gelmesi, hem özel sektö-
rümüz hem de ülkemiz açısından çok önemli. Sizler, 
ilinizde ve ilçenizde üyelerinizle temas kuracak, onların 
nabzını tutacak ve hizmet üreteceksiniz ki, biz de burada 
sizin sesiniz olabilelim. Sizin sesinizi, Türk iş camiasının 
sesini daha iyi duyuralım. Bu kapsamda, Oda ve Borsa-
larımızın üyeleri ile bağlarını kuvvetlendirmek, ve sürdü-
rülebilir bir sistem kurmak için 2001 yılında dünya 
örneklerini inceledik. 3 temel hedefimiz vardı: Oda ve 
borsalarımızın hizmet kalitesini artırmak, en üst sevi-
yede standart bir hizmet sağlamak, üyeleri ile odaları-
mızın bağlarını kuvvetlendirmek. Sonuçta en iyisi oldu-
ğunu gördüğümüz İngiltere ve Almanya’nın odalarını 

örnek alarak bir sistem oluşturduk ve -Akreditasyon 
Sistemini- kurduk. Sistemi alıp orada bırakmadık. Her 
zaman söylediğim gibi akreditasyon yaşayan bir süreçtir. 
O yüzden biz de değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre 
sistemi sürekli revize ediyor, hep bir adım ileriyi düşü-
nüyoruz” dedi.
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Uludağ Üniversitesi’nden 
Odamıza Ziyaret
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Müfit Parlak başkanlığındaki yüksek 

okul yöneticileri, dün saat 11.30’da, odamızı ziyaret 
ederek, üniversiteye desteklerimizden ötürü  için 
teşekkür ettiler. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Müfit Parlak, “Üniversitemize bağlı  17 Meslek 
Yüksel Okulu müdürleriyle her ay yaptığımız toplantıları 
artık her ay, ayrı bir ilçede yapıyoruz. Bugün yapacağımız 
toplantı nedeniyle Gemlik’teyiz. Bu arada, Yüksek 
Okullar ile üniversitemize maddi ve manevi desteklerini 
esirgemeyen, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarını 
da ziyaret ederek, teşekkür ediyoruz. Bu nedenle, 
Kaymakam vekilimizi, Cumhuriyet Başsavcımızı ve 
Odanızı ziyaret ediyoruz.” dedi. Oda Başkanımız Kemal 
Akıt ise, “Sahaya çıkmak çok güzel. Bu sayede biz de 
hocalarımızı tanıma fırsatı bulduk. Biz, bu ziyaret için 
teşekkür ediyoruz.“ dedi.

Oda başkanımız Kemal Akıt, “Hayatta önem verdiğim 
iki meslek var. Bunlardan biri doktorluktur. Doktorlar, 
hayat kurtarır, öğretmenler ise çocuğa yön verir.” 
şeklinde konuştu. Gemliklilerin geçim kaynaklarının 
temelinde zeytincilik bulunduğuna dikkat çeken Kemal 
Akıt, Gemliklilerin balıkçılığı kendi elleriyle yok ettiğini 
söyledi. GTSO’nun, Körfez’de kaybolmaya yüz tutmuş 
olan balık türlerinin artması için bir proje geliştirdik-
lerini, bu projenin Körfez’in uygun bir yerine batık birr 
gemi bırakmak olduğunu anımsatarak, “Bu konuda 
teklifimiz üniversitenize kadar geldi. Görüş istedik ama 
sonuç alınamadı.” dedi.

ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ODAMIZDAN HABERLER

Prof. Dr. Müfit Parlak ise, balık türlerinin çoğalmasının yalnız balık ile gerçekleşmeyeceğini, Körfez’e salınan evsel 
atıkların, sanayi atıklarının devam etmesi halinde balık türlerinin çoğalmasının mümkün olmadığını söyledi. Akıt ise, 
bu konuda BUSKİ’nin arıtma tesisi projesini yaptığını, gerekli kredinin bulunmasıyla Gemlik ve Orhangazi’nin evsel 
ve sanayi atıklarının Körfez’e temiz atılacağını söyledi.
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Kalder Bursa Şubesi Odamızı 
Ziyaret Etti

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, Genel 
Sekreter Akyan Kurkur, Eğitim ve Muhasebe Yöneticisi 
Güleser Su, Kalite Ödülü ve Uzmanlık Grupları Yöneticisi 
Ebru Yalçın ile birlikte Ödül Yürütme Kurulu Başkanı 
Sadettin Çiçek, Oda Yönetim Kurulu toplantımıza 
katıldılar.

Toplantıda, GTSO’nun 
Kalder Bursa şubesine üye 
olan ilk oda olduğu belir-
tildi. Kalder’in yapısı, amaç-
ları ve çalışmaları ile ilgili 
bilgilendirmenin yapıldığı 
toplantıda, GTSO yönetim 
kurulu üyeleri ve Kalder 
yetkilileri tanışma fırsatı 
buldu. Toplantı sonunda 
2010 yılı itibariyle başlayan 
Kalder üyeliği sürecimizin 
sürdürülmesi ve ulusal 
kalite hareketine ileriki 
günlerde başlanması 
yönünde görüş birliğine 
varıldı.

02
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Bir İnsan Değişirse...

2012 yılı itibari ile Olay TV ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi 

Rektörlüğü’nün ortaklaşa yürüttükleri “Bir İnsan Deği-
şirse” isimli proje ile bir öğrenciye kurs, bir öğrenciye 
burs verilmektedir.
 
Bu kapsamda odamız da 10 öğrenciye 10 ay boyunda 
ayda 150 TL burs vererek projeye destek vermiştir. 

Nisan - Mayıs - Haziran  2012
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Hırvatistan Ticaret, Müteahhitlik ve Yatırım Heyeti
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı 
Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından, 
Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın 
başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu 
ile Hırvatistan’a 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde bir 
Ticaret, Müteahhitlik ve Yatırım Heyeti Programı 
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Yazıda, 
Hırvatistan’da inşaat sektörünün son yıllarda hızla 
büyüyen, özellikle otoyol, boru, iletişim ve enerji 
hatları ile konut inşaatları sayesinde önemli paya 
sahip olduğu ve bu özelliği ile ülkenin GYSYİH 
artışına önemli katkı sağlayan bir konumda 
olduğu, projelerin Avrupa Yatırım Bankası, Dünya 
Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından 
sağlanan kaynaklarla finanse edilmekte olduğu 
ifade edilmektedir. Söz konusu ziyarete müteah-
hitlik ve teknik müşavirlik firmalarımız ile inşaat 
malzemeleri imal ve ihraç eden firmalarımızın 
katılmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir. 

GEMLİK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU  / Önemli Duyuru
Bilindiği üzere 26.12.2009 tarihli ve 27444 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited 
Şirketleri” sermayelerini yeni asgari miktarlara 
yükseltme sürelerinin uzatılmasına ilişkin tebliğde 
değişiklik yapılmasına dair (Tebliğ No: İç Ticaret  
2009/3) ile sermayeleri 50.000 TL’den az olan 
anonim şirketler ile  5.000 TL’den az olan limited 
şirketlerin sermayelerini, yeni asgari miktarlara  
yükseltme amacıyla en geç 31.12.2011 tarihi mesai 
bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer 
ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri 
gerektiği, bu şekilde müracaat eden şirketlerin 
sermaye artırımına ilişkin tescil işlemlerinin 
31.03.2012 tarihine kadar sonuçlandırılacağı 
belirtilmiştir.

Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun   
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olması ve 
anılan kanun ile limited şirket sermayesini 10.000 
TL olarak belirlenmesi intibakını yapmamış çok 
sayıda şirketin bulunması ve bu şirketler hakkında 
tebliğ hükümlerine dayalı olarak 6762 Sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 274. Maddesi gereğince 
sermayelerini asgari miktara yükseltmek amacıyla 
memurluğumuza müracaat etmeleri halinde, 
buna ilişkin tescil taleplerinin 6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanunun yürürlüğe gireceği 01.07.2012 
tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir. 

YILLIK AİDAT HAKKINDA  / Önemli Duyuru
Munzam ve yıllık aidatlar iki eşit taksitle yılda bir 
kere tahsil edilir. Yıllık ve munzam aidatların ilk 
taksidi 30 Haziran 2012 ,ikinci taksidi ise 31 Ekim 
2012 tarihinde sona erecektir. Kanun ve Yönet-
melik hükümlerine göre süresinde ödenmeyen 
kayıt ücreti 6183 sayılı Kanun uyarınca % 1,40 
gecikme zammı uygulanmaktadır.

Üyelerimizin bu durumdan ötürü mağdur olma-
maları için aidatlarını zamanında yatırmaları 
gerekmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur. 

DUYURULAR
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21
Ekim

2011

BORUSAN MANNESMANN BORU’NUN 100 MİLYON DOLARLIK 
YATIRIMI FAALİYETE GEÇTİ

Çelik boru sektörünün lideri Borusan Mannesmann Boru önemli bir yatırım yaparak en büyük üretim tesisi olan 
Gemlik kampüsüne yıllık 250 bin ton üretim kapasitesine sahip bir tesis kurdu. Yeni kurulan tesis petrol ve doğal 
gaz hatlarında kullanılan büyük çaplı hat borusu üretimi gerçekleştirecek. 2011 yılının son çeyreğinde devreye 
alınan ve ilk sevkiyatların başladığı tesisin yatırım bedeli 100 milyon dolar. Yeni yatırım Borusan Mannesmann 
Boru’yu büyük çaplı hat borusu pazarında daha güçlü bir konuma taşıyacak.

Çelik boru sektöründe Avrupa’nın önde gelen üreticileri 
arasında yer alan, Türkiye’de ise pazar lideri olan 
Borusan Mannesmann Boru (BMB) 2010 yılı sonunda 
Gemlik’te temelini attığı üretim tesisini devreye aldı. 

Toplam 90 milyon dolara mal olan tesis, petrol ve doğal 
gaz hatlarında kullanılacak büyük çaplı hat borularının 
üretimini gerçekleştirecek. Yatırım, kullanılan teknoloji, 
üretim kapabilitesi, yerleşim düzeni, üretim elastikiyeti 
ve deniz kenarındaki stratejik yeri açılarından bugün 
için dünyanın en iyisi olacak şekilde tasarlandı. 

Tesisin, Gemlik’te yer alan Borusan Limanı’nın yanında 
yer alması, lojistik maliyetleri açısından da verimlilik 
artışını beraberinde getiriyor.

BMB büyük çaplı hat borusu pazarında artık daha 
güçlü 

Türkiye ve çevresinde petrol ve gaz dağıtım projelerinin 
giderek artması ve çeşitlenmesi, hat borusu pazarının 
önemini giderek artırıyor. Hedeflediği pazarlarda, 
mevcut kapasitesinin üstünde bir potansiyel proje 
hacmini takip etmekte olan BMB, rekabet gücünü daha 
da artırmak için bu yatırımı yapma kararı aldı.

Yeni yatırımı değerlendiren Borusan Mannesmann Boru 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demircioğlu şunları 
söyledi:

“Borusan Mannesmann Boru’nun stratejik hedefle-
rinden biri; yüksek katma değerli ürün gruplarına 
yatırım yaparak büyümek ve paydaşlarına yarattığı 
katma değeri artırmaktır. Bizim için gelecek vaat eden 
hat borusu pazarında bugün ve gelecekte ortaya çıkacak 
fırsatları değerlendirmek üzere bu iş koluna ek yatırım 
yapma kararı aldık. İçinde bulunduğumuz coğrafyada 
Bakü – Tiflis – Ceyhan boru hattı ardından, Nabucco ve 
Güney Akım gibi birçok önemli proje gündemde, bunun 
yanında geliştirdiğimiz ihracat pazarlarında da birçok 
önemli projenin içinde yer alarak bu sektördeki yerimizi 
sağlamlaştırdık. Yaptığımız bu yatırım ile uluslararası 
düzeyde daha güçlü ve daha rekabetçi olacağız. Bugüne 
kadar göstermiş olduğumuz güçlü performansımızı 
artırarak sürdüreceğiz. Yaptığımız bu yatırım ile  
Gemlik’e uluslar arası bir tesis kazandırmanın gururunu 
yaşıyoruz.” 

Gemlik’e ek istihdam

Kurulan yeni üretim tesisi tam kapasite ile çalışmaya 
başladığında Gemlik’te 300 kişilik ek bir istihdam sağla-
yarak ilçenin ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır. 
Yüksek teknoloji ve çevre dostu üretim olanakları ile 
hizmet verecek olan Borusan Mannesmann’ın büyük 
çaplı hat borusu fabrikası üreteceği 24 m uzunluğundaki 
boru boyu ile de  Avrupa ve Orta Doğu’da tek olacaktır.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
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Bursa, yeni anayasayı tartıştı. 2023 yılı için büyük hedefler 
koyduklarının altını çizen TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, toplumun farklı görüşlerinden, farklı düşün-
celeri olan insanların ortak bir mutabakat oluşturmak 
için çaba gösterdiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, 
Bursa’da Anayasa Vatandaş Toplantıları’nın en yüksek 
katılıma ulaştığını söyledi.

Anayasa Platformu adı altında biraraya gelen sivil toplum 
kuruluşlarının, TEPAV sekretaryasında düzenlediği geniş 

katılımlı “Anayasa Vatandaş Toplantıları”nın dokuzun-
cusu, Bursa’da gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan 
toplantıya, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nun AKP, CHP, MHP ve BDP’li üyeleri, 
Anayasa Platformu Üyeleri, yerel ve ulusal STK temsil-
cileri ile rassal olarak belirlenen vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın tarihi öneminden bahsederken 
“Bursa, Osmanlı’nın küçük bir devletten muhteşem bir 
imparatorluğa dönüşmesine şahit olmuş bir şehirdir. 
Ülkemizin çok kıymetli siyasetçileri ve sanatçıları da 
bu şehrin birer evladıdır. Anayasa Platformu’nun 
9.toplantısının Bursa’da toplanması bu nedenle oldukça 
önemlidir. Bu; sanayi, kültür ve eğitim kentinde yetişmiş 
vatandaşlarımızın görüşleri, istekleri yeni anayasamıza 
büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

Edirne’de düzenlenen Trakya Hayvancılık 
Kongresi’nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde tarım 

ve hayvancılıkla uğraşanların çok para kazanacaklarını 
vurgularken; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından oluşturulacak, Et Süt Fiyat İstikrar Kurulu’nda 
mutlaka, üreticinin, sanayicilerin ve borsaların olması 
gerektiğini bildirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Edirne Ticaret Borsası ile Namık Kemal Üniversitesi 
işbirliğiyle düzenlenen ‘’Trakya Hayvancılık Kongresi’’nde, 
dünyanın ana sorununun gıda sorunu olduğunu söyledi. 

Dünyada gıda sorununun yaşanmasının iki nedeni bulun-
duğunu, bunlardan birincisinin aşırı derecede nüfus 
artışı, ikincisinin ise son 10 yılda alt gelir grubuna dahil 
olan 1,5 milyar insanın orta gelir grubuna geçmesinin 

neden olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, tarım ve 
hayvancılığın eskiden karın doyurmak için yapılırken, 
bugün ise para kazanmak için yapıldığını belirtti. 

Geçen yıl dünyada en çok fiyatı yükselen malın içinde 
üç tanesinin hayvancılıkla ilgili olduğunu anlatan Hisar-
cıklıoğlu, önümüzdeki dönemde para kazanmak iste-
yenlerin tarım ve hayvancılıkla uğraşması gerektiğini 
bildirdi. 

Hollanda’da süt üreticilerinin Türk üreticisinden 10 kat 
daha fazla para kazandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
para kazanmanın yolunun markalaşmadan, hijyenik, 
kaliteli üretimden ve pazarlamadan geçtiğini ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, bu sistemlerden bir tanesinin eksik 
olması halinde para kazanmanın mümkün olmadığını 
kaydetti. 

9. Anayasa Vatandaş Toplantıları / BURSA 
“CUMHURİYETİN 100. YILI HEDEFLERİ İÇİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR.”

“ TARIM VE HAYVANCILIK İLE UĞRAŞANLAR ÇOK PARA KAZANACAK.”

01
Nisan
2012

31  
Mart
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TOBB‘ dan  HABERLER

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) aylık olağan meclis 
toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, “Bugün pek fazla işlemeyen, fakat gelecekte 
potansiyel olabilecek 10 tane kara gümrük kapısının 
modernizasyonu konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ile görüşmelerimiz devam ediyor’’ dedi.
 
ATO’nun aylık meclis toplantısına TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ATO 
Başkanı Salih Bezci ve ATO Meclis üyeleri katıldı.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde TOBB 
tarafından gerçekleştirilen gümrük kapılarının moder-
nizasyonu projesi ile gümrüklerde bekleme süresinin 
yarı yarıya indiğini söyledi. 

Bunun Türk özel sektörüne yıllık kazancının yaklaşık 
410 milyon dolar olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu:

‘’Yani bazen soruyorlar, TOBB ne iş yapıyor diye. Üyesinin 
cebine 410 milyon dolar para koydu. Neyin karşılığında? 
Bugün bu kapılarda yapılan yatırımların maliyeti 220 
milyon dolardır. Yatırım 220 milyon dolar, özel sektörün 
cebine giren para yılda 410 milyon dolar. Peki devlet 
ne kazandı? Birincisi devletin cebinden 220 milyon dolar 
çıkmadı, bizim cebimize 410 milyon dolar girdi. Bir de 
devletin cebine ilave 90 milyon dolar vergi girdi. Baka-
nımız Rizeli ama, tam bir Kayserili’nin para kazanma 
mantığı yani. Bugün daha az işleyen, fakat gelecekte 
potansiyel olabilecek 10 tane kara gümrük kapısının 
daha modernizasyonu ile ilgili görüşmelerimiz devam 
ediyor. Sayın Bakanımızın verdiği karar çerçevesinde 
bu 10 gümrük kapısında modernizasyon yapacağız.’’

10 GÜMRÜK KAPISININ MODERNİZASYONU KONUSUNDA 
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

28  
Mart

2012
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TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni TTK’ya hazır 
olabilmek için bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini 
hatırlatırken, şirketleri TOBB’un internet sitesinde yer 
alan TTKmetre uygulaması ile kendilerini test etmeye 
çağırdı.
 
Hisarcıklıoğlu, ‘’TTKmetre sayesinde şirket yetkilileri 
kaygılarını ve akıllarındaki soru işaretlerini giderebiliyor. 
Eksiklerini gidermek için tüm şirketlerin çok az zaman 
ayırarak ücretsiz bu testten geçmesi gerekir. Çünkü 
eksiklerin giderilmesi için daha vaktimiz var’’ diye 
konuştu.

- ”3,5 yılda çıkacakken sadece 3,5 günde çıktı”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretim ve ticaretin 
yapılabilmesinin kanunlarla düzenlendiğini, bugün 
ülkemizde ticaretin çerçevesini çizen kanunun ise artık 
ihtiyaca cevap vermediğini belirterek, ticareti düzenleyen 
TTK’nın değişmesine TOBB olarak öncülük ettiklerini 
söyledi.

Yasanın bir uyum içerisinde çıkması için muhalefet 
partilerini de ziyaret ettiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, 

“1535 maddeden oluşan bu yasa, normal meclis trafiği 
içerisinde görüşülse 1,5 sene sürerdi. Ama hükümetin 
ve muhalefetin gayretleriyle bu yasa ile yeni Borçlar 
ve Hukuk Muhakemeleri kanunları 3,5 yılda çıkacakken 
sadece 3,5 günde çıktı’’ dedi.

Kanunun mali müşavirlerden çok tüccar ve sanayicileri 
ilgilendirdiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, kanunun 
şirket sahibinin sabah işyerini açmasında akşam kapat-
masına kadar tüm eylemlerinde değişiklikler sunduğunu 
söyledi.

TOBB ile finansal ve yönetim danışmanlığı hizmetleri 
sunan Deloitte işbirliğiyle hazırlanan ‘’TTKmetre’’ adı 
verilen anketle, şirketler 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek 
yeni Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) ne kadar hazır olduk-
larını ölçme şansına sahip olabiliyor.

TOBB’un internet sitesinde yer alan ‘’TTKmetre’’ uygu-
lamasına şirket yetkilileri tarafından e-posta adresi 
girilerek üyelik yapıldıktan sonra giriş yapılabiliyor. 

‘’Genel değerlendirme’’, ‘’Mali durum finansal 
raporlama&UFRS özdeş TMS’’, ‘’Bilgi toplumu hizmetleri 
ve bilgi güvenliği’’, ‘’Şirketin temel yapısı, yönetim organ-
ları ve pay sahipliği hakları’’, ‘’Bağımsız denetim’’ ile 
‘’Risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol’’ başlıkları 
altındaki toplam 43 soru ‘’evet’’ ya da ‘’hayır’’ olarak 
seçiliyor. Sorular cevaplandıktan sonra şirketin, çalışan 
sayıları ve gelir segmeti parametreleri içindeki yeri ile 
yeni TTK’ya ne oranda hazır olduğu sonucuna 
ulaşılabiliniyor.

TBMM genel kurulunda geçen yıl kabul edilen ve kade-
meli şekilde 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek 
yeni TTK, ticari hayatı adeta yeniden inşa edecek, birçok 
yeniliği beraberinde getiriyor.

Yeni TTK’nın şirketler için getirdiği değişiklikler kısaca 
şöyle:

‘’Ortakların şirketten borç almaları yasaklanıyor, denetim 
kurulu yerine bağımsız denetim geliyor, 

‘Şirketler Topluluğu’ ve ‘konsolidasyon’ ifadeleri ilk kez 
ticaret hukukunda yer alıyor, yönetim kurulunun tek 
kişiden oluşmasına imkan sağlanıyor, 

Sermaye şirketlerine internet sitesi kurmak zorunlu 
oluyor,

Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirme-
leri düzenleniyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na hazır mısınız ?
EKSİKLERİ GİDERMEK İÇİN ŞİRKETİNİZİ TTKMETRE’DE TEST EDİN

28  
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bir çok alanda getirdiği yenilikle, ekonomi 
düzenini yakından ilgilendiriyor. Prof. Dr. Ünal Tekinalp başkanlığındaki Türk 
Ticaret Kanunu Komisyonu, 1999 yılından 2005 yılına değin sürdürdüğü çalış-
maların sonucunda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nı 2005 yılının Şubat ayında 
kamuoyuyla paylaştı. Yasalaştığı 2011 yılının ilk aylarına değin neredeyse 
sadece hukukçular arasında tartışılan ve muhasebe standartları ve bağımsız 
denetim kuralları bağlamında muhasebe uzmanları tarafından incelenen Türk 
Ticaret Kanunu, 2012 yılının başından itibaren kamuoyunda daha geniş ilgi 
topladı. Kanun, bazı istisnalar saklı kalmak kaydıyla 1 Temmuz 2012 tarihinde 
yürürlüğe giriyor. 

