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2011 yılı istatistiklerine baktığımız zaman dünyada ve 
yakın coğrafyada yaşanan siyasi çalkantılara rağmen 30 
milyon turist hedefini yakalayan Türkiye, 24 milyar dolara 
yakın gelir elde etti. Oysaki bu rakamlar Türkiye gibi bir 
turizm cenneti için son derece düşüktür. Türkiye tu-
rizme dair beklentilerini ve hedeflerini büyütmelidir. Bu 
hedefleri büyütebilmek için öncelikle turizmde yaşanan 
sorunlar, sıkıntılar ve yanlış uygulamalar masaya yatı-
rılmalıdır. Bu sorunları incelediğimizde ;

-Turizm bölgelerine ulaşım ağlarının (kara ve hava) ye-
tersizliği ve kalitesinin düşük olması,
-Çevre kirliliği ve doğal dokunun bozulması,
-Altyapı ve üst yapı eksikleri,
-Turizm kıyılarında yığılma, çarpık kentleşme,
- Tarihi dokuların tahribatı ve sunum yetersizlikleri
-Güvenlik ve asayiş sorunları
-Uluslar arası tanıtım organizasyonlarının yetersizliği 
gibi konular öncelikli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yetkili kurum ve kuruluşlar bu doğrultuda üzerine düşen 
görevleri en etkin şekilde yerine getirmelidir. Ülke tu-
rizmimizin lokomotif şehirlerinde ki alt yapı eksiklikleri 
giderilmeli, bu bölgelere ulaşımı sağlayan kara ve hava 
yollarımız gözden geçirilmeli ve eksiklikleri giderilme-
lidir. Çevre kirliliğinin önüne geçilmeli ve çevreyi kirle-
tenler hakkında çok ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Ül-
kemize gelen misafirlerimizin can ve mal güvenliği 
sağlanmalı bu doğrultuda gerekli çalışmalar ivedilikle 
yapılmalıdır.

Tatil cenneti ülkemizin uluslar arası arenada rekabet 
edebilmesi için tanıtım organizasyonlarına ağırlık ve-
rilmeli, turizm potansiyelimiz objektif bir şekilde sergi-
lenmelidir. 

Tarihi değerlerimiz her geçen gün yok olmakta ve doğal 
dokusu maalesef bozulmaktadır. Var olan değerler ise 
maalesef uluslar arası standartlarda sergilenememek-
tedir. Örneğin Almanya- Berlin’deki Pergamon, diğer 
adıyla Bergama müzesi. Sunumu ve müze anlayışı ile 
insanı büyülemektedir. Yılda 1 milyona yakın turist 
sadece bu müzeyi gezmektedir. Ne acıdır ki bu müzede 
sergilenen eserlerin %80’lik bölümü ülkemizin tarih mi-