Hukuk sosyolojisi açısından bakıldığında, mevcut hukuk uygulamasının çok 
ilerisinde bir eşik belirleyen ve ticari uygulamaları bu eşiğin düzeyine çekmeyi 
hedefleyen Türk Ticaret Kanunu, Türk Ticaret Hukuku’nu evrensel normlara 
uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bunun en temel aracı, uluslararası 
muhasebe standartlarına uyumlu, muhasebe standartlarının kabul edilmesi, 
şeffaflaşmanın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve uzman denetiminin 
öngörülmesidir. Türk Ticaret Kanunu, bir uzmanlar kanunudur ve bilgiye büyük 
bir önem atfetmektedir.

Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak 
Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku olmak 

Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
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üzere altı kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplar içinde 
Taşıma Hukuku, kanunda ilk kez bağımsız bir kitap 
olarak düzenlenmektedir. Diğer bölümler ise, Kıymetli 
Evrak Hukuku alanında yapılan kısıtlı değişiklikler bir 
yana bırakılırsa kapsamlı yenilikleri barındırmaktadır. 
Kanunun karakteristik özelliği, yeni düzenlemeleri 
getirirken, Türk Hukuku’nda Cumhuriyet tarihinde 
oluşmuş olan içtihat birikimini tüketmemesidir. Açık bir 
ifadeyle, Türk Ticaret Hukuku’nun oturmuş, üzerinde 
artık tartışma bulunmayan alanlarında değişiklik yapmak 
yerine, daha önce kanunda hiç düzenlenmeyen veya 
düzenlenmiş olsa dahi uygulamada çözümsüzlük arz 
eden konularındaki yenilikler kanunda göze 
çarpmaktadır. 

Kanunun getirdiği temel yeniliklere ana hatlarıyla göz 
atmakta yarar vardır. İlk olarak Ticari İşletme Hukuku 
alanında, ticari işletme üzerinde yapılacak işlemlerde 
ticaret siciline yapılacak kayda kurucu nitelik verilmiştir. 
Ticari davalar gözden geçirilmiş; 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’ndan hareketle ticari davalara 
ancak ticaret mahkemelerinin bakabileceği, ticaret 
mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk 
mahkemelerinin görevli olduğu hükme bağlanmıştır. 

Kamu tüzel kişileri ve kamuya yararlı dernekler açısından 
olduğu gibi, kamuya yararlı vakıfların da ticari işletme 
işletseler dahi tacir olamayacakları açıkça 
düzenlenmiştir.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun önemli bir reform alanı, elekt-
ronik işlemlere ve teknolojik altyapıya ilişkindir. Yeni 
sistemde, tacirler, birbirlerine gönderecekleri temerrüt 
ihtarı, sözleşmeden dönme veya fesih ihbarı gibi bildi-
rimleri, dilerlerse artık güvenli elektronik imzalarını 
kullanabilecekleri bir elektronik postayla gerçekleşti-
rebileceklerdir. Bunun için, “Kayıtlı Elektronik Posta” 
(“KEP”) sistemine üye olmak yeterli olacaklardır. Ayrıca 
tarafların açıkça anlaşması kaydıyla, bir çok yazışma ve 
bildirim bu sistem üzerinden yapılabilecektir. 

KEP
Kayıtlı Elektronik Posta

Sistemi

Nisan - Mayıs - Haziran  2012

19



Yeni sistemde, her tacir için, ticari defterlerin tutulma-
sında ve finansal tabloların hazırlanmasında Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu Türkiye 
Muhasebe Standartları uygulama alanı bulacaktır. Buna 
ek olarak, ticari defterler sadece elektronik ortamda 
tutulabilecek, şirkete ait yazışmalar ve kayıtlar, gerek-
tiğinde çıktısı alınmak üzere, yine sadece elektronik 
ortamda saklanabilecektir. Ticaret siciline ilişkin yeni-
likler de uygulamayı önemli ölçüde etkileyecektir. İlk 
olarak ticaret sicilinin tutulmasından ticaret odasının 
yanısıra Devlet de müteselsilen sorumlu tutulmuş; 
başvuruda bulunanın veya ticaret sicili memurunun 
hatalı uygulaması nedeniyle ticaret sicili kaydıyla bu 
kayda ilişkin ilan arasında fark olması olasılığında, ilana 
güvenenin, güveninin korunması anlayışı kabul edil-
miştir. İşlem güvenliğini sağlayacak önemli adımlardan 
biri de, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde 
kurulacak olan ortak veri tabanıdır. Kişiler, bu veri 
tabanına girerek, Türkiye’deki herhangi bir tacire ilişkin 
tüm sicil kayıtlarını inceleme fırsatına kavuşmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu, tacirin yazışmalarında, geniş 
kapsamlı bir antete yer verilmesini öngörmektedir. 
Tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt 
ve belgede,  sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin 
merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve 
ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numara-
sının anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan 

ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile 
soyadları gösterilmesine, bu şirketlerde tüm bu bilgilerin 
şirketin internet sitesinde de yayımlanması kuralını 
getirmektedir. Tacirlerin, bu kuralı ihlal etmeleri halinde 
ceza öngörüldüğünden, 01.07.2012 tarihinden itibaren 
yazışmalarda kullanılacak belgelerde bu kapsamda bir 
antete yer verilmesi gerekmektedir. 
Kanun haksız rekabetle ilgili önemli düzenlemeler 
getirmektedir. Yeni sistem, haksız rekabete uğrayanın 
etkin bir biçimde korumasını amaçlamaktadır. Acenteler 
de kanunun koruduğu menfaat grupları içindedir. Kanun 
ülkemizde çok sayıda acentenin bulunduğunu gözeterek, 
acentenin bilgi alma, ücret hakkı, portföy tazminatı hakkı 
gibi haklarını düzenlemiş ve güçlendirmiştir. Kanunun 
Ticari İşletme Hukuku alanında getirdiği önemli bir 
hüküm, Tasarı’da yer almayan ve sonradan TBMM’de 
kanuna eklenen 1530. maddedir. Bu hüküm, ticari 
işletmeler arasında mal ve hizmet tedarikinde, malı veya 
hizmeti alan tarafın ne kadar sürede para borcunu ifa 
edeceğini, bu sürelerin aşılması halinde yüksek faiz 
oranlarının uygulanacağı hakkında kurallar getirmek-
tedir. Bir örnek vermek gerekirse, KOBİ konumunda 
olan veya tarım yahut hayvan mamülleri üreticisi olan 
bir satıcı, büyük işletme olan alıcıdan olan alacağı, söz 
konusu mal muayeneye tabi olsa dahi, malı teslim 
ettikten itibaren 90 gün içinde tahsil edebilecek, bu 
sürenin aşılması halinde cezalı faiz oranı uygulama alanı 
bulacaktır. 

Kanunun Şirketler Hukuku alanındaki düzenlemeleri 
de geniş çaplıdır. Kooperatifler ticaret şirketi olarak 
sayılmış; ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür 
değiştirme işlemleri yeni bir gözle düzenlenmiştir. 
Şirketler topluluğunun kanunda düzenlenmesi, hakim 
şirketin, yavru şirketleri üzerinde hakimiyeti hukuka 
aykırı kullanması halinde sorumlu olduğunun belirlen-
mesi oldukça etkili bir yeniliktir. Anonim ve limited 
şirketler ise bütünüyle yeniden ele alınmış; bu alanlarda 
oldukça kapsamlı bir reform yapılmıştır. İlk olarak her 
iki şirketin ortak özelliklerine bakmak gerekirse, her iki 
şirket de tek ortaklı olarak kurulabilecekler, mevcut 
şirketler tek ortaklı şirkete dönüşebilecektir. Her iki tür 
şirkette de bağımsız denetim ve farklı alanlarda olmakla 
birlikte işlem denetimi gerçekleştirilecek; sorumluluk, 
mali yapı ve sona erme gibi kurallar birbirine paralel 
olarak uygulanacaktır. 

Değişime hazır mısınız ?
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Farklı özelliklerine değinmek gerekirse anonim ortak-
lıklarda, ilk yenilik kuruluş aşamasında başlamaktadır. 
Şirketin kuruluşunda kurucular, kendi sorumluluklarına 
yol açabilecek nitelikteki bir “kurucular beyanında” 
bulunacaklar; kuruluş belgeleri düzenli bir biçimde 
saklanacaktır. Ana sözleşmenin içeriğinin, dikkatle 
hazırlanması gerekecektir. Nakdi sermayenin belirli 
süreler dahilinde sadece banka aracılığıyla ödenmesi 
gerekecek; ayni sermaye mutlaka mahkeme tarafından 
değerlenecektir. Kuruluş süreci bütünüyle bir işlem 
denetçisi tarafından gözden geçirilecektir; işlem denet-
çisinin raporu olmadan şirket ticaret siciline tescil 
edilemeyecek, tüzel kişilik kazanamayacaktır. Kuru-
luştan doğan sorumluluk, daha  kurucuların imzalarının 
noter tarafından onandığı anda başlayacaktır. Kuruluşta 
halka arz yapılabilecek, ayrıca kuruluş, ticaret siciline 
gidilmeden elektronik ortamda gerçekleş  
tirilebilecektir. 

Şirketlerin yönetiminde kurumsal yönetim fikrinin hakim 
olduğu bir anlayış kabul edilmektedir. Yönetim kurulu 
bir kişiden oluşabilecek, daha kolay bir biçimde çoğun-
lukla toplanıp karar alabilecek; ayrıca yönetim kurulu 
üyelerinin pay sahibi olmasına gerek kalmayacaktır. Bir 
tüzel kişi, anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyesi olabi-
lecektir. Yönetim kurulunun birden fazla sayıda üyeden 
oluşması olasılığında, üyelerin en az 1/4’ünün yüksek 
öğrenim görmüş olması koşulu aranmaktadır. Anonim 
ortaklıklarda genel kurulun ve yönetim kurulunun yetki 
ayrımı kesin çizgilerle belirlenmiş, yöneticilerin sorum-
luluğunda, yetki ile sorumluluk arasında paralellik 
kurulmuştur. Her sorumlu, kendi kontrol alanında 
meydana gelen zararlardan kusuru ölçüsünde sorumlu 
tutulacaktır. 

Anonim şirketlerde pay sahibinin hakları üzerinde 
önemle durulmaktadır. Genel kurula katılma hakkı, oy 
hakkı, rüçhan hakkı, özel denetim yenilikçi bir bakış 

açısıyla ele alınmıştır. Azlık ortağa tanınan şirketin haklı 
sebeple feshi davası, bir çok mağduriyetin önüne geçecek 
nitelikte bir araçtır. Pay sahibinin haklarını güçlendiren 
iki önemli araç, bağımsız denetim ve kamunun aydın-
latılmasına yönelik mekanizmalardır. Şirketin finansal 
tabloları ve faaliyet raporundaki bilgiler bağımsız denetçi 
tarafından denetlenecek; denetçi raporunun olumsuz 
görüş içermesi veya denetçinin görüş bildirmekten 
kaçınması halinde yönetim kurulu istifa etmiş sayılacak; 
yeni yönetim kurulunun seçilmesi zorunlu hale gelecek; 
yeni yönetim kurulu finansal tabloları ve yıllık faaliyet 
raporunu yeniden düzenleyerek denetçiden olumlu görüş 
veya sınırlı olumlu görüş almadıkça, şirket finansal 
tablolarını tasdik edemeyecek, kâr dağıtamayacak, 
yöneticilerini ibra edemeyecektir. 
Anonim ve limited şirketlerdeki en önemli yeniliklerden 
biri de, ortağın şirketten ödünç almasının yasaklanma-
sıdır. Düzenlemeler, her ne kadar kamuoyunda tepki 
toplasa da, aslında şirketin güçlenmesi ve ortağın 
şirketten ödünç yerine kârla faydalanması bu sayede 
mümkün olacaktır. 

Limited ortaklıklarda ortakların hareket alanı biraz daha 
geniştir; ortaklara veto hakları, üstün oylar ortaklık 
sözleşmesinde öngörülebilir; ayrıca ortaklık sözleşme-
sinde düzenlenebilecek olan alım, önalım, geriye alım 
hakları, tescil ve ilan edilerek üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülebilecektir. Limited ortaklıklarda uygulamada 
sıkıntı yaratan bir çok konu da çözüme kavuşturul-
muştur; kurucular ve ortaklar, payın devrinde diledikleri 
yöntemi tercih edebilirler. İsterlerse payın devrini yasak-
larlar, isterlerse ortaklar kurulu onayını kaldırarak payın 
devrini olabildiğince kolaylaştırabilirler. Ayrıca ortaklar 
kurulunda karar almak için gereken yetersayılar, önemli 
kararlar ve esas sözleşme değişiklikleri dışında 
hafifletilmektedir. 

Şeffaflık
Uluslararası Finansal Raporlama

Pay Sahipleri Demokrasisi

Profesyonel Yönetim Kurulu

Hesap Verebilirlik

Bilgi Toplumu

Adillik
Sorumluluk

Kesinlik

Teknolojiyi Doğru Kullanma
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Ticari işletmenizi veya şirketinizi hızla yeni Türk Ticaret Kanunu’na hazırlayabilmek için;

1. Muhasebe düzeninizi, insan kaynağı ve teknolojik altyapı anlamında uluslararası finansal raporlama  
 standartlarına uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlayınız. 

2. Sermaye şirketiniz varsa veya bir şirketler topluluğu söz konusu ise, şirketinizi bağımsız denetime ve işlem  
 denetimine hazırlayınız. 

3. Ana sözleşmenizi gözden geçiriniz. 

4. Şirketinizin organizasyon şemasını, bir iç yönergeye (teşkilat yönergesine) dönüştürünüz. 

5. İnternet sitesiyle ilgili hazırlıklara girişiniz. 

6. Yöneticilerinizin, TTK’daki düzenlemeler hakkında eğitim almasını sağlayınız. 

7. Uzmanlardan yararlanınız. 

Yol haritamızı nasıl belirlemeliyiz? 
Yeni TTK’ya uyum süreci ve uygulamalar şirketinizin uzmanları ile bir ve birden fazla şirket dışı uzmanın 
işbirliğini gerekli kılmaktadır. Ayrıca, bütünsel bir yaklaşım önem arz etmektedir.

Şirketlerin mali, hukuki 
ve ticari durumunun 
tespit edilmesi en önemli 
başlangıç noktasıdır. Yol 
haritası içinde en önemli 
iki konunun birincisi 
TMS’ye (UFRS) geçiş ve 
ikincisi de bağımsız 
denetimdir.

Yeni TTK’da yer alan 
zorunluluklar ve fırsat-
ların bizim şirketimiz için 
değerlendirilmesi ve bu 
kapsamdaki önerileri 
içeren uzman(ları)ın 
görüşünün alınması 
uygun olacaktır.

Şirketin yol haritası şirket 
yöneticileri ve ikinci 
aşamada belirtilen ince-
lemeyi yapan uzmanlar 
ile hepberaber olarak 
birlikte belirlenmesi 
uygun olacaktır.

Şirketinizin Yeni TTK’ya 
uyumunu sağlamak 
amacıyla yukarıda belir-
tilen 4 aşamanın tamam-
lanması ve bir TTK uyum 
lideri ataması uygun 
olacaktır.

1. AŞAMA
Durum 
Tesbiti

2. AŞAMA
Uzman 
Önerileri

3. AŞAMA
Yol 
Haritasının
Belirlenmesi

4. AŞAMA
Yol
Haritasının
Yönetilmesi

Ceza değil, düzen kanunu...
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Yeni TTK ile şirketler için çarpıcı yenilikler geliyor...

YENİ TTK SİZİ VE ŞİRKETİNİZİ NASIL ETKİLEYECEK?  

Yeni TTK Ortaklıklar hukukunda;

•	 Sermaye ortaklıkları şeffaflaşıyor. TMS (UFRS)’ye 
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, şirketlere 
düzen ve finansal şeffaflık getiriyor,

•	 Sermayenin korunmasına ilişkin tavizsiz düzenle-
meler kabul ediliyor,

•	 İşletme konusu dışında işlem yapma yasağı 
kaldırılıyor,

•	 Birleşmeler, yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden 
düzenleniyor,

•	 Bölünmeler, kanunda ilk kez tüm yönleriyle  
düzenleniyor,

•	 Tek kişilik ortaklıklar, yeni bir alternatif olarak 
sisteme giriyor,

•	 Bağımsız denetim ve işlem denetimi, kurumsal 
yönetimin bekçiliğini ve ortaklık düzeninde etkili bir 
rol üstleniyor.

Yeni TTK Anonim ortaklıklar hukukunda;

•	 Şirket kuruluşlarında yenilikler getiriliyor, tek kişiyle 
şirket kurma ve kuruluşta halka arz imkanı 
sağlanıyor,

•	 Yönetim organının yapılanması düzenleniyor, 
yönetim organının tek kişiden oluşmasına ve yönetim 
kurulu üyesinin bir tüzel kişi olmasına imkan sağla-
nıyor. Yeni TTK ile güçlenen yönetim kuruluna esnek 
bir yapı getiriliyor,

•	 Yönetim kurulunun işleyişi düzenleniyor, telekon-
ferans yoluyla yönetim kurulu yapabilme imkanı 
sağlanıyor,

•	 Yöneticinin konumu ve sorumluluğu belirleniyor. 
Artık hiç kimse kontrolü dışında kalan zararlardan 
sorumlu tutulamıyor.

•	 Genel kurula ilişkin bazı yenilikler getiriliyor, biri-
kimli oy uygulamasına ve telekonferans yoluyla 
genel kurul yapılmasına imkan sağlanıyor,

•	 Pay sahipliği değeri yükseliyor, inceleme ve bilgi 
alma hakları pekişiyor.

Yeni TTK ile Limited ortaklıklar hukukunda;

•	 Tek kişilik limited ortaklık kurma imkanı geliyor,

•	 Ortakların sınırlı sorumluluğu ve istisnaları 
düzenleniyor,

•	 İşlevsel ana sözleşme düzenleniyor,

•	 Payın devir yoluyla ve başka yollardan geçişi 
düzenleniyor,

•	 Finansal yapı iyileştiriliyor ve denetim kavramları 
geliyor,

•	 Ortakların bağlılık yükümlülükleri ve rekabet yasak-
ları düzenleniyor,

•	 Ortaklar kurulunun, görev ve yetkileri 
tanımlanıyor,

•	 Müdürlerin, konumu ve yetkileri tanımlanıyor,

•	 Ortakların şirketten çıkmaları veya çıkarılmaları 
tanımlanıyor.
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Yeni kanun ile perakende sektöründe neler değişecek?

Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 1530- 1 ile birlikte perakende sektörüne önemli bir değişimin geleceği  beklen-
mektedir. Bu maddeye istinaden; perakende satış mağazalarının tedarikçileri ile yaptıkları sözleşmelerde öngörülen 
ödeme süresi, faturanın veya eş değer ödeme talebinin yahut mal veya hizmetin alındığı ya da mal veya hizmetin 
gözden geçirme ve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla altmış (60) gün olabilir.

Şöyle ki, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşulu ile birlikte tarafların, açıkça anlaşması suretiyle 
taraflar arasında daha uzun bir süre öngörülebilir. Ancak, alacaklının küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) veya 
borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatı taşıdığı hallerde, süre hiçbir şekilde yeni kanunda belirtilen altmış (60) günlük 
süreyi aşamaz. Bilindiği üzere, büyük ölçekli perakendeciler, süpermarket zincirleri satışlarını, nakit ya da kredi 
kartı ile yapmaktadırlar. Tedarikçilere ödemelerini ise 200 günün dahi üzerine çıkabilecek vadeler ile gerçekleşti-
rebilmektedirler. Ancak uygulamaya konulan yeni kanun ile birlikte KOBİ niteliğini taşıyan, tarımsal faaliyetle uğraşan 
şirket statüsüne giren tedarikçiler, alacaklarını en çok 60 gün (30+30 muayene süresi) içerisinde tahsil etme şansını 
elde edeceklerdir. Kanımca, perakende sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketler, borçlarının ödeme sürelerini 
60 günün üzerine çıkartabilmek için tedarikçileri ile birebir anlaşma yoluna gitmek  isteyeceklerdir. Bununla birlikte, 
yeni kanunda şu an itibariyle, bu şekilde karşılıklı bir mutabakat yolunu seçme konusunda herhangi bir açıklık 
bulunmamaktadır.

Teknolojik gelişmeler, Yeni TTK’yı nasıl etkiledi?

Yeni TTK incelendiğinde, teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin ve iyileştirilmelerin büyük bir dikkatle takip edildiği 
ve sisteme entegre edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle, internet kullanımının hızla yaygın-
laşması, neredeyse günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi, internet üzerinden yapılan işlemlerin sürekli 
olarak artış göstermesi ve mesafeli sözleşmelerin artan önemi düşünülerek yapılan düzenlemelerle hukuki güvenliğin 
sağlanması amaçlanmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte Yeni TTK ile gerçekleşmesi düşünülen değişiklikler şöyle 
sıralanabilir;

 

- Ticaret Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması, 

- Sözleşmelerin oluşum süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasının mümkün kılınması,

- Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda  oluşturulması ve saklanması,

- Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması; toplantıya katılma,öneri sunma, oy kullanma gibi 
yönetimsel hakların internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması,

- Şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmesi ve bu internet sitelerinde kamunun aydınlatılması ilkesi

nedeniyle gerekli görülen belgelerin sunulma zorunluluğu olması,

- Yönetim Kurulu üyesinin, bir tüzel kişi temsilcisi olması durumunda tüzel kişi ve temsilcisinin internet sitesinde 
yayınlanma zorunluluğunun olması,

 - Tarafların anlaşmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını, elektronik ortamda yapabilmesi imkânının 
tanınmış olmasıdır.
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Fatma hanım ve Ahmet bey aynı sektörde faaliyet 
gösteren ABC LTD.ŞTİ. ve XYZ LTD. ŞTİ’de %50-%50 
ortaklar. ABC ile XYZ devir yoluyla birleşmeyi düşünü-
yorlar. (XYZ şirketi, ABC’ye devir olacak. XYZ ortadan 
kalkacak) Mevcut düzenlemelerdeki devir işlemlerini 
yapmak yerine ABC şirketi, XYZ’nin tüm hisselerini 
devralır ise;

Bu durumun hukuki sonuçlarını, Yeni TTK’nın yürür-
lüğünden önce veya Yeni TTK yürürlüğe girdikten sonra 
(1 Temmuz 2012) olmak üzere;

• Ticaret Kanunu

• Kurumlar Vergisi Kanunu ve

• KDV Kanunu yönünden değerlendirebilir misiniz?

• Şu an yürürlükteki TTK’ya göre bir şirket, başka bir 
şirketin tüm hisselerini devralabilir mi?

• Birleşmek isteyen bu şirketler için en uygun yol 
hangisi olur?

Yürürlükteki TTK uyarınca bir şirketin, başka bir şirketin bütün hisselerini devralması yoluyla birleşmesi mümkündür.

Yeni TTK, birleşme ve devralma işlemlerini ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Öncelikle, KVK 19 uyarınca yapılan 
birleşme ve devralma işlemlerinde şirketlerin, birleşen şirketler fesih ya da infisah durumunda bulunması ve 
sermayelerinin 1/3’ünün bünyelerinde korumuyor olması bu işlemleringerçekleştirilmesine bir engel teşkil 
etmektedir.

Yeni TTK, bu durumda olan şirketlerin birleşmesine imkan tanımaktadır. Bu yönde, Yeni TTK’nın yürürlüğe girme-
sinden önce veya sonra işlemlerin gerçekleştirilmesi değerlendirilmelidir. Birleşme neticesinde infisah eden (devrolan) 
şirket ile devralan şirketin kanuni ve iş merkezleri, Türkiye’de bulunmalı; devrolan şirketin devir

tarihindeki bilanço değerlerini birleşilen (devralan) şirket, kül halinde devralmalı ve aynen bilançosuna geçirmeli ve 
birleşen kurumlar iflas durumunda olmamalıdır. Bu şekilde yapılacak devralma işlemleri, KVK uyarınca vergisiz 
olarak gerçekleştirilecektir.

Yeni TTK, eski uygulama ile aynı koşul ve kurallar içerse de Yeni TTK, ayrıntılı bir şekilde bu işlemlere yer vererek 
biraz daha sistematik hale gelmesini sağlamıştır. Yeni TTK’dan önce veya sonra yapılması, şirketin operasyonel bir 
kararıdır.

SORU - CEVAP
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Gemlik, İstanbul’a rakip olacak...“

“
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Sn. İbrahim Dölen, bizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. 
Öncelikle, Gemlik’te limancılık sektörü ve lojistik hizmetlerinin genel profili hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Gemlik Limanı; Borusan, Gemport, Roda ve Azot terminallerinden oluşuyor. Yıllık 3,500’den fazla 
gemiye hizmet veren Gemlik Limanları, Türkiye’nin en önemli liman bölgelerinden biridir. Gemlik 
terminalleri, yıllık yaklaşık 800.000 TEU konteyner, 450.000 araç, 3.750.000 ton genel kargo ve 
2.000.0000 ton dökme yük elleçlemektedir.
 
Gemlik bölgesini değerlendirirken, coğrafi olarak stratejik öneme sahip bir bölgede yer aldığını 
ve önemli sanayi tesislerine ev sahipliği yaptığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Batı 
İzmit ve Bursa hinterlandına hizmet veren Gemlik Limanı terminalleri, aynı zamanda Eskişehir, 
Kütahya, Afyon, Çanakkale ve Yalova illerine de hizmet veriyorlar. Limanlar yaklaşık 5 km’lik 
karayoluyla Bursa-İstanbul karayoluna bağlanıyorlar.

Bunlara ek olarak Gemlik özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla lojistik ve limancılık alanlarında 
adından söz ettirmeye de başladı. İhracatta üçüncü sırada yer alması ve liman yatırımlarının 
devam ettiği de göz önünde bulundurulduğunda, Gemlik’in bu alanda İstanbul’a rakip olacağını 
bile söyleyebiliriz. 

İbrahim DÖLEN
Borusan Liman İşletme ve Uluslararası Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı
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Sn. İbrahim Dölen, Gemlik limanlarının ulusal ve ulus-
lararası rakiplerinden üstünlükleri, güçlü ve zayıf yönleri 
nelerdir?

Gemlik limanlarının rakiplerinden üstün olan en önemli 
özelliklerinden bir tanesi Bursa, İnegöl, Yalova, Kütahya, 
Afyon ve Eskişehir sanayi bölgelerine yakın olmasıdır. 
Gemlik Körfezi’nin doğal bir liman olması, şehirlerarası 
yola yakın olması, gelişme imkânları ve sağlam ekipman 
altyapısıyla da Gemlik Limanı rakiplerinden 
farklılaşıyor.
 
Karayolu bağlantısının yetersiz olması, demiryolu 
bağlantısının olmaması, genel olarak ihracata dayalı 
hizmet vermesi, limanların genel master planının bulun-
maması, genişleme alanlarıyla ilgili orta ve uzun vadeli 
planlamanın olmamasının ise Gemlik Limanı’nın zayıf 
yanları olduğunu söyleyebiliriz.
Gemlik bölgesinin en büyük limanı olan Borusan Lojistik 
olarak kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Bu 
yöndeki çabalarımızın ve yatırımlarımızın Gemlik’in 
kalkınmasına da olumlu yansıdığını düşünüyoruz. 

Sn. İbrahim Dölen, gelecekte Gemlik’te limancılık ve 
lojistik sektörünün hedefleri ve projeleri nelerdir?

Bursa bölgesi, hem sanayi hem de limancılık ve lojistik 
açısından gelişmeye devam ediyor. Devam eden yatı-
rımlarla Gemlik’in limancılık alanında lider olma yolunda 
hızla ilerleyeceğini düşünüyorum. Ancak şunu da belirt-
meliyim ki bunun için tüm ilgililere önemli görevler 
düşüyor. Limanların kendi gelişme planlarını yapması, 
bu plan doğrultusunda hizmet altyapılarını iyileştirerek 
bölgenin rekabet gücünün artması ve bunun sürdürü-
lebilir olması için çalışmaları önem taşıyor. Bunlara ek 
olarak ilgili kamu kuruluşlarının da limanların arazi, 
ulaşım, insan kaynağı gibi ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması için çaba göstermesi gerekiyor. 
Limanların, bir bölgenin sanayisinin ve ekonomik altya-
pısının en önemli, vazgeçilmez öğesi olduğunu unutma-
mamız gerekiyor. Gerekenlerin yapılması durumunda, 
mevcut terminallere yönelik projelerin devreye girme-
sinin de katkısıyla Gemlik limanlarının Türkiye’nin en 
büyük üç limanından biri olabileceğine inanıyoruz.
Borusan Lojistik olarak biz de, 2012 yılında yaklaşık 88 
milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçireceğiz. Bu yıl 
başlayacağımız Faz 3 Liman yatırımımızla Güney 
Marmara’nın lideri ve Türkiye’nin benchmark limanı 
olmayı hedefliyoruz. 2013 yılını da kapsayacak olan Faz 
3 yatırımımız toplamda 115.000.000 USD’lik bir yatırım 
olması sebebi ile Borusan olarak bölgeye verdiğimiz 
önemi ortaya koymaktadır. 

Türkiye’nin uluslararası taşımacılık alanında, ilk üç 
şirketinden biri olma amacımız doğrultusunda 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye lojistik pazarında 
lider olmayı, yurtdışında ise yatırımlarımızla büyümek 
doğrultusunda önemli adımlar atmayı hedefliyoruz.

Uzun dönemdir yurtiçi lojistik aktivitelerinde lider 
konumda olan şirketimiz, hem liman, hem de ulusla-
rarası taşımacılık alanında yapacağı yatırım ve gelişti-
receği yaratıcı çözümleri ile hızlı büyümesine devam 
edecek, müşterilerine ve beraberinde ülkemizin reka-
betçiliğine katkı sağlayacaktır.

SÖYLEŞİ
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Sn. İbrahim Dölen, Borusan lojistik liman ve lojistik 
altyapısına dair teknik veriler (Liman boyu, Konteyner 
kapasitesi , vb) hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Borusan Limanı; 7 gün 24 saat, kendi uzman kadrolarıyla 
dünya standartlarında genel kargo, konteyner, PCC 
Ro-Ro, proje kargo ve dökme yük liman ve terminal 
hizmetleri veriyor. Faaliyetlerimizde önemli rol oynayan 
limanımızın, 280.000 m² gümrüklü ve 80.000 m² 
gümrüksüz olmak üzere toplam 360.000 m²’lik terminal 
sahası bulunuyor. Limanın 2009 sonundaki Faz 2 yatı-
rımının sonunda yapılan 450 metrelik lineer rıhtımının 
yanısıra 14,5 mt. su derinliğiyle de Borusan Limanı, 
Türkiye’de bir ilki oluşturuyor. 

Benzerlerinden çok farklı bir liman olan Borusan 
Limanı’nın, en son teknolojili bilgi sistemleri ve ekip-
manlarla donatılmış bir rıhtımı bulunuyor. “Ship to shore 
gantry” tipi konteyner vinçleriyle 10.000 TEU kapasiteli 
ana hat gemilerine hizmet verilebiliyor. Aynı zamanda 
18 sıralı gemileri elleçleyebilen yüksek kapasiteli vinç-
lerin bulunması sayesinde de “super post panamax” tipi 
gemiler elleçleyebilecek altyapıya ve olanaklara sahiptir. 
Borusan Limanı’nın sloganı, “Güney Marmara’da Bir 
Dünya Limanı”dır. Limanımız bölgede hem yeterlilikleri, 
hem de yüksek performansıyla benchmark alınan bir 
limandır.

2009 yılı sonunda, Faz 2 yatırımımızla limanımızı; kapa-
site, yetkinlik ve değişen müşteri ihtiyaçları doğrultu-
sunda geliştirdik. Bu yılın Ocak ayında başladığımız 
yatırımla da Güney Marmara’nın en rekabetçi ve en 
önemli limanı olma hedefimiz doğrultusunda kararlı bir 
şekilde ilerliyoruz. İki yıllık bir dönemi kapsayacak 
yatırımımız doğrultusunda konteyner elleçleme kapa-
sitemizi %100, genel kargo elleçleme kapasitemizi ise 
% 50’ye yakın artıracağız. 

2011 yıl sonunda genel kargo elleçleme miktarımız 
3.000.000 ton, konteyner elleçlememiz 200.000 TEU ve 
araç elleçlememiz ise 160.000 adet olarak gerçekleşti. 
2012 sonunda iş hacimlerimizde yüzde 20’lik bir artış 
olacağını öngörüyoruz.

Sn. İbrahim Dölen, Gemlik’te liman ve lojistik sektö-
rünün sorunları ve ön görülen talepleri hakkında son 
olarak ne söylemek istersiniz?

Liman ve Lojistik sektörünün sorunlarından bahse-
derken konuyu, Türkiye genelinde ele almamızın daha 
doğru olacağını düşünüyorum. En önemli konular 
arasında limanların belli yük türlerine odaklanması ve 
konteyner taşımacılığına yönelik, ileri teknolojileri verimli 
bir şekilde kullanan limanların oluşturulmasının 

gerekliliği yer alıyor. Mevcut limanlarda planlanan 
yatırımların devreye girmesinin de Türk limancılığına 
rekabet açısından önemli avantajlar sağlayacağını 
düşünüyorum.

Liman ve Lojistik sektörünün sorunlarından biri,

“belli yük türlerine odaklanılmasıdır.”

Limanlarda sunulan hizmet kalitesinin, en üst standart-
lara yükselmesinin ve konteyner hatlarında rekabetçi 
hizmet sağlanmasının da önemine dikkat çekmek 
isterim. Bunun gerçekleşmesi için yalnızca limancılık 
ve lojistik sektörlerinin değil, ülkemizin de gelişimini 
destekleyecek büyük bir değişim gerekiyor. 

Türkiye, coğrafi açıdan oldukça avantajlı bir konumda 
bulunuyor. Bunu, doğru değerlendirerek transit 
konteyner hizmetleri açısından bir avantaja dönüştüre-
biliriz. Fakat ne yazık ki şu ana kadar bu imkânlar 
kullanılamadığı için geçtiğimiz yıllarda çoğunlukla 
Yunanistan limanları öne çıktı. Bugün yapılan ve yapıl-
ması planlanan yatırımları göz önünde bulundurdu-
ğumda Türkiye limanlarının, kısa süre içinde transit 
liman olarak daha güçlü biçimde gündeme geleceğini 
öngörüyorum.

Gemlik’i tek başına ele aldığımızda ise en önemli sorun-
ların; limanlar arasında bir hedef birliğinin olmaması, 
yapılmakta olan Azot limanı ile birlikte dört limanın da 
konteyner elleçleyebilecek ekipmanlara ve altyapıya 
yatırım yapıyor olmasına rağmen bu yatırımların ve 
limanların bazılarının bu iş kolu dışında kalma riskinin 
olması ve bölgenin tren yolu bağlantısının olmaması 
olarak özetlenebilir.

Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi bölgesi olan Bursa’nın 
ve onun ihracat kapısı olan Gemlik’in demiryoluna sahip 
olmaması, ülkemiz ve bölgemiz açısından firmaların ve 
ülkemizin rekabetçiliği açısından, çevresel etkiler 
açısından ve insan sağlığı açısından çok büyük bir 
talihsizlik. TCDD’lerin son dönemde bölgemizle ilgili 
başlattığı ve Bursa Gemlik Belediyesi tarafından yakından 
desteklenen ve sahiplenilen demiryolunun Gemlik’e 
getirilmesi projesi, bölgemiz açısından çok önemli.

Bu yolda yapılacak her türlü projenin içinde olarak 
Bursa’yı daha rekabetçi kılmak da bizlerin ödevi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitime %100 Destek” projesi 
ile “Eğitime bir tuğla koy ki, çağdaş medeniyete ulaş-
mada bir basamak olsun” prensibinin, tüm toplumda 
kabul görmesi için, uzun soluklu büyük bir proje ile 
eğitim seferberliğini başlattı. 

Eğitimin önemi hiç kuşkusuz herkes tarafından kabul 
edilen bir gerçektir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 
eğitimin her alanında büyük seferberlikler başlatılmış 
ve önemli neticeler de alınmıştır. Fakat günümüzde 
gerek genç nüfusun fazlalığı, gerek iç göçler ve gerekse 
okullaşma oranındaki yükselen hedeflerin tutturulma-
sında, eğitimde çözüm bekleyen kapasite ve nitelik 
sorunları vardır. Okul binalarının, sınıf mevcutlarının, iç 
ve dış donanım kalitesinde, Avrupa Birliği’nin standart-
larına ulaşmak ve dünyayı yakalamak bir zorunluluktur. 
Eğitim sorunlarının çözümü için eğitimin her kademe-
sinde (okul öncesi eğitimden yüksek öğrenime kadar) 
okul, bina ve eğitim materyallerine ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle öncelikle okulların fiziksel ve donanımsal 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla 
Cumhuriyet’in 80.yılına yaraşır hem yeni eğitim kurum-
larının ülkeye kazandırılması hem de gençlerin hak 
ettikleri kaliteli eğitimi alabilmeleri amacıyla 11 eylül 
2003 tarihinde “Eğitime % 100 Destek” başlatılmıştır. 
Projede, 24 Nisan’da çıkan 4842 sayılı kanunla hayırse-
verlerin eğitime yaptıkları harcamaların % 100’ünü gider 
gösterebilmeleri sağlanmıştır. 

GTSO ile “Eğitime %100 Destek”

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi’nde 
meydana gelen deprem felaketinde, Gemlik Gazi İlköğ-
retim Okulu, eski derslik binası ve kapalı spor salonu 
kullanılmayacak halde hasar görmüştür. Bu hasar gören 
binalar 2000 yılının Temmuz ayında yıkılmıştır. Bunun 
üzerine GTSO, “Eğitime %100 Destek” projesi kapsa-
mında, yıkılan bu okulun yerine Gemlik’li çocuklara 
yakışır yeni bir okul yapma kararı almıştır. Türkiye’nin 
İlk Çelik Konstrüksiyonlu Okulu GTSO, 11 Ağustos 2000 
tarihinde 16 derslik kapasiteli, Türkiye’nin ilk çelik 
konstrüksiyonlu okulunun temelini atmıştır. Proje, 2001 
yılı eğitim öğretim yılının başlamasıyla tamamlanmış ve 
öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Okul, 4 idareci, 63 öğretmen ve 5 hizmetli ile 1820 
öğrenciye, ikili öğretim şeklinde 41 şubede, Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu adı ile hizmet 
vermektedir.

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Laboratuarı

GTSO yine “Eğitime %100 Destek” kapsamında, 19 Mayıs 
2008 tarihinde, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu’na bilgisayar uygulama ve araş-
tırma laboratuarı kazandırmış;  laboratuarın alt yapısını 
da tamamlayarak 45 bilgisayarla öğrencilerin hizmetine 
sunmuştur. 

Burslar ve Diğer Yardımlar

GTSO, her yıl Gemlik’teki okulların ihtiyaçlarında kulla-
nılmak üzere 30.000 TL’lik bir bütçe ayırmakta ve talepler 
doğrultusunda  bu yardımı eğitim hizmetlerine aktar-
maktadır. Bunun dışında, mali yönden kötü durumdaki 
öğrencilere düzenli olarak GTSO tarafından burs yardımı 
verilmektedir. 

2012 yılı itibari ile Olay TV ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün ortaklaşa yürüt-
tükleri “Bir İnsan Değişirse” isimli projeyle bir öğrenciye 
kurs, bir öğrenciye burs verilmektedir. Bu kapsamda 
GTSO da, 10 öğrenciye, 10 ay boyunca ayda 150 TL burs 
vererek projeye destek vermiştir. 

Sonuç itibari ile daha güçlü  daha modern bir Türkiye 
için, herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir.  
“Her şeyi Devletten Beklememe” prensibiyle hareket 
ederek eğitime katkı sağlamak geleceğimiz açısından 
son derece önemlidir.

Eğitime desteklerimiz devam ediyor...“

“SOSYAL SORUMLULUK
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Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelere işverenler ve çalışanlar olarak farklı 
tepki ve tavırlar gösteriyoruz. Ortak noktalarda buluştuğumuzda  ise ekonomik 
gelişmeler her iki tarafa da iyimserlik aşılıyor. 2011 yılında, Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen ekonomiler arasında ikinci, pazar büyüklüğünde ise en rekabetçi on yedinci 
ekonomi olması  işveren ve çalışanlar tarafından olumlu algılanmaktadır. Buna 
karşın, 2011-2012 dönemi Küresel  Rekabetçilik Endeksi’ne göre ülkemizin 142 
ülke arasında işgücü piyasasının etkinliğinde 133. sırada yer almasının işveren ve 
çalışanlar üzerinde hayal kırıklığı yarattığı muhakkaktır. 

Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanan ve Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayın-
lanan Orta Vadeli Programın (2012-2014) “İstihdamın Artırılması” başlığı altında 
işgücü piyasasının geliştirilmesi için neler hedeflendiğini görmemiz buna iyi bir 
örnek oluşturacaktır:

İstihdam odaklı sürdürülebilir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomik yapıda 
ve bilgi toplumuna dönüşüm doğrultusunda istihdam imkânlarının geliştirilmesi, 
işsizliğin azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi temel amaçtır. Bu 
çerçevede;

•	 Kayıt dışı istihdamı önlemeye ve ilave istihdamı teşvik etmeye yönelik tedbirler 
alınacaktır.

•	 Kıdem tazminatı sorunu sosyal taraflarla istişare içinde kazanılmış hakları 
koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil 
etmek suretiyle çözülecektir.

•	 5982 sayılı Kanun’la Anayasa hükümlerinde gerçekleştirilen değişikliklerle, 
AB ve ILO norm ve standartlarına uyum çerçevesinde sosyal diyalog, sendikal 
haklar,  iş sağlığı ve güvenliği alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

•	 Gençler, kadınlar ve özürlüler başta olmak üzere işgücü piyasasında dezavantajlı 
kesimlere yönelik destekleyici politikalar, ilave tedbirler alınarak 
sürdürülecektir.

Ülkemizin küresel işgücü rekabeti kazanmasında önemli bir etkisi olan işgücü 
piyasasının geliştirilmesi için Kalkınma Bakanlığı tarafından Orta Vadeli Program’da 
ortaya konan tedbirler üzerinde işveren ve çalışanlar arasında mutabakat sağlan-
masında gidilecek yolun uzunluğu ve meşakkatleri önümüzde beklemektedir. 
Ulaştığımız ekonomik büyüklükte artık ülkemiz, ürün ve pazar çeşitliliği ile sanayi 
devine dönüşmüştür. Yapılan araştırmalar, sanayideki verimliliğimizi Almanya’nın 
verimlilik düzeyine getirmemiz durumunda dünyanın onuncu büyük ekonomisi 
olacağımızı göstermektedir.  Verimlilik artışının gerçekleştirilmesi, gelecek yıllarda 
Türk ekonomisinin önündeki en büyük sınavı olacaktır. Verimliliğimizin artışında 
nitelikli işgücünün kritik bir rol oynayacak oluşu ise bu alanda yaşanan sorunların 
çözümlenmesini zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle, nitelikli işgücü istihdamının 
son yıllarda Türk sanayiinin karabasanı olmasını yadırgamıyorum.

ULUSAL SANAYİMİZ 
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ PEŞİNDE...

Alkan YILDIRIM
İnsan Kaynakları Direktörü
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Türk Sanayiinin, nitelikli işgücünün peşine düşmesi ve 
hükümetlerimizin bu soruna çözüm bulması için seslerini 
yükseltmeleri yeni değil. Türk Sanayii, bu konuyu milli 
mesele haline getirmiş ve  nitelikli işgücünün yetiştiril-
mesinde Meslek Liselerinin artırılması için öncü olmuş-
lardır. Şirketlerin küresel ölçekte hızlı büyümeleri sonu-
cunda istihdam ihtiyacı, Meslek liselerine gelen taleplerin 
üzerinde gerçekleşmiştir.  Bu gerçek,  sanayi yatırım-
larının önüne ciddi bir engel olarak çıkmaktadır. 

Aile-okul-sanayi üçgeninde, iletişimin ve işbirliğinin 
geliştirilmesinin bu problemin çözümüne yardımcı 
olacağı bilinmektedir. Bu nedenle, iletişimin ve işbirli-
ğinin geliştirilmesinde; 
 
1. Meslek liselerinde ilgi ve yetenek alanlarına odak-

lanılarak doğru bölümlerin tercih edilmesi için 
rehberlik hizmetini öğrencilere ve ailelere eş zamanlı 
sunmak,

2. Stajları işe alımda zorunlu hale getirmek ,

3. Ders programlarını, staj alanlarını ve sürelerini, 
sanayinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 
belirlemek,

4. Teknolojik gelişmelerle ilgili eğitimler vermek,

5. Günümüz kuşağı öğrencilerinin iş ile ilgili beklentileri 
konusunda aileleri, eğitmenleri  ve işverenleri  
sistemli   ve periyodik olarak eğitmek, 

6. UMEM projeleri ile ilgili devlet desteğini daha cazip 
hale getirmek gibi tedbirler alınabilir.

Geliştirilen mevcut projeler, umut verici olmakla birlikte 
işgücü piyasasında nitelikli işgücü arzının artırılması için 
alternatifler üretilememesi halinde büyüyen ekonomi-
lerde denenmiş diğer yöntemlere başvurulabilir. 

Gençlerin, kadınların ve özürlülerin işgücü piyasasında 
katılımını arttırmak, işsizlik ödeneklerinde keyfiyeti 
engelleyecek kontrolleri arttırmak, on beş yıllık sigorta 
süresi nedeni ile kıdem tazminatı uygulamasında kade-
meli yaş uygulamasına geçmek, esnek işgücünü yasal 
ve işlevsel hale getirmek, işsizlik oranının kritik eşiğin 
altına inmemesi kaydıyla yurt dışından sınırlı sayılarda 
nitelikli göçmen işçi almak gibi yöntemler, nitelikli 
işgücünün artmasını sağlayacaktır.

İşverenlerin, nitelikli işgücünün bulunmasında yaşanan 
problemlerin çokluğunu ve zorluğunu dikkate alarak 
insan kaynakları politika ve stratejilerini günün ihtiyaç 
ve beklentilerine göre gözden geçirmeleri, bu yolda hızla 
ilerlemelerini sağlayacaktır. Öncelikle terfilerin şirket 
içinden yapılması, çalışma ortamının iklimlendirilmesi, 
sağlanacak dış ve iç eğitimler, aidiyeti arttırıcı takdir ve 
tanıma sistemlerinin uygulanması işten ayrılmaları en 
aza indirecektir.

Son olarak, çalışanların katma değer yarattıkları, dene-
yimli ve bilgili oldukları iş alanlarında uzun ömürlü ve 
kazançlı olacaklarının altını çizerek herkese verimli ve 
huzurlu bir çalışma hayatı dilerim.

KISA KISA

Nisan - Mayıs - Haziran  2012

33



1.Giriş:

ABD mortgage piyasasının çökmesi ile başlayan, 
gelişmiş kapitalist ülkelerde borsaların, büyük banka 
ve finansal kurumların çökmesi ile devam eden 

finansal kriz; tüketimin, üretimin, sermaye birikiminin ve 
istihdamın hızla düşmesine neden olarak bir ekonomik 
bunalım ortaya çıkarmıştır. Aşırı yükselen varlık fiyatlarının 
patlaması sonucu yaşanan büyük düşüşler, şirketler ve 
hane halkı bilançolarında büyük çaplı bozulmalara neden 
olmuştur. Piyasa değeriyle varlıklarının değeri, borçlarının 
oldukça altına inen özel kesim, bilanço tamiri amacıyla 
uzun ve zorlu bir borç ödeme dönemine girmiş ve bu borç 
geri ödeme süreci ise sistemde deflasyonist bir talep 
açığına neden olmuştur. Bu durumun ortaya çıkarttığı 
toplam talep daralması, tüm dünyada bir ekonomik durgun-
luğu tetikleyerek genel ekonomik durumun giderek kötüye 
gitmesine neden oluştur. Bu küresel krizden etkilenen 
ülkemiz ekonomisinde de dünya ölçeğinde yaşanan toplam 
talep daralması, iş dünyasındaki olumsuz bekleyişleri 
artırmıştır. 

2011 yılı krizi, olumsuz etkilerinin göreli olarak azaldığı bir 
yıl olmakla birlikte; Avrupa Birliği’nin çevre ülkelerinde 
yaşanan borç krizinin etkisi ile dünya ekonomisindeki 
belirsizlikler artamaya devam etmiştir. Bu belirsizlik 
ortamında Türkiye için en önemli ihracat pazarı olan Avrupa 
ülkeleri önemli gelir kayıplarına uğramış ve ülkemiz için 
dış pazarlar daralmıştır. Ancak ülkemiz açısından 2012 
yılının daha iyi bir ekonomik performans ile geçeceğine 
dair beklentiler de giderek artmaktadır. Bu araştırma 
Türkiye ve Gemlik özelinde 2011 yılı için ekonomik ve sosyal 
algı 2012 yılı için beklentilerin ölçülmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma metodundan 
yararlanmak suretiyle ilgili işletmelerden veri toplanmış 
ve katılımcıların bakış açıları doğrultusunda 2011 yılı için 
sosyal ekonomik durum ve 2012 yılı için ise beklentiler 
ortaya konulmuştur.

2.Materyal ve Metot:

 Araştırma  kapsamında verilerinin toplandığı ana kütle, 
GTSO Üyesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odasına üye işletme-
lerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası ve Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Odasına 

kayıtlı 255 üyeyi kapsayan bir örneklem oluşturulmuş ve  
% 95 güven aralığında görüşme yapılmıştır. Araştırmaya 
katılan firmaların çalışan sayılarına göre yüzdelik dağılımı 
şöyledir; 0-9 Çalışan-%90,6, 10-24 Çalışan-%6,7, 25-49 
Çalışan-%2,0, 50-99 Çalışan-%0,8. İlk sırayı yüksek bir 
oranla (%90,6) 0-9 çalışanı bulunan firmalar almaktadır. 
Araştırmanın örnekleminin % 91’e yakın kısmını mikro 
ölçekli firmalar ,% 9’a yakın kısmını ise küçük ölçekli 
işletmeler oluşturmaktadır.

  Araştırma kapsamında seçilen örneklemden, nicel araş-
tırma yöntemi olarak belirlenen anket yoluyla veri toplan-
mıştır. Soru formunun yapılandırılmasında veri toplama 
sürecinin sağlıklı sürdürülmesi amacına yönelik olarak 
soru formunun standart olması, her yeni uygulama için 
aynı formun kullanılması ve soruların her cevaplayıcıya 
diğer cevaplayıcılarla aynı sırada sorulması,   formunun 
açık ve anlaşılır olması konularına da özen gösterilmiştir. 
Anket verileri yüz yüze görüşme tekniği kullanılmak sure-
tiyle elde edilmiştir. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na 
bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal 
durumu hakkındaki yorumlarından elde dilen veriler SSPS 
12 istatistik paket programına girilmiş, veriler istatistikî 
yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların 
yorumlarlarının aktarılmasında betimsel istatistik tablo-
larından yararlanılmıştır.

3.Bulgular:

3.1. Genel Ekonomik Durum:

Araştırmamıza katılanlardan 2011 yılını, ekonominin genel 
durumu açısından değerlendirmelerini istediğimizde, 
aldığımız yanıtlara göre ortaya çıkan yüzdelik dağılım 
şöyledir; Çok olumsuzdu-%8,7, Olumsuzdu-%34,9, Ne 
olumlu ne olumsuzdu-%29,8, Olumluydu–25,0, Çok 
olumluydu-%1,6.”Olumsuzdu” ve” Çok olumsuzdu” yanıtı 
verenlerin toplamda oranı %43,6’dır. Katılımcıların verdiği 
cevaplar küresel krizin etkisi ile durgunluğa giren ekono-
minin yarattığı olumsuz bekleyişi göstermektedir. Krizin 
etkisi ile daralan küresel talep, ülkemiz ekonomisini de 
olumsuz etkilemiş ve iş dünyası kriz atmosferinden çıka-
mamış bir görüntü arz etmektedir.

Gemlik İlçesi 2011 Yılı Ekonomik-Sosyal Durum ve 
2012 Yılı Beklentileri Araştırması
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Araştırmamıza katılanlara ekonominin şimdiki durumuyla 
ilgili değerlendirmelerini sorduğumuzda, aldığımız yanıtlara 
göre ortaya çıkan yüzdelik dağılım şu şekildedir; Çok kötü-
%10,2, Kötü-%31,1, Ne iyi ne kötü-%37,0, İyi-%21,3,Çok 
iyi-%0,4…”Kötü” ve “Çok kötü” şeklinde görüş belirtenlerin 
oranı toplamda %41,3’dür. 2011 yılı değerlendirmelerinde 
ortaya çıkan ağırlıklı olumsuz bakış açısı, ekonominin 
şimdiki durumunun değerlendirilmesinde de yakın yüzde-
lerle kendini göstermiştir. Bu durumda 2012 yılının ilk 
çeyreğinin geçildiği şu günlerde 2011’in olumsuz havasının 
henüz dağılmadığını göstermektedir.
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Araştırmamıza katılanların 2011 yılında en çok sıkıntı 
yaşadıkları alanların yüzdelik dağılımları şöyledir; Maddi 
sıkıntılar/Ödeme sıkıntısı-%26,1, Nakit akışı-%18,2, Alacak-
ların tahsil edilememesi-%5,1, Müşteri bulunamaması/
Talep yetersizliği-%15,4, Alım gücünün azalması-%7,5, 
Vergiler-%2,0, Sıkıntı yok-%12,3, Bankalar-%1,6, 
Diğer-%11,9.  

2011 yılında en çok sıkıntı yaşanan alanlarda ilk üç sırayı,  
Maddi sıkıntılar/Ödeme sıkıntısı (%26,1), Nakit akışı (%18,2), 
Müşteri bulunamaması/Talep yetersizliği (%15,4) almak-
tadır. Ankete katılan işletmelerin büyük bir çoğunluğu 
küçük işletme niteliğinde olduğu için; firmalar için en 

önemli sorun işletme sermayesinin giderek erimiş olması 
ile finansal kısıtlar olarak ortaya çıkmaktadır. Küresel 
durgunluğun etkisi ile Türkiye ekonomisinde hane halk-
larının alım gücü gerilemiş; bu durumun sonucu olarak 
piyasa talebi düşmüştür. İşletmelerin finansal sorunlardan 
sonra en çok üzerinde durduları sorun, talep yetersizliği 
olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmeler talep yetersizliği 
nedeniyle satışlarının düşük olmasından ve bunun sonucu 
olarak da nakit akışının düşmesinden şikayet 
etmektedirler.
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2011 yılı düşünüldüğünde; 2012 yılında satışlarda ne gibi 
bir değişme yaşandığını sorduğumuz katılımcıların, bu 
soruya verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımı şöyledir; 
Arttı-%11,5, Değişme olmadı-%51,4, Azaldı-%37,2. En 
yüksek oran “Değişme olmadı” diyenlere ait iken, “Azaldı” 
diyenlerin oranı da oldukça yüksek bir yüzdeye ulaşmıştır. 
“Arttı” yanıtı verenlerin oranı ise son derece düşüktür.
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2012 yılında yeni bir yatırım planı yapma ile ilgili düşünce-
lerini aldığımız katılımcıların, verdikleri yanıtların yüzdelik 



dağılımı şöyledir; Evet planlıyorum-%17,4, Kararsızım-%9,5, 
Hayır planlamıyorum-%73,1. Katılımcıların çok büyük bir 
bölümü (%73,1) içinde bulunduğumuz yılda yeni bir yatırım 
yapmayı planlamadıklarını belirtmişlerdir. Krizin yarattığı 
belirsizlik ve efektif talep yetersizlikleri, firmaların yeni 
yatırımlara girişmelerini engellemektedir. Finansal 
zorluklar içinde işlerini sürdürmek zorunda kalan firma-
ların, yeni yatırımlara girişmeyi düşünmemeleri beklenen 
bir sonuçtur. Yatırımlarda meydana gelen bu gerileme ise 
yeni iş alanlarının yaratılmasını engelleyerek işsizlik 
sorunun giderek daha da artmasına neden olabilecektir.
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Katılımcıların 2012 yılındaki satışlarıyla ilgili beklentilerinin 
yüzdelik dağılımı şöyledir; Artacak-%33,2, Ne artacak ne 
azalacak-%44,8, Azalacak-%22,0. Katılımcıların çok önemli 
bir bölümü, yüksek bir yüzdeyle (%44,8) bir önceki yıla göre 
satışlarında herhangi bir değişim olacağına inanmamak-
tadır. Katılımcılar için 2011 ekonomik anlamda kötü bir yıl 
olarak tanımlanmış olsa bile 2012 yılının kalan dönemleri 
için satışların artacağı yönünde iyimser beklentilerin 
azalacak şeklindeki kötümser beklentilere göre payı daha 
fazladır.

SATIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE (%)
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Araştırmamıza katılanların ülkemizin en önemli ekonomik 
sorununun ne olduğuna dair yanıtlarının yüzdelik dağılımı 
şöyledir; İşsizlik-%39,7, Cari açık-%7,1, Terör-%5,6, Para 
sıkıntısı/Geçim-%10,3, Dış borçlar ve dışa bağımlılık-%5,6, 
Gelir dağılımındaki adaletsizlik-%1,2, Kalifiye eleman-%2,4, 
Nakit para-%2,0, Sorun yok-%2,8, Küçük esnafa sahip 
çıkılmaması-%2,0, Fikrim yok-%3,2, İhracat azlığı-%2,4, 
Diğer-%15,9. İşsizlik %39,7 ile en önemli ekonomik sorun 
olarak görünürken, ikinci sırada %10,3 ile Para sıkıntısı/
Geçim, %7,1 ile Cari açık seçenekleri yer almaktadır. Tek 
başına anlamlı bir yüzde oluşturmayan yanıtların toplanmış 
olduğu diğer seçeneğinin oranı ise %15,9’dur. Katılımcılar 
en önemli ekonomik sorun olarak kriz dönemlerinde 
giderek daha fazla ağırlaşan işsizlik sorununu göstermek-
tedirler. İşsizlik, özellikle hane halklarının gelir düzeyini 
düşürdüğü için toplam talebi aşağıya çekmektedir. İş 
dünyası için; işsizlik, satışlarının ve gelirinin düşmesi 
anlamına geleceği için zaten çok düşük bir düzeyde işletme 
sermayesi ile ayakta kalmaya çalışma küçük işletmeler 
için beklendiği şekilde en önemli sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Fotoğraf : Sabit BÖLÜKEMİNİ
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3.2. Genel Siyasi Durum:

Katılımcılara göre Türkiye’nin en önemli siyasi sorunları 
şöyledir; Terör-%19,9, Muhalefet eksikliği-%10,2, Muha-
lefet-%2,0, İktidar-%4,9, Siyasiler arasındaki iletişim 
eksikliği-%8,9, Dış siyasetin iyi yürütülememesi-%3,3, Dışa 
bağımlılık-%3,3, İç siyasetin iyi yürütülememesi-%7,3, 
Ekonominin kötü gidişi/İstikrarsızlık-%6,1, Sorun yok-%5,3, 
Fikri yok-%13,8, Güvensizlik ve özgürlüklerin kısıtlan-
ması-%4,1, Diğer-%11,0.  Türkiye’nin en önemli sorunu 
olarak Terör %19,9 ile ilk sırayı alırken, ikinci sırada %10,2 
ile Muhalefet eksikliği, üçüncü sırada ise %8,9 ile Siyasiler 
arasındaki iletişim eksikliği seçenekleri yer almaktadır.
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Hükümetin ekonomi alanında şu ana kadar göstermiş 
olduğu performansının değerlendirmesini yapan katılım-
cıların ortaya koyduğu görüşlerin yüzdelik dağılımı şöyledir; 
Çok kötü-%3,2, Kötü-%16,2, Ne iyi ne kötü-%23,8, İyi-%46,6, 
Çok iyi-%9,9, Fikrim yok-%0,8. İyi ve Çok iyi yanıtı verenlerin 
oranı toplamda %56,5’dir. Katılımcıların çok önemli bir 
bölümü hükümetin ekonomi alanındaki performansını 
olumlu bulmuşlardır. 
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Hükümetin siyaset alanında şu ana kadar göstermiş olduğu 
performansının değerlendirmesini yapan katılımcıların 
ortaya koyduğu görüşlerin yüzdelik dağılımı şöyledir; Çok 
kötü-%2,4, Kötü-%14,7, Ne iyi ne kötü-%21,0, İyi-%48,8, 
Çok iyi-%10,3, Fikrim yok-%0,8. İyi ve Çok iyi yanıtı veren-
lerin oranı toplamda %59,1’dir. Katılımcıların çok önemli 
bir bölümü hükümetin siyaset alanındaki performansını 
olumlu bulmuşlardır. 
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Genel olarak araştırmaya katılan işletmelerin genel siyasal 
durumla, hükümetin ekonomiyi ve siyeseti yönetimi  ile 
ilgili beklentileri olumludur.

3.3. Gemlik Ekonomsi ve Yerel Siyasetin Durumu:

İşsizlik-%31,0, Altyapı-%5,2, Yatırım eksikliği-%4,0, İmar/
Ulaşım/Çevre-%5,2, Zeytine gereken önemin verilme-
mesi-%4,8, Gelir düşüklüğü ve para-%6,3, Belediye-%3,2, 
Sorun yok-%6,3, Fikrim yok-%10,3, Sosyal yapının değiş-
memesi-%1,6, Tanıtım ve reklam olmaması-%1,6, 
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Bilgisizlik-%1,6, Diğer %19,0. Katılımcılar ülkenin en önemli 
ekonomik sorunu olarak gördükleri İşsizlik seçeneğini, 
Gemlik’in de en önemli ekonomik sorunu olarak gördük-
lerini %31,0 oranıyla ortaya koymuşlardır. İkinci sırada % 
6,3 ile Gelir düşüklüğü ve para, üçüncü sırada ise aynı 
oranlarla (%5,2) Alt yapı ve İmar/Ulaşım/Çevre seçenekleri 
yer almaktadır.
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Gemlik’te ilk olarak adım atılması istenen konu; %24,2 ile 
işsizliğin azaltılması olarak belirtilmiştir.  %18,3 oranında 
yatırımların arttırılması, %8,7’si oranında zeytinciliğe daha 
fazla önem verilmesi, %26,2’si oranında piyasanın canlan-
dırılması, %9,8’i inşaat sektörünün hızlandırılması, %6,9’u 
tarıma destek verilmesi yanıtlarını vermiştir. Diğer cevap-
ların oranı %5,9 dur.
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Katılımcıların” İşletmenizin faaliyetlerini etkileyen en 
önemli unsur nedir?” sorusuna verdikleri yanıtların yüzdelik 
dağılımı şöyledir; Nakit sıkıntısı-%34,3, Alım gücünün 
düşük olması-%3,0, Büyük marketlerin çoğalması-%34,3, 
Talep daralması-%9,0, Rekabet-%17,9, Diğer-%1,5. İlk 
sırayı aynı oranlarla (%34,3) ile Nakit sıkıntısı ve Büyük 
marketlerin çoğalması alırken, ikinci sırayı %17,9 ile 
Rekabet, üçüncü sırayı %9,0 ile Talep daralması almaktadır. 
İşletmeler için finansal kısıt dışında büyük marketlerin 
önemli bir olumsuz unsur olarak belirtilmesi konusu 
üzerinde durulması gerekir. Büyük market olgusu; özellikle 
küçük işletmelerin üzerinde baskılar oluşturmakta ve ölçek 
avantajları nedeniyle yüksek rekabet gücüne sahip olan 
bu tür işletmelerin piyasadaki paylarını sürekli arttırmak-
tadır. Ankete katılan işletmeler büyük marketlerin varlığını 
önemli bir sorun olarak görmektedirler.
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Katılımcılara göre Gemlik’in en önemli siyasi sorunları şöyledir; 
Belediye-%32,8, Belediye Başkanının eksikliği-%5,9, Yatırım-
ların yetersizliği-%2,5, Particilik-%5,5, Alt yapı-%1,7, Sorun 
yok-%11,3, Fikrim yok-%18,5, Diğer-%16,0, Siyasi Kadroların 
yetersizliği-%5,9. %32,8 ile Gemlik’in en önemli sorunu olarak 
Belediye görülürken, ikinci sırada aynı oranlarla (%5,9) Belediye 
Başkanının eksikliği ve Siyasi Kadroların yetersizliği seçenekleri 
gelmektedir. Gemlik Belediyesi’nde yaşanan gelişmeler, 
Başkanlık makamının boşalması, tartışmalar ve kaos, katılım-
cılarca en önemli sorun olarak görülmektedir.
YÜZDE (%)
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Gemlik Belediye Başkanının 2011 yılı genel performansını 
değerlendiren katılımcılarımızın verdikleri yanıtların yüzdelik 
dağılımı şöyledir; Çok kötü-%4,4,Kötü-%23,5,Ne iyi ne kötü-
%33,5, İyi-%31,9, Çok iyi-%4,0, Fikri yok-%2,8. Gemlik Beledi-
yesinde yaşanan tartışmalar, görev değişimleri ve kaosun 
sonucu, Kötü yanıtı verenlerin %23,5 gibi bir orana ulaşmıştır. 
Aynı nedenlerle Ne İyi Ne Kötü yanıtı verenlerin oranı da 
%33,5’dir.
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Sonuç:
Araştırma  kapsamında GTSO Üyesi ile Esnaf ve 

Sanatkârlar Odasına üye işletmelerden toplanan 

veriler yoluyla işletmelerin 2011 Yılı Ekonomik-

Sosyal Duruma bakışları  ve 2012 Yılı beklentileri 

analiz edilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre 

işletmeler için 2011 yılı, küresel krizin yarattığı 

ekonomik durgunluk ve belirsizliğin etkisi ile 

oldukça kötü geçmiştir. Nakit sıkıntısı, ödeme 

güçlüğü gibi finansal kısıtlar ile toplam talep 

yetersizliğinden kaynaklana gelir azalması en 

önemli ekonomik sorun olarak ortaya çıkmak-

tadır. İşletmeler, 2012 yılının ise daha iyi bir 

ekonomik performans ile kapanacağını düşün-

mektedirler. Ekonomideki bu olumsuz tabloya 

rağmen işletmeler, hükümetin ekonomi ve 

siyaset ile ilgi faaliyetlerinden memnun görül-

mektedirler. Gemlik özelinde ekonomi ve yerel 

siyasi süreçleri değerlendirdiklerinde; 

Türkiye’nin genelindeki ekonomik sorunlara 

benzer değerlendirmeler elde edilmiştir. Siyaset 

özelinde ise yerel siyasetin dinamikleri bağla-

mında gelişen bazı olaylar, katılımcı işletmeler 

tarafından dile getirilmiştir. Örneğin Gemlik 

Belediyesi’nde yaşanan gelişmeler, başkanlık 

makamının boşalması, tartışmalar ve kaos, 

katılımcılarca en önemli sorun olarak görül-

mektedir. Gemlik özelinde ise katılımcıların 

devletten ve yerel otoritelerden  en büyük beklen-

tileri işsizliğin azaltılması, yatırımların arttırıl-

ması, piyasanın canlandırılması ve bölge ekono-

misinde özel bir yeri olan zeytinciliğe daha fazla 

önem verilmesi olarak ortaya konulmaktadır.
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Uludağ Üniversitesi Gemlik Suni İpek – Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi, Cumhuriyet döneminin simge sanayi kuru-
luşlarından biri olan Suni İpek Fabrikası’nın arazisi 
üzerine kuruludur. Suni İpek Fabrikası’nın adı, Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından 26 Kasım 1935 tarihinde 
konulmuştur. 28 Kasım 1935 tarihinde fabrikanın temeli 
atılmış ve 1 Şubat 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından açılmıştır. Fabrika, zamanla teknolojinin 
eskimesi sonucu üretimini durdurmuş, 1997 yılında 
özelleştirme kapsamında Sümer Holding bünyesinde 
satışa sunulmuş, 1998 yılında ise Tekel’e devredilmiştir. 
2004 yılında 293 dekarlık arazisi, Özelleştirme İdaresi 
tarafından Uludağ Üniversitesi’ne devredilmiştir.
   
Gemlik’te bulunan tarihi Suni İpek Fabrikası alanının, 
2004 yılında Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilmesinden 
sonra Yüksekokul’un Kurucu Müdürlüğü’ne Prof. Dr. 
Abdurrahim KORUKÇU atanmış ve yapılaşma çalışma-
larına başlanmasıyla, Yüksekokul’da eğitim öğretime 
başlanmıştır. Meslek Yüksekokulu’nun adı, Asım Koca-
bıyık Kültür Eğitim Vakfı’nın Yüksekokul’a yaptığı katkı-
lardan dolayı 2005 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tara-
fından GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU 
olarak değiştirilmiştir.
 
Yapılaşma çalışmalarının hızla devam ettiği Gemlik Suni 
İpek Yerleşkesi’nin adı, Asım Kocabıyık Kültür Eğitim 
Vakfı’nın Üniversite’ye yaptığı katkılardan dolayı, Uludağ 
Üniversitesi Senatosu’nun 21 Mayıs 2007 tarihinde aldığı 
karar ile “Gemlik Suni İpek – Asım Kocabıyık Yerleşkesi” 
olarak değiştirilmiştir.
 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu ve Hukuk 
Fakültesi’nde eğitim öğretim devam etmektedir. 68 
öğrenci kapasiteli Çağdaş Yaşam Nevin Bedizci Kız 
Öğrenci Yurdu ve 2009 yılında Kredi Yurtlar Kurumu’na 
bağlı Gemlik Yurt Müdürlüğü, 3 blok halinde 144 kız 
öğrenci, 192 erkek öğrenci kapasitesi ile 2011 yılında 
hizmete açılmıştır. 

 Ayrıca, yerleşke arazisinde bulunan yaklaşık 2000 zeytin 
ağacı, Temmuz 2006’da kurulan damla sulama sistemi 
ile sulanmakta, bakım ve hasadı yapılmaktadır.

GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Gemlik ilçesinde, üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokulu 
çalışmaları, 1994 yılında başlamış ve 2002 yılında Gemlik 
Meslek Yüksekokulu adıyla kurulması, Yüksek Öğretim 
Kurulu’nca kararlaştırılmıştır. Ancak gerekli yapılanma 
ortamının olmaması nedeniyle eğitim ve öğretime 
başlanamamıştır.

Gemlik’te bulunan tarihi Suni İpek Fabrikası alanının, 
2004 yılında Üniversite’ye tahsis edilmesi ile Meslek 
Yüksekokulu’nun adı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 
2005 yılında, Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı’nın 
Meslek Yüksekokulu’na yaptığı katkılardan dolayı, 
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu olarak 
değiştirilmiştir. 2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında ilk 
olarak, Bitkisel Üretim Programı ve bir yıl hazırlık 
sınıfında okuyacak olan Dış Ticaret Programı öğrencileri 
alınmıştır.

Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, Prof. Dr. 
Abdurrahim KORUKÇU öncülüğünde kurulmuş, Yükse-
kokul Müdürlüğü, 2004-2008 yılları arasında büyük özveri 
ve başarı ile kendisi tarafından yürütülmüş, emekliliğinin 
ardından da müdürlük görevini 2008-2011 yılları arasında 
Prof. Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU’ya devretmiştir. 

Her geçen yıl artan program ve öğrenci sayısı ile eğitim 
öğretim faaliyetlerini devam ettiren Meslek Yüksekokulu, 
aynı zamanda Gıda Teknolojisi, Bahçe Tarımı ve Bilgi-
sayar Programcılığı programlarının, laboratuvarlarının 
da geliştirilmesi ile öğrencilerine modern eğitim olanağı 
sunmaktadır. Yüksekokul’da halen 7 programda 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GEMLİK ASIM KOCABIYIK-SUNİ İPEK 
YERLEŞKESİ
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Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Kocabıyık 
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eğitim-öğretim devam etmektedir. Bahçe Tarımı, Gıda 
Teknolojisi, Harita ve Kadastro, Bilgisayar Programcılığı, 
Dış Ticaret,  Deniz Liman İşletmeciliği ve Makine Prog-
ramlarında kayıtlı toplam 620 öğrenci bulunmaktadır.

Son yıllarda meslek yüksekokullarına artan ilgi ile 
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu’nun, 2011-
2012 eğitim-ögretim döneminde, tüm programlarda 
kontenjanları dolmuştur. Yüksekokul’un temel ilkesi 
kaliteli bir eğitim vermektir. 

Rektör Sayın Prof. Dr. Kamil DİLEK “İlk öncelik eğitimdir. 
Bu amacı gerçekleştirmek için yoğun çaba harcamak-
tayız. İnsana yapılan yatırımın önemini bilmekteyiz. 
Öğrencilerimizin bilgili ve deneyimli olarak mezun 
olabilmeleri için gerek resmi, gerekse özel sektör ile 
çok yakın bir işbirliğimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 
haftanın belli günlerinde işyerlerine giderek tecrübe 
edinmektedirler. ” diye belirtmiştir.  

SON SÖZ...
Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimize değer 
vermekteyiz. Sık sık kendileri ile görüşerek isteklerini 
alıp yerine getirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda ayrıca 
kalite çalışmaları da devam etmektedir. 

Yerleşkemizin ve okulumuzun eksikliklerinin gideril-
mesinde başta Rektörlüğümüz olmak üzere Asım Koca-
bıyık Vakfı, Gemlik Belediyesi, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ile diğer resmi ve özel sektör kuruluşlarımız 
desteklerini sürdürmektedirler. Kendilerine içtenlikle 
teşekkür ederim.

Gemlik halkının, Meslek Yüksekokulumuza sahip çıkması 
bizi memnun etmektedir. Rektör Yardımcılarımızdan 
Prof. Dr. Müfit PARLAK’ın da Gemlik’li olması okulumuz 
ile ilçemizin kaynaşmasını sağlamaktadır.  

Meslek Yüksekokulumuzun kaliteli bir eğitim, tercih 
edilen bir okul olabilmesi için sizlerle birlikte yoğun 
çaba harcayacağımızı belirtir, saygılar sunarım.
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Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı olan 
Leonardo da Vinci (LDV) Programı, Avrupa 
Birliğine üye ve aday ülkelerin mesleki 

eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve 
geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu 
program, ülkelerarası işbirliğinin kullanılarak 
mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında 
kalitenin arttırılmasını, yeniliklerin teşvik edil-
mesini ve Avrupa boyutunda işbirliğinin arttırıl-
masını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yenilik 
Transferi Projeleri, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim 
Programı LDV kapsamında yer alan proje türle-
rinden birini ifade eder. 2007–2013 yıllarını 
kapsayan Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsa-
mındaki LDV sektörel programının alt faaliyetle-
rinden biri olan Yenilik Transferi Projeleri 
(Transfer of Innovation-TOI), AB ortaklığı yoluyla 
iyi uygulamaların ülkelerarasında yaygınlaştırıl-
masını amaçlayan proje tipidir.

Bu çerçevede Yenilik Transferi Projeleri, farklı 
içeriklerde geliştirilmiş var olan yenilikçi ürün, 
araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal, bölgesel, 
yerel ya da sektörel düzeydeki ihtiyaçlara dilsel, 
kültürel ve sektörel ihtiyaçlar açısından uyarlan-
ması amacıyla hazırlanan projelere destek sağla-
maktadır. Ayrıca, somut proje sonuçlarının 
transfer edilmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla 
bu projeler ile daha önce hazırlanmış bir projenin 
transferi değil; söz konusu projenin çıktılarının 
transferi amaçlanmaktadır.

Yenilik Transferi projeleri bir sektörün veya hedef 
kitlenin sorunlarını çözmek üzere mevcut yenilikçi 
yöntem, araç ve yaklaşımların transferi esasına 
dayanmaktadır. Bu tip projelerde  ilk olarak, proje 
hedef kitlesinin ve ilgili sektörün ihtiyaçlarının 
belirlenmesi gerekir. Daha sonra bu ihtiyaçların 
karşılanması için yenilikçi metot ve araçları içeren 
projelerin var olup olmadığı araştırılır ve bunların 
transfer edilebilirliğine bakılır. Sonraki aşama 
olarak söz konusu projenin sahibi ile irtibat 
kurulur ve projelerinin transfer edilmek istendiği 
yönünde niyet bildirilir ve proje sahibinin onayı ve 
izni alınır. Tüm bu süreçler tamamlandıktan 
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YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ
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sonra, transfer edilecek proje çıktı-
larını transfer etmek amacıyla 
Yenilik Transferi Projesi hazırlanır. 
Proje yazılırken elde edilecek proje 
sonuçlarının yaygınlılaştırılması ve 
kullanılır kılınması için projede bir 
plan hazırlanır ve bu plana uygun 
faaliyetler öngörülür. Son olarak 
proje teklifi Ulusal Ajans’a sunulur. 

Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlar (kamu 
yada özel) Yenilik Transferi Projeleri 
sunabilir. Özellikle KOBİ’ler ve 
benzeri kuruluşların proje sunması 
ya da ortak olarak projeye katılım-
ları teşvik edilmekte olup bu husus 
projenin kalitesini arttırmaktadır. 
Yenilik Transferi Projeleri en az 3 
farklı program ülkesinden 3 ortak 
kurumun ortaklığıyla (projeyi sunan 
kurum dahil) hazırlanır. Ortak-
lardan en az birinin, Avrupa 
Birliği’ne tam üye ülkelerden 
olması zorunludur. Yenilik transferi 
projeleri için minimum proje süresi 
12 ay ve maksimum proje süresi 
ise 24 aydır. Projeler için sağla-
nacak maksimum hibe miktarı, 
toplam proje bütçesinin en fazla 
%75’i kadardır. Ancak hibe tutarı 
yıllık 150.000 Avro’yu geçemez. 
Proje ortakları, toplam bütçenin % 
25’lik bölümünü ayni ya da nakdi 
katkı olarak sağlamalıdır.

Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili 
transfer edilecek projeler, genel 
anlamda LdV programı ile ilgili 
olmak koşuluyla yaygın olarak 
bilinen projeler; diğer AB veya 
ulusal fonlardan destek almış 
projeler; proje sunulacak konu ile 
ilgili çalışmalar, araştırmalar; 
geçmiş yıllarda yapılmış Leonardo 
da Vinci B ve C tipi projeler ve ADAM 
proje veritabanı da transfer edilecek 
proje bulmak için iyi bir kaynaktır. 
Ayrıca Ulusal ya da AB düzeyindeki 
farklı faaliyet tipleri çerçevesinde 
hazırlanmış olan projeler de yenilik 
transferi projesi kapsamında sunu-
labilir. Ancak bunların LdV program 
önceliklerine uyması ve Mesleki 
Eğitim ve Öğretimle ilgili olması 
gereklidir. Projenin kabul edilmesi 
belirli kriterlere bağlıdır. Bu yüzden 
her proje fikri LdV programı 

kapsamına uymayabilir. Bu nedenle 
proje teklifi LdV programının genel 
çerçevesi içinde olmalı ve ilgili yıla 
ilişkin program öncelikleriyle açık 
bir biçimde örtüşmelidir. 

Teklif, program önceliklerine 
hizmet etmeli ve proje sonuç ve 
çıktıları programın özel ve operas-
yonel öncelikleriyle de ilişkili olma-
lıdır. Bunların yanı sıra proje sonuç-
ları, belirlenen hedef kitle ile ilgili 
olmalı ve onlara yönelik çözümler 
ortaya koymayı amaçlamalıdır. 
Teklifte belirtilen sorunlar ve ihti-
yaçlar açık ve anlaşılır bir biçimde 
ortaya konulmalı ve projenin bu 
sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözüm 
önerileri de açık ve anlaşılır bir 
biçimde yazılmalıdır. 

Tüm proje başvuruları, Ulusal 
Mesleki Eğitim Sistemi’ne katkı 
sağlamayı ve bu yöndeki politikaları 
desteklemeyi öncelikli amaçlardan 
biri olarak kabul etmeli ve bu amaç-
lara hizmet etmek hedefiyle hazır-
lanmalıdır. Projeler, hedef kitlenin 
eğitim ve yeterlilikler konusunda 
duydukları ihtiyaçlara yönelik 
çözümler ortaya koymalıdır. Bu 
çözümler halihazırda diğer ülke-
lerde kullanılan yenilikçi araç, 
yöntem ve ürünlerin transferi 
yoluyla sağlanacaktır. Ayrıca Yenilik 
Transferi Projeleri yalnızca önceki 
projelerin bir devamı değildir. Yeni 
proje önceki projeden farklı 
açılardan yenilikçi olmalı, önceki 
projenin sonuçlarını başka sektör-
lere uyarlamak ve yeni bir formatta 
sunmak gibi eklemeleri de 
içermelidir.

Proje ortaklığı ise çok önemlidir. 
Proje sonuçlarını gerçekleştirme 
kapasitesine sahip ve bu sonuçları 
özellikle de yerel anlamda yaygın-
laştırabilecek şekilde çok taraflı bir 
ortaklık yapısı olmalıdır. Bunun için, 
projenin farklı ayaklarını yerine 
getirebilecek tecrübe ve birikime 
sahip kurum ve kuruluşların ortak-
lığa dahil edilmesi gerekir. Ayrıca, 
proje ortakları arasında sosyal 
ortakların, işçi ve işveren örgütle-
rinin, üst birliklerin, sendikaların, 
KOBİ’lerin vb. olması sektörler 

arası sosyal diyalog ve işbirliğini 
teşvik etmede katkı sağlayacak 
olması nedeniyle son derece 
önemlidir.

Projede iş programının kalitesi de 
çok önemlidir. Proje iş programının 
amaçları; açık, gerçekçi ve proje 
amaçlarına uygun olmalıdır. Proje 
sonuçlarına sağlıklı bir biçimde ve 
zamanında ulaşmak için, iş prog-
ramı tüm ortaklığı kapsayacak 
şekilde gerçekçi bir bakış açısıyla 
hazırlanmalı ve her ortağın projede 
üstleneceği görev ve sorumluluklar 
açık bir biçimde tanımlanmalıdır.
 
Değerlendirme esnasında iş prog-
ramında tutarlılık, denge ve ilgililik 
gibi noktaların varlığı aranmaktadır. 
Bu nedenle iş programının tümü 
ile bu programı oluşturan her bir 
iş paketi projenin tanımlanmış 
amaçları ve beklenen sonuçlarıyla 
ilgili olmalıdır. İş planının iyi kurgu-
lanmış ve dengeli oluşunu gösteren 
bir diğer kanıt da sağlam ve 
gerçekçi bir proje bütçesidir. Dola-
yısıyla sunulan program ile bunların 
maliyetlerinin tutarlı olmasına 
dikkat edilmelidir.
Yenilik Transferi Projeleri büyük 
oranda yaygınlaştırma projeleridir. 
Bu nedenle başvurular, proje çıktı-
larının sektör ve hedef kitle tara-
fından kullanımını sağlayacak ve 
sonuçların proje bittikten sonrada 
kullanımını garanti edecek bir 
yaygınlaştırma ve kıymetlendirme 
planı ve stratejisi içermelidir. 
Ayrıca, projenin mesleki eğitim 
sistemine kısa, orta ve uzun vade-
deki etkileri belirtilmeli ve bu etki-
lerin tanımlanabilir ve öngörülebilir 
olmasına dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak Yenilik Transferi 
Projeleri, kamu ya da özel tüm 
mesleki faaliyet yapan kurumları 
ilgilendiren, mesleki eğitime ve 
ülkelerarası işbirliğinin geliştiril-
mesine katkı sağlayan yüksek 
bütçeli projelerdir. Bu tip projelerin 
özendirilmesi ve farklı uygulama-
ların geliştirilmesi mesleki anlamda 
büyük katkılar sağlayacaktır.
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GEMPORT LİMANI, 20. YILINI

% 25 BÜYÜME İLE 
KARŞILIYOR...
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Türkiye’nin ilk özel limanı olan Türkiye İş Bankası Lojistik Grubu şirketlerinden Gemport, kuruluşunun 20. 
yılında yeni bir rekora daha imza attı. Türkiye limanlarında iş hacminin yüzde 13 oranında büyüdüğü 2011 
yılında, Gemport lokal iş hacminde yüzde 25, toplam konteyner iş hacminde yüzde 72 artış kaydetti. Gemport’u 
bu büyüme oranına geçen yıl gerçekleştirilen 463 bin konteyner elleçlemesinin ulaştırdığını belirten Süha 

Aktaş, “Kurulduğumuz 1992 yılından bu yana pek çok ilke ve başarıyla imza attık. Bu başarıların temelinde, başta 
yılların deneyimine sahip nitelikli kadrolarımızın yanı sıra küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen 
teknolojik gelişmeleri takip eden büyüme odaklı yatırımlar ve teknolojik alt yapımızda sağladığımız gelişmeler 
sayesinde Gemport’un ihracat ve ithalatçı müşterilerimiz için cazibe merkezi özelliğini korumaktır” dedi.

İş Lojistik Grubu ve Gemport Yönetim Kurulu Başkanı Süha Aktaş, Gemport’un kuruluşunun 20. Yılında, Bursa 
Gemlik’te bulunan Gemport Limanı’nda basın mensuplarını ağırladı. Süha Aktaş, 700 bin metrekarelik alanda faaliyet 
gösteren Güney Marmara’nın en büyük limanı Gemport’un 20 yıllık başarı öyküsünü ve 2012 yılına ilişkin hedeflerini 
gazetecilerle paylaştı.

2012 yılında 20 milyon dolar yatırım gerçek-
leştirecek olan Güney Marmara’nın lider 
limanı Gemport, dev konteyner gemisi Post 
Panamax’ları ağırlamaya hazırlanıyor.

Fotoğraf : Denis BUCINS
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2007-2011 yılları arasındaki yatırımların toplamının 60 
milyon dolar olduğuna dikkat çeken Aktaş, 2012 yılına 
ilişkin projelendirilmiş yatırım tutarının 20 milyon dolar 
civarında olacağını ifade etti. Bunun önemli kısmını 
iskele uzatma ve makine-ekipman yatırımına ayırdık-
larını kaydeden Aktaş, proje tamamlandığında, 18 sıralı 
ana hat gemilerine daha etkin hizmet vermeye başla-
yacaklarını söyledi.

Yanaşma kapasitesini arttıracak iskele uzatma yatırı-
mının yanı sıra, bu yıl makine ekipman parkına yapacağı 
ilave 100 tonluk 7. vinç yatırımıyla tahliye yükleme 
hizmetlerini de hızlandıracaklarını anlatan Aktaş, 
hareket sayılarındaki artış sayesinde gemi yanaşma 
kalkma sürelerinin daha da kısalacağını, bu gelişmenin 
liman verimliliğini daha da yukarıya taşıyacağını belirtti.

Aktaş, bu yıl ayrıca gümrüksüz sahalarda 48 bin metre-
karelik çok amaçlı depo projesiyle, müşterilerinin depo 
ihtiyaçlarını en üst noktada karşılamaya hazırlandıkla-
rına vurgu yaparak, “2012 yılında uluslararası müşteri-
lere hizmet veren önemli bir lojistik üs olma yolunda 
hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ana faaliyet alanımız olan 
konteyner, araç ve genel kargo liman hizmetlerinin yanı 
sıra Gemlik Körfezi ve Mudanya Bölgesi’ndeki tüm 
limanlara kılavuzluk ve römorkör hizmetleri veriyoruz” 
diye konuştu.

24 saat kesintisiz iç dolum hizmeti

Gemport’un 1992 yılında Türkiye’nin ilk özel sektör limanı 
olarak kurulduğunu, 2000 yılında Türkiye İş Bankası 
Grubu’na katıldığını hatırlatan Aktaş, bu tarihten sonra 
Marmara Bölgesi’nde gelişen sanayinin ihtiyaçlarına 
hızlı yanıt verebilecek bir liman yaratmak için yatırımlara 
hız verdiklerini söyledi. 

Türkiye İş Bankası Lojistik Grubu şirketle-
rinden Gemport, 20. kuruluş yılını yeni rekor 

ve yatırımlarla karşılıyor. Türkiye’de limanların 
yüzde 13 büyüdüğü 2011 yılında, lokal iş 
hacminde yüzde 25, toplam konteyner iş 
hacminde yüzde 72 büyüyen Gemport, 2012 
yılında gerçekleştirilecek ilave 20 milyon 
dolarlık yatırımla hizmet kalitesini ve kapasi-
tesini daha da arttırmayı amaçlıyor. İş Lojistik 
Grubu ve Gemport Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Süha Aktaş, bu yıl gerçekleştirilecek yatırım-
ların önemli kısmını iskele uzatma projesinin 
oluşturduğunu belirterek, “proje tamamlan-
dığında 18 sıralı, 7.500 TEU kapasiteli Post 
Panamax gemilere etkin bir şekilde hizmet 
verme imkanına ulaşmış olacağız” dedi. 

Bursa’nın otomotiv ihracat ve ithalatının yüzde 62’si Gemport’tan...

M. Süha Aktaş İş Lojistik Grubu ve Gemport Yönetim Kurulu Başkanı
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2005 yılında uzun dönemli yatırım hamlesi başlattıklarını 
ifade eden Süha Aktaş, Gemport’ta bu süre içinde 
yaşanan değişimi şöyle özetledi; “Otomotivden tekstile 
kadar çeşitli iş kollarının faaliyet gösterdiği Marmara 
Bölgesi’nde, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vere-
bilmek için gümrüklü alanları yüzde 85 oranında arttırdık. 
Bugün 300 bin metrekaresi gümrüklü alan olmak üzere 
toplam 700 bin metrekarelik alanda, 850 metre uzun-
luğunda, 12 ila 36 metre su derinliğine sahip 8 adet 
rıhtımıyla yıllık 600 bin TEU konteyner ve 400 bin adet 
araç elleçleme kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz.

Ayrıca, liman içinde iç boşaltma, tam tespit, muayene, 
numune gibi hizmetlerin daha sağlıklı şartlarda yapıla-
bilmesi amacıyla 5 bin 500 metrekare sundurma inşa 
ettik. 6 bin metrekare A tipi kapalı genel antrepomuzu 
hizmete açtık. Gümrüksüz CFS sahasında günlük 600 
adet dolum kapasitesiyle 24 saat kesintisiz iç dolum 
yapmaya başladık. Bunların dışında, 40 bin metrekarelik 
maden depolama saha yatırımyal da dökme maden 
cevherini konteynerize ederek, ihracata önemli bir kapı 
açmış olduk.”

Sektörün üzerinde büyüme gerçekleştirdik

Bu yatırımlar sonucunda 2011 yılında, 463 bin konteyner 
elleçleyerek, Türkiye’nin ilk beş limanı arasına girdik-
lerini belirten Süha Aktaş, “Bu rakamın 332 bini lokal 
iş hacmi, 132 bini transit iş hacmi olarak gerçekleşti. 
Sektörün yüzde 13 civarında büyüme gösterdiği bir 
dönemde Gemport olarak lokal iş hacmimizde yüzde 
25’lik, toplam konteyner iş hacmimizde ise yüzde 72’lik 
büyüme başarısına ulaştık. Bu büyümeye bağlı olarak, 
2011 yılı Ekim ayında 50 bin 66 konteyner elleçleyerek 
bir başka rekora daha imza atan liman olduk” diye 
konuştu.

Bursa’nın otomotiv ihracat ve ithalatının yüzde 62’si Gemport’tan

Gemport Limanı’nın , Türkiye ihracatının en büyük kalemini oluşturan otomotiv sanayinin merkezinde bulunduğuna 
dikkat çeken Süha Aktaş, otomotiv sektörünün hızlı ve kaliteli hizmet ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla gerçekleş-
tirdikleri yatırımlarla da Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirtti. 

Süha Aktaş, “Limanımızda bulunan 4 katlı otopark alanımıza ilave olarak, 8 katlı bir otopark alanını daha tamamladık. 
Böylece anlık 6 bin 500 araç stoklama imkanı yarattık. Diğer bir ifadeyle, iş hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 
araç terminaline sahip olduk. Bu yatırım, 2011 yılında Bursa Bölgesi’ndeki otomobil ihracat ve ithalatının yüzde 62’sin 
oluşturan 273 bin aracın limanımızdan dünyaya açılmasına fırsat sağladı. Bu gelişme ile Gemport Türkiye’nin en çok 
araç ihracatının gerçekleştiği liman haline geldi” dedi.

Türk fındığı Gemport’tan dünyaya dağılıyor

Süha Aktaş, Gemport’taki teknolojik altyapı yatırımlarıyla iş sürelerini rekor düzeyde kısalttıklarını, her tür ürünün 
uluslararası standartlarda depolanmasına imkan sağladıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en 
önemli fındık üreticisi olan Türkiye, 2011 yılında 250 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye’den gerçekleştirilen 
toplam fındık ihracatının yüzde 20’si, denizyoluyla gerçekleştirilen fındık ihracatının ise yüzde 85’i limanımızdan 
yapıldı. Geçen yıl Gemport’tan çeşitli ülkelere 50 bin ton fındık gönderildi.”

M. Süha Aktaş İş Lojistik Grubu ve Gemport Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin İlk Özel Limanı

Gemlik Bölgesi’nin En Büyük Konteyner Terminali

Türkiye’nin En Çok Araç Elleçlemesi Gerçekleştirilen Özel Limanı

Türkiye’nin İlk ve Tek Çok Katlı Araç Otoparkı

Marmara Bölgesi’nin En Büyük Alana Sahip Limanı

Gemlik Körfezi ve Mudanya’da Bulunan Tüm Liman ve İskelelere Pilotaj ve Römorkaj

En Gelişmiş Yerli Liman Otomasyon Sistemi

KISA 
    KISA 
Gemport
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1.Kavramsal Çerçeve:

Dünya ekonomisinde 1970’li yılarda baş gösteren 
krizin etkisi ile küresel sistemde merkez çevre 
ayrımına göre şekillenmiş sanayi dağılımı, değişim 

sürecine girmeye başladı. Merkez ülkelerde egemen 
üretim paradigması olan Fordizm, sahip olduğu kısıtlar 
nedeniyle giderek daha zor yeniden üretilebilir hale 
geldiği için gelişmiş ülkelerde üretim faaliyetlerini 
sürdüren büyük uluslararası şirketler, dünya üzerinde 
daha düşük maliyetle üretim gerçekleştirebilecekleri 
yeni mekânlar arayışına girdiler (Dicken, 2007). Bu 
dönemde, gelişmiş ülkelerde Keynesci toplam talep 
politikaları ile beslenen ve devletin ekonomiye müda-
halesini zorunlu ve gerekli kabul eden refah devleti 
anlayışı terk edilmeye başlarken, yüksek koruma duvar-
ları altında gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren 
imalat sanayileri, ithal ikameci sanayileşme stratejisinin 
tarihsel sınırlarına ulaşmasıyla birlikte büyüme krizine 
girmeye başladılar. Gelişmekte olan ülkelerde kalkınma 
hedefine göre şekillenmiş, kamunun belirleyici ve yol 
gösterici olduğu ekonomik değerler dizisi, gözden 
düşmeye başladı. Değişen küresel çevre koşullarında 
merkez ülkelerdeki imalat sanayi faaliyetlerinin, özellikle 
emek yoğun süreçleri, ücretlerinin düşük olduğu geliş-
mekte olan ülkelere doğru kayarken, gelişmekte olan 
ülkelerde, bu küresel yatırım ikliminden yaralanabilmek 
için devletin müdahaleci olduğu, ekonomik anlayıştan 
uzaklaşmak suretiyle mal ve finansal piyasalarını 
serbestleştirmeye başladılar. Küreselleşme olarak 
adlandıran bu yeni dönemde, dünya ölçeğinde, imalat 
sanayi faaliyetleri bir ağ yapı biçiminde birbirine eklem-
lenirken, finansal liberalizasyon uygulamalarına bağlı 
olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de finansal 
piyasalar ve bankacılık sistemi tüm fiyatların piyasa 
güçleri tarafından belirlendiği yeni bir müdahalesiz 
piyasa ekonomisi dönemine girmeye başladılar. Bu 
süreç, özellikle yeni iş bölümü teorisi çerçevesinde 
incelenmeye başladı. Bu yeni küresel iş bölümünün 
sonucu olarak, gelişmiş ülkelerde geleneksel üretim 
merkezlerinin önemi azalırken hem emek yoğun hem 
de yüksek teknolojili imalat sahalarında uzmanlaşmış, 
yeni sanayi bölgeleri öne çıkmaya başladı (Piore ve Sabel, 
1984; Küçüker, 1998). Bu sürecin devamı olarak kentlerin 
ya da bölgelerin, ulusal bir ekonomik sistemin bir alt 
unsuru olarak ele alınması anlayışı giderek terk edilerek 
kent bölgelerin küresel ekonomik sistemin birer aktörü 
olarak ele alınması gerektiği anlayışı gelişmeye başladı 
(Keyman ve Lorasdağı, 2010). Sanayinin yeni mekânsal 

arayışları gelişmekte olan ülkelerin sanayi coğrafyasında 
önemli dönüşümler meydana getirdi. Bu sürecin Türki-
ye’deki yansıması da diğer gelişmekte olan ülkelerdeki 
örüntülere benzer şekilde tezahür etmiştir. Türkiye 
ekonomisinde ithal ikameci sanayileşme modelinden 
ihracata yönelik sanayileşme modeline geçiş ile birlikte, 
Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş 
gibi Anadolu kentleri gösterdikleri ihracat ve büyüme 
başarısı ile yeni sanayi odakları haline geldiler (Köse ve 
Öncü, 1998; Eraydın, 2002). 1980’li yıllarla birlikte iletişim 
ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesine bağlı olarak bu 
süreç giderek hızlandı. Bu politika değişimi yerel ekono-
milerin küresel piyasalara ulaşmasın kolaylaştırarak 
Anadolu’da kent-bölgelerin yükselişini hızlandırmıştır 
(Özuğurlu, 2006). Bu yükseliş özellikle Türkiye’de sana-
yinin mekânsal örgütlenmesi konusunda önemli ve kalıcı 
değişmelerin habercisi olarak algılanmıştır. Yeni sanayi 
odakları olarak adlandırılan bu yeni kentlerin öneminin 
artması ulusal ekonomide geleneksel sanayi bölgeleri 
olarak da tanımlanan merkezlerin öneminin giderek 
azaldığı şeklinde yorumlanmıştır. Bu çalışma Türkiye 
ekonomisinde eski bir üretim merkezi konumunda olan 
Bursa’nın hem diğer eski merkezler içindeki göreli 
konumunu; hem de yeni sanayi merkezleri karşısındaki 
konumunu ikincil verilerden oluşan bir veri seti yardı-
mıyla çözümlemeyi amaçlamaktadır. 

2.Türkiye’de Yeni ve Eski Sanayi Merkezleri: Stilize 
Bulgular:

Küresel işbölümünün etkisiyle 1980’li yıllarla birlikte 
Türkiye’de sanayinin mekânsal dağılımın da iki önemli 
değişim olmuştur. Bunların birincisi, İstanbul, İzmir, 
Ankara gibi büyük kentlerin civarında yer alan çevre 
illerin hızla sanayileşmesidir. İkinci değişim süreci ise 
merkezkaç eğilimine bağlı olarak yeni üretim merkez-
lerinin ortaya çıkmasıdır. Sanayi üretiminin coğrafi 
dağılımındaki değişmeleri yansıtan eski ve yeni sanayi 
merkezlerinde özel imalat sanayi toplam katma değeri 
ve gayri safi yurt içi hâsıla değerlerindeki değişim Tablo 
1’de sunulmaktadır. Tablonun ortaya koyduğu veriler 
incelendiğinde yeni sanayileşen kentlerin özel imalat 
sanayinden aldıkları katma değer payının yükseldiği 
gözlenmektedir. Ancak bu dönemde eski ve yeni sanayi 
merkezleri ulusal gelirden aldıkları paylar olarak karşı-
laştırıldıklarında yeni merkezler gelir paylarını arttır-
mışlar ama eski merkezlerin gelir payında bir azalma 
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meydana gelmemiş tam tersine küçük de olsa bir artış meydana gelmiştir.Bu durum eski merkezlerde sanayinin 
payının toplamda azalmış olmasına rağmen ortaya çıkan gelir kaybının hizmetler sektörünün büyümesinden kaynak-
lanan artışla fazlasıyla telafi edildiğini göstermektedir.Eski üretim merkezi iller içinde  Bursa dışında tüm eski üretim 
merkezlerinde sanayinin payının azaldığı gözlemlenmektedir.Bursa diğer eski üretim merkezlerinden farklı olarak 
ürettiği sanayi katma değerini arttırmak suretiyle ulusal gelirden aldığı payı arttırdığı gözlenmektedir.Bursa 1980’li 
yılların ikinci yarısından itibaren sanayi yönlü bir ekonomik gelişme göstermiştir.Ankara,İzmir ve Adana için dönemde 
yaşanan sanayisizleşme hizmet sektöründeki gelişmelerle yeterince telafi edilemediği için bu üç ilin ulusal gelirden 
aldığı pay düşmüş ancak özellikle  İstanbul hizmet sektörü yönlü bir gelişme göstererek anılan dönemde ulusal 
gelirden aldığı payı arttırabilmiştir. 

Tablo 1:
Eski ve Yeni Sanayi Merkezlerinde Özel İmalat Sanayi Toplam Katma Değeri ve Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (%) 
 

19871987 19901990 19961996 20002000

Katma 
Değer GSYİH Katma 

Değer GSYİH Katma 
Değer GSYİH Katma 

Değer GSYİH

İstanbul-Kocaeli

Ankara

İzmir

Bursa

Adana

Toplam

Denizli

Kayseri

Gaziantep

Konya

Kahraman Maraş

Toplam

53 25,2 49,3 25,1 43,9 26,2 40,4 26,5

3 8,7 3,2 7,9 4,2 7,5 5,1 8

12 7,8 9,5 7,6 10,7 8 8,4 7,6

7 3,7 8,1 4 7,9 4 9,3 4,2

5 3,5 4,6 3,6 3,4 3,4 2,8 3

80 48,8 74,7 48,2 70,1 49,1 66 49,4

0,8 1,3 0,9 1,4 2 1,5 2,4 1,5

1,2 1,2 1,3 1,1 1,7 1,1 2,2 1,2

0,6 1,7 0,7 1,8 1,1 1,5 1,9 1,5

0,9 2,8 0,6 2,3 1,01 2,1 1,5 2,2

0,05 1 0,2 1,1 0,4 1 0,5 0,9

3,55 8,1 3,7 7,7 6,1 7,1 8,5 7,3

Kaynak: TÜİK

   Eski ve yeni sanayi merkezlerinde ihracatın 1996-2011 döneminde yaşadığı değişim Tablo.2’de ortaya konulmaktadır. 
Tablonun ortaya koyduğu veriler incelendiğinde yeni sanayileşen kentlerin Türkiye’nin toplam ihracatından aldıkları 
payın yükseldiği gözlemlenmektedir. Eski sanayi merkezleri içinde ihracatını yükselten sanayi kentleri Bursa, Ankara 
ve İstanbul-Kocaeli’dir.  Bu dönemde özellikle Bursa, Ankara ile birlikte  ihracattan aldığı payı önemli ölçüde arttır-
mıştır, eski merkezleri içinde ihracat payında yaşanan en büyük gerileme ise İzmir’de gerçekleşmiştir.Sanayi yönlü 
bir büyüme gerçekleştiren Bursa, imalat sanayi ihracatında da önemli gelişme göstererek Türkiye’nin İstanbul-Kocaeli 
bölgesinden sonra en önemli ihracat merkezi haline gelmiştir.
 
Türkiye’deki belli başlı  eski ve yeni sanayi merkezlerinde sosyoekonomik ve sanayi sektörü gelişmişlik düzeyi sıra-
laması Tablo 3’de sunulmaktadır. Bu veriler ışığında sosyoekonomik gelişme düzeyinde İstanbul birinci İzmir ikinci 
sırada yer alırken Bursa beşinci sırada yer almaktadır. Sanayi gelişmişlik düzeyi açısından ise İstanbul birinci İzmir 
ikinci sırada yer alırken Bursa dördüncü Ankara altıncı, Adana ise sekizinci sırada yer almaktadır. Belirtilen illerden 
İstanbul dışında diğer üç ilde imalat sanayi ve genel gelişmişlik sıralamalarında yer değişiklikleri olmaktadır. Genel 
gelişmişlik sıralamasında üçüncü sırada yer alan İzmir, dördüncü sırada yer alan Kocaeli ile beşinci sırada yer alan 
Bursa sanayi sektörü açısından bir basamak yukarıya çıkmaktadır. Ankara başkent olmasından kaynaklanan avan-
tajlarla sosyoekonomik gelişmede ikinci sırada olmasına rağmen, aynı başarıyı sanayi gelişmişlik düzeyinde göste-
rememektedir. Bursa hem eski üretim merkezi kentler içinde, hem de yeni sanayi odakları karşısında güçlü bir 
sanayi merkezi olma konumunu korumaktadır.
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Tablo 2: Eski ve Yeni Sanayi Merkezlerinde Toplam İhracat (%)

1996 2000 2009 2011

İstanbul-Kocaeli

Ankara

İzmir

Bursa

Adana

Toplam

Denizli

Kayseri

Gaziantep

Konya

Kahraman Maraş

Toplam

51,8 52,8 61,9 54,6

1,6 1,5 4 4,8

18,7 18,4 5,9 6

4,5 7 8,4 8,6

1,7 1,05 0,9 1,3

78,3 80,75 80,2 75,3

0,9 1 1,7 1,9

0,8 0,8 0,9 1

0,8 1,3 2,5 3,5

0,4 0,2 0,7 0,8

0,06 0,1 0,3 0,5

2,95 3,4 6,1 7,7

Kaynak: TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 1996–2011

Tablo 3: Eski ve Yeni Sanayi Merkezlerinde Gelişmişlik Düzeyi (2003)

Sosyoekonomik 
Gelişmişlik

Sosyoekonomik 
Gelişmişlik

İmalat Sanayi 
Gelişmişlik

İmalat Sanayi 
Gelişmişlik

Eski Merkezler

İstanbul

Ankara

İzmir

Kocaeli

Bursa

Adana

Yeni Merkezler

Denizli

Kayseri

Gaziantep

Konya

Kahraman Maraş

Endeks Sıra Endeks Sıra

4,80722 1 5,1373 1

3,31483 2 1,67275 6

2,5241 3 2,93309 2

1,94329 4 2,91789 3

1,6789 5 2,69851 4

0,94901 8 0,74363 12

0,71624 11 0,71366 13

0,47749 18 0,45939 19

0,46176 19 1,06371 7

0,25254 25 0,7991 11

-0,34968 44 -0,0297 27

Kaynak: Dincer, Özaslan  ve   Kavasoğlu,  2003

MAKALE

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

52



Kaynaklar:
•	 Buğra	A.	Savaşkan	O.	(2010)	“Yerel	Sanayi	ve	Bugünün	Türkiye’sinde	İş	Dünyası”	Toplum	ve	Bilim,	S:118,	ss:92-123
•	 Dicken,	P.	(2007)	Global	shift:	mapping	the	changing	contours	of	the	world	economy,	London:	Sage	Publications
•	 Dincer,	B.	Özaslan	M.		Kavasoğlu	T.	(2003).	İllerin	ve	Bölgelerin	Sosyo-ekonomik	Gelişmişlik	Sıralaması	Araştırması,	DPT,	Yayın	No:2671,	Ankara
•	 Doğruel	F.	Doğruel	S.	(2010)	“The	Deindustrialization	of	İstanbul”.	Munich	Personal	RePEc	Archive	(	http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27070/)
•	 Doğruel	S.	Doğruel	F.(2011)	“İstanbul’un	Sanayiden	Arındırılması:2000	Sonrası	Değişme”	İktisat	ve	Toplum	Dergisi,	C:1	S:5	ss:	48-56
•	 Esen	O.	(2011)	“Anadolu	Sermayesi”	İktisat	ve	Toplum	Dergisi,	C:1	S:9	ss:	64-67
•	 Eraydın,	A.	(2002)	Yeni	Sanayi	Odakları:	Yerel	Kalkınmanın	Yeniden	Kavramlaştırılması,	ODTÜ	Mimarlık	Fakültesi	Yayınları,	Ankara	
•	 Keyman	F.	Lorasdağı	B.	K.	(2010)	Kentler:	Anadolu’nun	Dönüşümü,Türkiye’nin	Geleceği	,Doğan	Kit.	İstanbul	
•	 Köse	A.	Öncü	A.	(2000)	“1980	Sonrası	Dönemde	Türkiye	İmalat	Sanayi”	Toplum	ve	Bilim.S:86	,güz	ss:72-90
•	 Küçüker,	C.	(1998)	“Kentsel	Büyüme	Dinamikleri”	,iç.	Anadolu’da	Hızla	sanayileşen	Kentler:	Denizli	Örneği,	der.	Celal	Küçüker	İmaj	Yayınevi,	Ankara
•	 Özuğurlu	Metin	(2008)	Anadolu’da	Küresel	Fabrikanın	Doğuşu:	Yeni	İşçilik	Örüntülerinin	Sosyolojisi,2.B,Kalkedon	Yayınları,	İstanbul
•	 Piore,	M.	C.	Sabel	(1984)	The	Second	Industrial	Divide,	New	York:	Basic	Books

3.Sonuç:

Türkiye sanayi coğrafyasında yaşanan dönüşüme 
GSYİH payları itibariyle bakıldığında son on beş 
yıllık dönemde merkez konumundaki eski sanayi 

merkezleri ile çevre konumundaki yeni sanayi merkez-
lerinin payının önemli ölçüde değişmediğini göstermek-
tedir. Büyük kentlerin Türkiye imalat sanayi değerlerin-
deki paylarının azalmasına rağmen, ülke GSYİH 
oluşumuna katkılarındaki nispi artış veya değişmeme; 
bu kentlerin yüksek teknolojiye dayalı imalat sanayi ile 
finans, bankacılık, pazarlama, ticaret ve turizm gibi 
hizmetler sektöründe daha hızlı bir gelişme trendi 
izlemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Özetle, geleneksel sanayi merkezleri, 1980’li yıllar 
sonrasında özellikle düşük katma değerli emek yoğun 
nitelikli imalat sanayi faaliyetlerini çevre illere yayarken, 
yüksek teknoloji kullanan imalat sanayi ve hizmet faali-
yetleri ile bölgesel düzeyde merkez olma özelliklerini 
pekiştirmişlerdir.  Bu dönüşüm sürecinde Anadolu’da 
gelişen yeni sanayi kentlerinde ekonomik anlamda 
elbette bir gelişme vardır. Bu yeni sanayi kentlerinin 
mutlak anlamda bir gelişme gösterdiği, bölgesel 
üretimde sanayi ürünlerinin payının arttığı doğrudur. 

Tarihsel olarak bölge merkezi durumundaki bu kentler 
Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve küresel piyasalarla 
bütünleşmesine paralel olarak öne çıkmışlar ve belirli 
bir sermaye birikimi ile var olan sanayi altyapılarını 
geliştirmişlerdir. Ancak bu yeni sanayi merkezlerinin 
varlığı eski merkezlerin önem ve belirleyiciliği azaltma-
maktadır (Buğra ve Savaşkan,2010:108). Yeni sanayi 
merkezleri toplam katma değer ve ihracat içindeki 
paylarını arttırmış olsalar da eski sanayi merkezleri 
üretim ve ihracatta önemleri hala korumaktadırlar.

Bursa imalat sanayinin eski üretim merkezleri içindeki 
ve yeni üretim merkezleri karşısındaki göreli konumuna 
bakıldığında Bursa, Türkiye sanayi coğrafyasında 
yaşanan dönüşüm sürecinde yükselen bir kent görün-
tüsü vermektedir. Eski sanayi merkezleri içinde metro-
politen bir alan olan İstanbul, Kocaeli ve Bursa ile 
bütünleşme sürecine girmiştir. Bu üç kent içinde sanayi 
faaliyetleri İstanbul’dan Bursa ve Kocaeli’ne doğru 
kaymaktadır. İstanbul’da yaşanan sanayisizleşmeye 
paralel olarak, bu kentte hizm et sektörü gelişme göster-
mektedir (Doğruel ve Doğruel, 2010; 2011). Bu eğilim 
Bursa ve Kocaeli’nin imalat sanayi gelişmişlik düzeyinin 
genel gelişmişlik düzeyinin üstünde olmasına neden 
olmuştur. Bursa bölgesi İstanbul metropoliten alanının 
bir art bölgesi olarak İstanbul’dan uzaklaşan sanayi için 
Kocaeli ile birlikte en önemli çekim merkezi konumun-
dadır. Bu nedenle İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın sanayisi 
giderek daha fazla bütünleşecektir. Bir nevi Türkiye 
sanayinin altın üçgenini oluşturmuş bulunan bu üç kent 
bölge Türkiye imalat, hizmet faaliyetlerinin de merkezi 
konumundadır. İstanbul yükselen bir kent bölge olarak 
finans ve hizmet merkezine olma yolunda ilerlemektedir 
Kocaeli ve Bursa ise daha çok bir sanayi havzası görün-
tüsü vermektedir. 

Bu nedenlerden dolayı Bursa sanayi yatırımlarını daha 
bir süre kendi bünyesine çekecek bir potansiyele sahip 
görülmektedir. Bu bağlamda bakıldığında Bursa bölgesi 
sahip olduğu imalat becerisini uygun ara yüzlerin desteği 
ile teknoloji üretme becerisine dönüştürebilme olana-
ğına sahiptir. Ancak unutulmamalıdır ki Bursa kentinin 
karşısında açılacak  fırsat pencerelerinden yararlana-
bilmesi, her şeyden önce tüm bölgesel paydaşların 
teknolojik tırmanma temelli bir bölgesel gelişme stra-
tejisi vizyonuna sahip olması ile mümkündür.
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21 Nis 2012 24 Nis 2012 9.Uluslararası  İstanbul İplik Fuarı 2012 Pamuk,Yün, Sentetik, Rejenere, Doğal, Teknik 
İplikler, Elyaf, Bobin, Masuralar İstanbul

21 Nis 2012 24 Nis 2012
ITM TEXPO EURASIA 2012  29.Uluslararası  Tekstil, Dokuma, İplik, 
Terbiye, Örgü, Çorap Makineleri, Yan Sanayileri ve Kimyasalları 
Fuarı 

Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü, Çorap 
Makineleri, Yan Sanayiler ve Kimyasalları İstanbul

21 Nis 2012 24 Nis 2012 HIGHTEX 2012 İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven  Fuarı
Teknik Tekstiller ve Nonwoven ve Üretim 
Teknolojileri, Kompozitler Hammaddeler, 
Kimyasallar

İstanbul

24 Nis 2012 26 Nis 2012 Yerel Zincirler Buluşuyor 2012   (3.)
İstanbul Zincir Marketler için Ürün ve Teknolojiler, 
Market Dekorasyonu ve Aksesuarları, Güvenlik ve 
Bilgi Teknolojileri

İstanbul

25 Nis 2012 27 Nis 2012 ICCI- 18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı Yenilenebilir ve Fosil  Yakıtlı Enerji Üretimi ve  
Çevre Teknolojileri İstanbul

27 Nis 2012 29 Nis 2012 5.A Plus Gayrimenkul ve Finans Hizmetleri Fuarı Lüks Gayrımenkul, Konut, İşyeri ve Finans 
Firmaları İstanbul

28 Nis 2012 2 May 2012 İzmir Boat Show  Tekne, Yat ve Denizcilik İzmir

2 May 2012 5 May 2012 ISK-SODEX  2012
Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Havuz ve 
Güneş Enerji Sistemleri

İstanbul

2 May 2012 5 May 2012 POOLEXPO 2012     (Yüzme Havuzu, SPA, Sauna ve Ekipmanları , 
Bahçe ve Bahçe Mobilyaları)

Havuz, Havuz Aksesuaraları, SPA, Sauna,  Bahçe, 
Bitki,  Bahçe Mobilyaları İstanbul

2 May 2012 6 May 2012 35.Uluslararası Yapı Fuarı İstanbul 2012 Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri İstanbul

2 May 2012 6 May 2012 2.Ekodünya  Fuarı 2012 Çevre Dostu Binalar, Malzemeler, Teknolojiler, 
Alternatif Enerji ve İklimlendirme Sistemleri İstanbul

8 May 2012 9 May 2012 İstanbul Restate  Gayrımenkul ve Yatırım Fuarı ve Gyoder 
Gayrımenkul Zirvesi

Gayrımenkul Yatırım Finansman, Proje Yönetimi 
ve Geliştirme İstanbul

10 May 2012 13 May 2012 Kalıp Avrasya 2012          Bursa 6.Kalıp Teknolojileri ve Yan 
Sanayiler Fuarı Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayi Bursa

10 May 2012 13 May 2012 Ambalaj-Plastik  Fuarı 2012     Bursa 11.Ambalaj  ve Plastik 
Endüstrisi ve Kauçuk Fuarı Ambalaj ve Plastik Endüstrisi Bursa

10 May 2012 13 May 2012 Bursa 2.Güvenlik Sistemleri ve Endüstriyel Temizlik ve Hizmetleri 
Fuarı

Güvenlik Sistemleri ve Endüstriyel Temizlik ve 
Hizmetleri Bursa

10 May 2012 13 May 2012 Bursa Otomotiv Yan Sanayi  2012  5.Otomotiv Yan Sanayi, Yedek 
Parça ve Aksamları Fuarı Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça ve Aksamları Bursa

10 May 2012 13 May 2012 Plastech Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri İzmir
16 May 2012 20 May 2012 EVTEKS 2012  İstanbul Ev Tekstili Fuarı Ev Tekstili İstanbul

16 May 2012 20 May 2012 8.İstanbul  Ev Tekstili Fuarı Tekstil Ürünleri, Perde, Döşemelik, Halı, Yer ve 
Duvar Kaplamaları İstanbul

24 May 2012 26 May 2012 HALSER Yaş Sebze Meyve Üretim Girdileri, Paketleme Lojistik, 
Pazarlama Fuarı Yaş Sebze Meyve Ticaretinin Geliştirilmesi İstanbul

24 May 2012 26 May 2012 Kompoist'12 4.Kompozit Ürünler ve Hammaddeleri Kompozit Ürünler ve Hammaddeleri İstanbul

24 May 2012 27 May 2012 İPAF '2012     15.Uluslararası Plastik & Ambalaj Teknolojileri ve 
Ürünleri  Fuarı Plastik & Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri İstanbul

24 May 2012 27 May 2012 Educashow Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı İstanbul
25 May 2012 27 May 2012 INELEX  8.Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı Asansör ve Asansör Teknolojileri İzmir

26 May 2012 29 May 2012 Railway İstanbul Demiryolu Teknolojileri, Hafif Raylı Sistemler ve Alt 
Yapı İstanbul

31 May 2012 3 Haz 2012 Ekoloji İzmir Organik Ürünler İzmir

31 May 2012 3 Haz 2012 FABRIC EXPO 2012   İstanbul Kumaş Fuarı Dokuma ve Örme Kumaşlar, Denim, Raşel, 
Dantel, Peluş Suni Deri İstanbul

31 May 2012 3 Haz 2012
Konfeksiyon Makinesi 2012  23.Uluslararası Konfeksiyon 
Makineleri, Nakış Makineleri, Konfeksiyon Yan Sanayi ve 
Aksesuarları Fuarı

Konfeksiyon, Nakış, Serim, Kesim, Baskı 
Makineleri, Ütüler, Yan Sanayii ve Aksesuarları İstanbul

6 Haz 2012 10 Haz 2012 Ankomak 2012- 19.Uluslararası İş Makineleri, Yapı Elemanları ve 
İnşaat Teknolojileri Fuarı

İş Makineleri, Yapı Elemanları ve İnşaat 
Teknolojileri İstanbul

7 Haz 2012 9 Haz 2012 FUTURE FISH EURASIA 6.Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve 
İşleme, Akuakültür  ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı

Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür, 
Balıkçılık, İzmir

7 Haz 2012 9 Haz 2012 Eduworld Eğitim Teknolojileri ve Donanımları Fuarı Eğitim Teknolojileri ve Donanımları İstanbul
7 Haz 2012 9 Haz 2012 Avrasya Anti Terör 2012 Kontrterör ve Güvenlik Teknolojileri İstanbul

7 Haz 2012 10 Haz 2012
Bursa Doğa, Av 2012  4.Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık, 
Alternatif Turizm, Arazi Araçları, Yaz Sporları, Spor Giyim, Karavan 
ve Kamp Malzemeleri Fuarı

Doğa Sporları,  Avcılık,  Balıkçılık ve Kamp 
Malzemeleri Alternatif Turizm, Arazi Araçları, Yaz 
Sporları, Spor Giyim, Karavan ve Kamp 
Malzemeleri

Bursa

7 Haz 2012 10 Haz 2012 REW İstanbul 2012  8.Ululararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi Fuarı

Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi İstanbul

7 Haz 2012 10 Haz 2012 23.Uluslararası  Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri İstanbul
7 Haz 2012 10 Haz 2012 DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2012 Açık Alan Uygulamalı Tarım Fuarı Bursa

14 Haz 2012 16 Haz 2012 Beauty Eurasia 8.Uluslararası Kozmetik ve Güzellik  Fuarı Kozmetik, Güzellik, Temizlik, Hijyen, Kuaför, 
Wellness & SPA İstanbul

14 Haz 2012 16 Haz 2012 IFEXPO 2012  10.Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı                    Çorap, İç Giyim, Spor, Kadın, Erkek, Bebe, 
Çocuk, Giyim,  Aksesuarlar İstanbul

14 Haz 2012 17 Haz 2012 Animalia İstanbul 2012  9.Hayvancılık ve Teknolojileri Uluslararası 
Fuarı

Süt/Besi Endüstrisi, ve Ekipmanları, Organik Süt 
ve Et Ürünleri İstanbul

14 Haz 2012 17 Haz 2012 SEAEXPO TURKEY 2012 Su, Deniz Ürünleri, Balıkçılık ve 
Teknolojileri Fuarı Su, Deniz Ürünleri, Balıkçılık ve Teknolojileri İstanbul

14 Haz 2012 17 Haz 2012 Ayakkabı Kış "İzmir Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı" Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları İzmir
14 Haz 2012 17 Haz 2012 Bursa 7.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bebe ve Çocuk Hazır Giyimi Bursa
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Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

Burada çeşitli ülkelerdeki 
firma ve kuruluşlardan TOBB’a 
gönderilen ticari, mali ve 
teknik işbirliği teklifleri 
duyurulmaktadır. 

Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de 
ulaşabilmektedir.Burada yer alan işbirliği 
teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla 
yayımlanabilir. Duyurusu yapılan yabancı 
firmalarla temaslar ve müzakereler konu-
sunda TOBB’un herhangi bir aracılık, 
tercüme veya danışmanlık hizmeti bulun-
mamaktadır. 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 alışve-
rişine yönelik teknik nitelikteki teklif ya da 
taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki 
ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini 
istiyorsanız, lütfen http://boft.tobb.org.tr 
adresine bağlanınız.

FİRMA ADI: MACROMEX LTD.
27 Mihai Eminescu St., Bucharest 1, Romania 010 513

TEL: ++40 (372) 137 800
e-posta: raluca.iordache@macromex.com
Yetkili Kişi: Raluca Lordache / Purchasing Manager
Dondurulmuş ve soğutulmuş gıdalar konusunda Roman-ya’nın 
en büyük ithalatçılarından olan firma; Türkiye’den közlenmiş-
dondurulmuş biber, közlenmiş-dondurulmuş patlıcan salatası, 
dondurulmuş bamya, dondurulmuş enginar ithal etmek istiyor. 
Firmanın; Carrefour, Metro, Selgross, Cora, Auchan, Real, Tesco 
vb. büyük alışveriş merkezlerine mal verdiği ve yıllık cirosunun 
110 milyon avro olduğu bildi-rilmiştir. Raluca Iordache ile 0040 
726444884 numaralı cep telefonundan da görüşülebilir.

FİRMA ADI: Richard Baumann
86551 Aichach, Münchenerstr. 69 Germany

TEL: ++49 (8251) 89 46 13
 
Yetkili Kişi: Richard Baumann

Richard Baumann adlı Alman vatandaşı, Marktoberdorf/
Allgaeu’da 20 çalışanı ve dikiş atölyesi birlikte yıllık 900.000 Euro 
ciro yaptığı bildirilen yatak çarşafı üretim tesisini satmak ya da 
devretmek istediğini bildirmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, 
T.C. Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği aracılığıyla 
iletilmiştir.

FİRMA ADI: M. MAHDAVIEH EXPORT CO.

Unit 102 No. 177 Africa Ave. Tehran 191566 3331 -Iran

TEL: ++98 (21) 220 5884 3
e-posta: mahdavieh_export@yahoo.com
Yetkili Kişi: Taher Mahdavieh / Managing Director

Firma, Türkiye’den galvanizli sac ve paslanmaz çelik sac almak 
istiyor. “TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Grubu” üyesi olan 
Taher Mahdavieh, Türkçe konuşabilmektedir.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz

Zeytin ve saf sızma zeytinyağı üreticisi Şilili firma, kamyon ya da 
başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıtların üzerine 
kurulabilen ve gerektiğinde başka meyveleri de presleyebilme 
özelliği taşıyan, 700 kg/saat kapasiteli sızma zeytinyağı üretim 
makineleri aramaktadır. Zeytinyağı presi, deneme aşamasında 
veya tamamen gelişmiş olmalıdır. Şilili firma bu teknolojiyi 
sağlayabilecek bir ortak aramaktadır.

ROMANYA

ALMANYA

İRAN

ŞİLİ

201200123
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201200074

201200065
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GEMLİK MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ 
Depremler; yağmurun yağması, rüzgarın esmesi gibi olağan doğa olayla-
rıdır. Bu doğa olayları eko sistemin yapısal döngüsü içinde sonsuza dek var 
olacaklardır. Depremlerle yaşamayı öğrenmek ve yapısal düzenlemeleri 
buna göre yapmaktan başka bir çözüm yolu olmadığı değişmez bir 
gerçektir.

Gemlik de birinci derece deprem kuşağında yer almak-
tadır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez. Deprem 
uzmanları, Gemlik Körfezi’nde 7 şiddetinde bir 
depremin sürpriz olmayacağı görüşünde hem fikir 
olmuşlardır. Tarihi ve zamanı belli olmasa da bizler her 
an olacakmış gibi depreme hazırlıklı olmalıyız. Eski 
yapılar gözden geçirilmeli, deprem etütleri yapılmalı, 
yapı denetim uzmanlarının verdiği raporlara göre 
binaların sağlamlaştırma çalışmaları yoluna gidilme-
lidir. Ova kısmında yapılanmaya son verilmeli ve şehir, 
zeytin ağaçları olmasına rağmen sağlam zemini olan 
yamaçlara taşınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki insan hayatı zeytinden çok daha 
önemlidir. Bu uygulama ile hem daha sağlam bir zemine 
şehir kurulacak, hem de Gemlik’e yeni ve modern bir yüz 
kazandırılacaktır. Daha güvenli, daha yaşanılabilir bir 
Gemlik için herkes üzerine düşen görevi yerine getirme-
lidir. Gemlik Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG)’da buna en 
güzel örneklerden biridir. 

Nedir MAG ?

MAG, sayısız insanın canını yakan 1999 Marmara 
Depremi’nin ardından, 2000 yılında İsviçre İşbirliği Ofisi 
(SDC) Türkiye Şubesi desteğiyle kuruldu. Afet durumunda 
insanın en temel refleksinin hayatta kalmak ve sevdiklerini 
kurtarmak olduğu gerçeğinden yola çıkan MAG, mahalle 
düzeyinde örgütlenerek Türkiye’de afet bilincini artırmayı 
ve bireylerin bu temel refleksi doğru biçimde hayata 
geçirebilmeleri için eğitim almalarını hedefledi.

Afetlerden sonraki ilk 72 saatte profesyonel ekiplerin 
yetersiz kalması nedeniyle, halkın kendi kendine müdahale 
etmesi gerçeğinden yola çıkan MAG, Mahalle Afet Destek 
Projesi (MADP) kapsamında, gönüllülere hem eğitim hem 
de malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete 
hazırlık birimleri yaratıyor. Bugün İstanbul, Kocaeli, 
Gemlik, Orhangazi ve Yalova’da, 50’yi aşkın mahallede 
2500’den fazla kişi MAG kimliğini gururla taşıyor. Üstelik 
bu sayı her geçen gün hızla artıyor. 

YAŞAM

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

58



YAŞAM

Gemlik MAG Oluşumu ve Faaliyetleri

2010 yılı itibariyle Yalova Mag Derneğinin katılım ve destek-
leriyle, Serap YAR ve Yusuf YUMRU’nun hayata geçirdiği 
Gemlik MAG; bugün 150 kişilik donanımlı bir ekip haline 
gelmeyi başarmış, Orhangazi ilçesinde de bu başarısına 
yeni bir ekip eklemiştir. 2011 Yılının Mart ayın da başlayan 
eğitimlerle bir yıl  gibi kısa bir sürede, adını ve amaçlarını 
doruk noktasına taşıyan Gemlik MAG Ekibi başarısını amacı 
doğrultusunda taşımaya devam ediyor.

Yaklaşık 6 ay önce de kendi bünyesinden bir takım gönül-
lünün aldığı eğitimlerin ardından; bugün bir çok kurum 
ve okulda afet bilinci ve eğitimi, buna paralel olarak Sivil 
Savunma ekipleri ile birlikte deprem tatbikatı düzenlemiş 
olup,  halkı bilinçlendirme çabalarına devam edecektir. 
Gemlik MAG’ın oluşumuna katkıda bulunun Yalova MAG 
Derneği ‘nin  koçluk yaparak başlattığı ilk adım, bugün 
kaynaşma esaslı bir çok faaliyette de birlik esasıyla devam 
etmektedir.

Hedefleri arasında rehabilitasyon merkezleri, yatılı okullar, 
huzur evleri ve çocuk esirgeme kurumları bulunan Gemlik 
MAG’ın afet bilinci ve eğitimlerini bir çok kurum ve kuru-
luşa taşıyacağı görülmektedir.

İlk olarak 17 Ağustos 2011 tarihinde ‘’Bize Göz-Kulak 
Olun’’ sloganıyla, ‘99 Depremini Anma ve Yaşatma töreniyle 
halka kendilerini tanıtan Gemlik MAG; taşıdığı gönüllülük 
esaslı başarısını, basın ve medya aracılığı ile de 
desteklemektedir.

1999 Marmara, yine 1999 Düzce, ardından 2011 Van  
depremi, bizlere duymaktan istemsiz kaçtığımız şu mesajı 
sürekli veriyor; “Deprem bir doğa olayıdır... Ben KAF (Kuzey 
Anadolu Fay hattı)  isem; güney kolum Gemlik’ tir...Elbet 
kırık kolum yerinden oynayacaktır.” 

Bilimsel açıklamalar ışığında bu veriler zaman içinde 
gerçekliğini kanıtlamış ve kanıtlayacaktır. Bu bilincin 
farkında olan ve deprem gerçeğini unutturmamak için 
yapılması gereken  tüm  çalışmalar, Gemlik MAG’ın 
omuzları üzerindedir. Sorumluluğun bu denli ağır olduğu 
gerçeği, depremin yaşanacağı gerçeğinden farklı değildir. 
En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. MAG; Bursa 
Valiliği, Gemlik Kaymakamlığı ve Gemlik Belediyesi’nin 
madden ve manen göstermiş oldukları desteklerle bugün-
lere  gelmeyi başarmıştır.

Ofis ve K-77 eğitimlerinin devamı için saha sıkıntısı çeken 
Gemlik MAG, sabır ve azimle  elde edebildikleri imkanlar 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Bugün Gemlik’ de üç ayrı mahallede tam donanımlı 
ekipmanları ile konteynırları bulunan, aylık olağan toplan-
tılarını sürdüren, aldıkları eğitimleri saha eğitimleri ile 
pekiştiren, can kurtaranlık ve amatör telsizcilik eğitimlerini 
karnesine ekleyen, sosyal sorumluluk projelerinde ön 
saflarda bulunan Gemlik MAG; Orhan Veli’nin ‘’ Gemlik’e 
doğru denizi göreceksiniz’’ sözüne haklı bir gurur daha 
eklemiştir.

Evet Gemlik’e doğru denizi ve afete müdahaleye hazır 150 
kişilik gönüllüyü göreceksiniz!

Kimler MAG Olabilir?

•	 18-55 yaşları arasında olan 
•	 Mahallede uzun süredir oturan ve oturmayı planlayan 
•	 Fiziksel engeli olmayan 
•	 Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş
•	 Gönüllü çalışmasına inanan 
•	 Takım çalışmasına yatkın kadınlar ve erkekler

Başvuru Noktaları:

•	 Mahalle Muhtarlıkları, 
•	 İlçe Afet Yönetim Merkezleri
•	 Proje Uygulama Birimi MAG Vakfı
•	 www.mag.org.tr

Evet Gemlik’e doğru denizi ve 
afete müdahaleye hazır 150 
kişilik gönüllüyü göreceksiniz!
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Sağlıklı bir diş eti, çoğunlukla açık pembe renkli, sert 
kıvamlı mat yüzeyi portakal kabuğu görünümlü ve bıçak 
sırtı gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Hastalık nasıl teşhis edilir?

Hastalık diş hekimi tarafından yapılan klinik ve radyog-
rafik muayene ile teşhis edilir.

Dişeti hastalıkları nelerdir?

Dişeti hastalıkları basit bir dişeti iltihabından (gingivitis), 
dişlerin köklerini saran çene kemiklerinin eridiği ve 
dişlerin kaybedildiği şiddetli enfeksiyonlara (periodon-
titis) kadar geniş bir alanı kapsar.

Periodontal Hastalığın Ağız İçi Belirtileri Nerlerdir?

•	 Dişetleri fırçalarken veya spontan bir şekilde kanar,
•	 Sağlıklı uçuk pembe renk kırmızı hatta mor’a doğru 

renk değiştirir,
•	 Dişetleri şişer
•	 Ağız kokusu oluşur,
•	 Dişler arasına gıda sıkışma hissi olur,
•	 Diş taşı birikiminde artma oluşur,
•	 Dişetlerinde kaşınma,
•	 Dişetlerinde çekilme görülür,
•	 Hastalığın ilerleyen evrelerinde dişlerin köklerini 

saran çene kemiği eridiği için dişlerin arası açılır, 
boylerı uzar ve dişler sallanmaya başlar.

Periodontal Hastalık Sebepleri

Hastalığın birinci sebebi, yediğimiz besinlerin etkili 
fırçalama yapılmaması sonucu dişlerin yüzeyleri ve 
aralarında birikmesiyle oluşan mikrobiyal dental plaktır. 
Bu plak içerisinde birçok çeşit ve sayıda mikroorganiz-
malar barınmaktadır.Bu mikroorganizmaların ürettikleri 
zararlı maddeler dişeti hastalığına sebep olmaktadır.

Mikrobiyal dental plak başlangıçta yumuşaktır, diş fırçası 
ve diş ipi kullanımıyla rahatlıkla dişler üzerinde uzak-
laştırılabilir. Ancak plak düzgün temizlenemediği 
takdirde tükrük ile birleşerek sertleşir ve diştaşı oluşur. 
Diştaşının yüzeyi pürüzlü olduğu için plak birikimini 
kolaylaştırır, temizlenmesini zorlaştırır.Bu nedenle 
düzenli aralıklarla diştaşları temizlenmelidir ve diştaşı 
oluşumuna müsaade etmeden plak yumuşak iken 
düzgün fırça ve ip kullanımıyla ağızdan uzaklaştırıl 
malıdır.

Mikrobiyal dental plak hastalığın birinci sebebi olmasına 
rağmen dişeti hastalığı multifaktöriyel bir rahatsızlıktır. 
Sistemik, Çevresel ve Ailesel faktörler hastalığın 
seyrinde risk faktörü olarak rol oynamaktadırlar.

Sağlıklı 
Bir Dişeti
Nasıl 
Olmalıdır?
Dr. Deniz NOYUN
Diş Hekimi
Dişeti Hastalıkları Uzmanı
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Sıkça Sorulan Sorular

Diştaşı temizliğini ne sıklıkta yaptırmak gerekir? 

Eğer çok iyi ağız bakımı yapılırsa diştaşı temizliği yapıl-
masına gerek kalmaz. Ancak yılda enaz 2 kez her 6 ayda 
bir düzenli olarak dişhekimine gitmekte yarar vardır. 
Bu kontroller esnasında gerekli görülürse diştaşı temiz-
liği yapılabilir.

Dişeti hastalıkları tedavi sonrasında tekrarlar mı? 

Evet tekrarlayabilir. Eğer kötü ağız bakımı ile kontrolsüz 
uzun zamanlar geçirilirse periodontal hastalık tekrarlar. 
Periodontal tedavi sonrasında ağız bakımının iyi olması 
çok önemlidir. Ayrıca düzenli kontrollerin aksatılmaması 
gerekmektedir. 
Çok iyi ağız bakımı ve aksatılmayan düzenli kontroller 
sonrasında ise dişeti hastalığı tekrarlamaz.

Dişeti hastalığının tekrarlamaması için ne yapılması 
gerekir?

Ağız bakımı çok iyi olmalıdır. Dişler düzenli ve etkili bir 
şekilde fırçalanmalıdır. Diş fırçalamanın yanısıra dişipi, 
ara yüz temizleyici fırçalar veya ağız duşu ile yapılacak 
ara yüz temizliği de çok önemlidir. Ayrıca genellikle 3-6 
ay aralıklarla yapılan düzenli kontrollerin aksatılmaması 
gerekir.

Diş fırçası ne zaman değiştirilmelidir?

Genelde 3-4 ay kullanılabilir. Diş fırçasının bozulduğunu 
kıl demetlerinin birbirinden ayrılmasından, dağılma-
sından ve eğilmesinden anlayabilirsiniz. Sert kıllı fırçalar 
dişlerinize zarar verebilir. Çocuklar ise henüz doğru 
fırçalamayı tam olarak uygulayamadıklarından daha 
çabuk fırça eskitirler.

Uygun bir teknik kullanılmazsa dişler zarar görür mü? 

Evet. Dişler çok sert bir tabaka olan mine ile kaplı 
olmasına rağmen sadece yanlış bir teknikle uygulaya-
cağınız bir fırçadan bile büyük zarar görebilir. Hem dişin 
üst kısmında, hem de kökü kaplayan tabakada aşınma-
lara, dişetlerinde de çekilmelere yol açabilir. Bu durumda 
dişler çürüğe daha yatkın hale gelir. Dişleri aşındıracak 
kadar büyük bir kuvvetle diş fırçalamaktan kaçınılmalı 
ve yumuşak hareketlerle fırça oynatılmalıdır.

Implantlar için garanti verilebilir mi?

Yapılan bilimsel çalışmalarda implant başarısının 
%90-100 arasında değiştiği gösterilmiştir. Ancak her 
tür tıbbi müdahalede olduğu gibi implantlar için de 
garanti vermek mümkün değildir.

 Operasyondan Sonra Neler Yiyebilirim?

Yumuşak besinler ve sıvı gıdalarla beslenmeniz gere-
kebilir. Bu konuda gerekli uyarılar diş hekiminiz 
yapacaktır.

Sadece Diş Fırçalamak Yeterli midir? 

Doğru bir teknik, fırça, macun ile yapılan ve olması 
gerektiği gibi 2–3 dakika süren bir fırçalamada bile 
dişlerinizin birbiriyle kontakta olduğu yüzeyler tam 
olarak temizlenemez. Çoğu zaman çürüklerin başlangıç 
noktası da bu ulaşılması zor, kapalı alanlardır. Sağlıklı 
bir temizleme için mutlaka fırçalamadan sonra (en az 
günde 1 kere) diş ipi ve/veya arafırça kullanması gerekir. 
Her öğün sonrasında diş ipini dişlerinizin arasında 
kaydırarak yemek artıklarının çıkmasını sağlayın.

Sigara Kullanımının Hastalıkla İlişkisi Nedir?

Sigaranın dişeti hastalıklarındaki kemik kaybını arttırdığı 
bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Aynı şekilde sigara 
ağız hijyen seviyesini düşürerek mikrobiyal dental plağın 
birikimini kolaylaştırmaktadır. Dişeti tedavisi sonrasında 
da sigara için kişilerde iyileşmenin daha yavaş olduğu 
klinik olarak gözlenmiştir.

Ailesel Faktörler Dişeti Hastalığını Nasıl 
Etkilemektedir?

Hastalığın bazı türlerinde hastalığın genetik geçişi 
olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde birinci neden olma-
makla birlikte bazı kişilerin bu hastalığa yakalanma 
riskinin genetik olarak daha yüksek olduğu 
düşünülmektedir.

SAĞLIK
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Aramıza yeni katılanlar

GTSO

SIRA 
NO

Ünvanı Telefon Telefon [GSM]

1 A.C.T ARMOR OTOMOTİV ZIRH KAPLAMA SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 543-2379169

2 A.RIZA KINAY VAPUR ACENTELİĞİ VE TİCARET A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 266-7148165 532-3632811

3 ALİ BARS 224-5144775 532-7658429

4 ARDALAR DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

5 AZİZ TAŞ 224-5144923 535-6312732

6 BAKIR GRUP MAKİNE İMALAT BAKIM MONTAJ DEMONTAJ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 224-5247423

7 BEKİR YETİŞEN GEMLİK ŞUBESİ 3 224-5138235

8 BOZDEMİRLER YAPI MALZEMELERİ İZOLASYON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 532-6235139

9 CADDE GRUP TEKSTİL İLETİŞİM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. GEMLİK 1. ŞUBESİ 532-3553593

10 CADDE GRUP TEKSTİL İLETİŞİM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. GEMLİK 2. ŞUBESİ 532-3559593

11 COŞKUN KARAASLAN 224-5130921

12 DERYA GIDA KUYUMCULUK TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK 1ŞUBESİ 362-4322288

13 DLK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 224-5190110

14 DURSUN ÇAKIR 532-7274190

15 ELBA DANIŞMANLIK, MAKİNA, SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 224-5734368 532-2251749

16 EMRE ÜNAL 224-5130252 533-9276595

17 ERCAN AY 224-5050022 531-4012981

18 ERHAN RECEP AKDENİZ - SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ GEMLİK ŞUBESİ 0224 5144786 532-6578789

19 ESAT-TEKS TEKSTİL SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 224-5050049 538-4765287

20 EŞREF ALİ SİLMEZ GIDA TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE MALZEMELERİ TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. 
VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ

224-5737677 533-8195555

21 EŞREFOĞLU SİLMEZLER ZEYTİNCİLİK TARIM GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK İTHALAT-İHRACAT SAN. VE. TİC. 
LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ

224-5737677 532-7063130

22 G.C.S DENİZCİLİK, GEMİ ACENTELİĞİ VE GIDA TİCARET SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 224-5190780 532-5206858

23 GEMLİK ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. 532-5797407

24 H.S.K OTOMOTİV SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 532-3206691

25 HALİL BİLGİÇ 224-5121318 532-3730574

26 HAMİDE KIRLAK 530-3295440

27 HAYRULLAH KAYA GEMLİK 1 ŞUBESİ 224-5171896 507-3809060

28 HÜSEYİN BAŞARAN GIDA SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 224-5134642

29 IŞIL ULUDAĞ 224-5121463

30 K.O.Z.A. İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE TURİZM SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 224-5134941

31 KADRİYE NİLÜFER 224-5130921

32 KAMİL TUNCA - TUNCA EKSPORT 532-3178336

33 KENAN BULUT 224-5121343 5344136023

34 KUZU DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 224-5247100

35 MECİT TUTKUN - SEDENİZ İNŞAAT 535-7897662

36 MEDLOG LOJİSTİK GEMİCİLİK TURİZM A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 533-7225749

37 MEKPA HAVA SÜSPANSİYON KÖRÜKLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ SÜLEYMAN SELÇUK ÇELİK VE ORTAĞI 535-3362395

38 MESUT ÇAKAR 224-5142101 224-5142264

39 METALEKS ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 533-6186841

40 MODEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 530-6003604

41 MUHAMMET DAVUT AYTEMÜR-PAŞA BİLGİSAYAR GEMLİK 1 ŞUBESİ 224-5144420

42 MUSTAFA TEYFİK AKSOY 533-6446694

43 MUSTAFA ÇAM GEMLİK ŞUBESİ 224-5120863 532-2734484

44 OBASAN GIDA İNŞAAT SAN. VE. TİC. A.Ş. BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ 224-2610593

45 OĞUZLAR GIDA - GİYİM SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 0322 428 2965 536-5520107

46 SABİRE KARİP 534-4041952

47 SALİH İZGİŞ 530-3220977

48 SCHWARTZ HAUTMONT METAL SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 212-2139393

49 SENS GIDA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 533-8634730

50 TAB GIDA SAN. VE. TİC. A.Ş. GEMLİK CIUS A.V.M BURGER KING ŞUBESİ 224-5141537 533-6952086

51 TOSAN GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 224-5147403 222-2342149

52 TURAN DAĞ 536-9778027

53 UFUK YANGINCI 542-4233308

54 VOLYAK KÖMÜR OTOMOTİV NAKLİYECİLİK TİCARET LTD.ŞTİ. 533-3384630

55 YAKUP ALTINDAŞ GEMLİK ŞUBESİ 535-8851205

56 YERLİYURT MARİN DENİZ ARAÇLARI KABİN TURİZM SANAYİ VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 224-2458903 532-3224053

57 YÜKSEL ÇELİK İNŞAAT GIDA SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 533-2541082

58 Z.C.D GÖZDE TEKSTİL KONFEKSİYON İŞLETMECİLİK SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 224-5130203 532-4227581

59 ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 224-5865201

60 ÖNDER İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 226-8112404

61 ÖZ UFUK İNŞAAT TAHHÜT MÜHENDİSLİK İNŞAAT MALZEMELERİ BİLGİSAYAR DEKORASYON NAKLİYE 
TURİZM, ÖZEL EĞİTİM, GIDA, PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ

224-5143715

62 İBRAHİM AYTEN - PEKER ZEYTİNCİLİK 224-5140114

63 İLAN ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 224-5247511 224-5247514

64 İSLAM YUCA 224-5130373

65 ŞEN ORTAKLAR CAM ALÜMİNYUM PVC DOĞRAMA İNŞAAT YAPI DEKORASYON SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 224-5133766 530-2748747
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GTSO

SIRA 
NO

Ünvanı Telefon Telefon [GSM]

1 A.C.T ARMOR OTOMOTİV ZIRH KAPLAMA SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 543-2379169

2 A.RIZA KINAY VAPUR ACENTELİĞİ VE TİCARET A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 266-7148165 532-3632811

3 ALİ BARS 224-5144775 532-7658429

4 ARDALAR DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

5 AZİZ TAŞ 224-5144923 535-6312732

6 BAKIR GRUP MAKİNE İMALAT BAKIM MONTAJ DEMONTAJ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 224-5247423

7 BEKİR YETİŞEN GEMLİK ŞUBESİ 3 224-5138235

8 BOZDEMİRLER YAPI MALZEMELERİ İZOLASYON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 532-6235139

9 CADDE GRUP TEKSTİL İLETİŞİM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. GEMLİK 1. ŞUBESİ 532-3553593

10 CADDE GRUP TEKSTİL İLETİŞİM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. GEMLİK 2. ŞUBESİ 532-3559593

11 COŞKUN KARAASLAN 224-5130921

12 DERYA GIDA KUYUMCULUK TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK 1ŞUBESİ 362-4322288

13 DLK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 224-5190110

14 DURSUN ÇAKIR 532-7274190

15 ELBA DANIŞMANLIK, MAKİNA, SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 224-5734368 532-2251749

16 EMRE ÜNAL 224-5130252 533-9276595

17 ERCAN AY 224-5050022 531-4012981

18 ERHAN RECEP AKDENİZ - SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ GEMLİK ŞUBESİ 0224 5144786 532-6578789

19 ESAT-TEKS TEKSTİL SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 224-5050049 538-4765287

20 EŞREF ALİ SİLMEZ GIDA TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE MALZEMELERİ TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. 
VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ

224-5737677 533-8195555

21 EŞREFOĞLU SİLMEZLER ZEYTİNCİLİK TARIM GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK İTHALAT-İHRACAT SAN. VE. TİC. 
LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ

224-5737677 532-7063130

22 G.C.S DENİZCİLİK, GEMİ ACENTELİĞİ VE GIDA TİCARET SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 224-5190780 532-5206858

23 GEMLİK ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. 532-5797407

24 H.S.K OTOMOTİV SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 532-3206691

25 HALİL BİLGİÇ 224-5121318 532-3730574

26 HAMİDE KIRLAK 530-3295440

27 HAYRULLAH KAYA GEMLİK 1 ŞUBESİ 224-5171896 507-3809060

28 HÜSEYİN BAŞARAN GIDA SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 224-5134642

29 IŞIL ULUDAĞ 224-5121463

30 K.O.Z.A. İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE TURİZM SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 224-5134941

31 KADRİYE NİLÜFER 224-5130921

32 KAMİL TUNCA - TUNCA EKSPORT 532-3178336

33 KENAN BULUT 224-5121343 5344136023

34 KUZU DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 224-5247100

35 MECİT TUTKUN - SEDENİZ İNŞAAT 535-7897662

36 MEDLOG LOJİSTİK GEMİCİLİK TURİZM A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 533-7225749

37 MEKPA HAVA SÜSPANSİYON KÖRÜKLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ SÜLEYMAN SELÇUK ÇELİK VE ORTAĞI 535-3362395

38 MESUT ÇAKAR 224-5142101 224-5142264

39 METALEKS ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 533-6186841

40 MODEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 530-6003604

41 MUHAMMET DAVUT AYTEMÜR-PAŞA BİLGİSAYAR GEMLİK 1 ŞUBESİ 224-5144420

42 MUSTAFA TEYFİK AKSOY 533-6446694

43 MUSTAFA ÇAM GEMLİK ŞUBESİ 224-5120863 532-2734484

44 OBASAN GIDA İNŞAAT SAN. VE. TİC. A.Ş. BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ 224-2610593

45 OĞUZLAR GIDA - GİYİM SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 0322 428 2965 536-5520107

46 SABİRE KARİP 534-4041952

47 SALİH İZGİŞ 530-3220977

48 SCHWARTZ HAUTMONT METAL SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 212-2139393

49 SENS GIDA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 533-8634730

50 TAB GIDA SAN. VE. TİC. A.Ş. GEMLİK CIUS A.V.M BURGER KING ŞUBESİ 224-5141537 533-6952086

51 TOSAN GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 224-5147403 222-2342149

52 TURAN DAĞ 536-9778027

53 UFUK YANGINCI 542-4233308

54 VOLYAK KÖMÜR OTOMOTİV NAKLİYECİLİK TİCARET LTD.ŞTİ. 533-3384630

55 YAKUP ALTINDAŞ GEMLİK ŞUBESİ 535-8851205

56 YERLİYURT MARİN DENİZ ARAÇLARI KABİN TURİZM SANAYİ VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 224-2458903 532-3224053

57 YÜKSEL ÇELİK İNŞAAT GIDA SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 533-2541082

58 Z.C.D GÖZDE TEKSTİL KONFEKSİYON İŞLETMECİLİK SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 224-5130203 532-4227581

59 ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 224-5865201

60 ÖNDER İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ 226-8112404

61 ÖZ UFUK İNŞAAT TAHHÜT MÜHENDİSLİK İNŞAAT MALZEMELERİ BİLGİSAYAR DEKORASYON NAKLİYE 
TURİZM, ÖZEL EĞİTİM, GIDA, PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞUBESİ

224-5143715

62 İBRAHİM AYTEN - PEKER ZEYTİNCİLİK 224-5140114

63 İLAN ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 224-5247511 224-5247514

64 İSLAM YUCA 224-5130373

65 ŞEN ORTAKLAR CAM ALÜMİNYUM PVC DOĞRAMA İNŞAAT YAPI DEKORASYON SAN. VE. TİC. LTD.ŞTİ. 224-5133766 530-2748747
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GEMLİK’TE BİSİKLET SPORU
Gemlik, bisiklet sporu yapmak ve bisikleti, günde-
lik yaşamda kullanabilmek için son derece elverişli bir 
coğrafyada bulunmaktadır. Bir noktadan diğer bir noktaya 
ulaşmak için bisikletten kolaylıkla faydalanılabilir. Fakat 
bisiklet kullanımı ile ilgili alt yapı eksikliği bulunmaktadır. 
Bunların başında bisiklet yolu, bisiklet park yeri gibi ek-
siklikler ilk göze çarpan faktörlerdir. Yetkililerin bu kon-
uda çalışmalar yapması son derece olumlu sonuçlar 
doğuracaktır. Çağdaş ve modern toplumlara baktığımızda 
bisiklete ne denli önem verildiğini görebiliriz. Özel bisiklet 
yolları, bisiklet park alanları, toplu taşıma alt yapılarına 
entegre edilmiş taşıma sistemleri ve daha bir çok konuda 
yatırımlar yapıldığını görebiliriz. 

İlçemizde bisiklet sporunu profesyonel anlamda icra eden 
“Gemlik Bisiklet Severler Topluluğu” bulunmaktadır. 
Gemlik’li gençlerimiz tarafından kurulan bu topluluk, il-
çemizin eşsiz doğasına, her hafta pazar günleri bisiklet 
turları düzenlemektedir. Güvenli bisiklet kullanımı ko-
nusunda örnek teşkil etmektedirler. Ayrıca ulusal ve 
uluslararası yarışmalara katılıp iyi dereceler elde etme-
ktedirler.
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SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN NEDEN BİSİKLET?

Çevresel Faktörler
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki motorlu taşıtlardan 
çıkan gazlar, atmosfere salınan karbondioksitin %31’ini, 
karbonmonoksitin ise %82’sini oluşturur. Bu gazların 
%60’ı, motorun ilk çalıştırıldığı birkaç dakika içerisinde 
salınır. Araba yerine bisikletle gidilen her kilometre, 
havadan 145 gram karbondioksit temizler. Ekonomiktir, 
bakım maliyetleri çok düşüktür. 

Sağlık Faktörü
Herkesin bildiği gibi düzenli yapılan egzersizlerin 
vücutta oluşturduğu ortak cevaplar vardır. Örneğin, kan 
dolaşımının önce hızlanıp sonra regüle olması, solunum 
hızının artışı, hormonlarımızdaki olumlu değişiklikler, 
endorfinler aracılığıyla sağladığı psikolojik rahatlık, vb. 
Tüm bunların yanında düzenli olarak spor yapanların, 
gündelik yaşamlarında işlerini daha rahat yürüttüklerini 
görebiliriz.
 
Bisiklet sporunun; şişmanlık, stres, metabolizma 
hastalıkları, sırt ağrıları, yüksek tansiyon gibi vücuttaki 
olumsuzlukları giderdiği, daha sağlıklı ve mutlu bir insan 
yarattığı yapılan birçok araştırmada ortaya çıkmıştır. Bu-
nunla birlikte dayanıklılık gücümüzü arttırması, stresle 
baş etmemizde yardımcı olması, kuvvet gelişiminden 
sonra yağ yakımı ve dolayısıyla kilomuzu kontrol et-
memizi sağlaması, eklemlerimizi güçlendirmesi, sırt, 
bacak, karın, kol kaslarını çalıştırması ve nihayetinde 
kondisyonumuzu arttırması bunlar arasında sayılabilir.
 

Özellikle, bacak ve sırt kaslarını harekete geçiren bisiklet 
ile zinde kalmak mümkündür. Uzmanlar, aşırı kilolardan 
şikayet edenlere bu sporu özellikle öneriyorlar. Bisiklet, 
kas yapmak isteyen erkeklerin hem eğlenerek hem de 
para harcamadan yapacakları en keyifli sporlardandır. 

Kadınlar, her ne kadar bisiklet sporuna erkekler kadar 
çok ilgi göstermese de sağladığı faydaları göz ardı etme-
mek gerekir. Özellikle düzenli olarak bisiklet kullanımı 
kemik yoğunluğunu artırarak kadınların, ileri yaşlarda 
osteoporoz hastalığına yakalanma riskini azaltmaktadır. 
Osteoporoz tedavisinde kadının yaşı ne olursa olsun, te-
davinin bir parçası olarak egzersiz reçetesi verilmekte-
dir. Bisiklet sporu, hem eklemlere daha az yüklenilmesi 
hem de yoğun olarak yapılmadığı sürece diğer sporlara 
göre daha az yorması nedeni ile orta yaş grubu için uy-
gundur. 

Risk Faktörleri
Diğer tüm sporlarda olduğu gibi bu sporunda riskleri 
vardır. Fakat bu riskler koruma ekipmanlarıyla minimum 
seviyeye indirilebilmektedir. Bu önlemlerin başında hiç 
şüphesiz kask ve eldiven olmazsa olmazlardandır. Bi-
reysel önlemlerin dışında, trafik kurallarına uymak ve 
trafikte diğer taşıtlar gibi tüm kurallardan aynı derecede 
sorumlu olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.

Bisiklet
yaşamdır...

SPOR
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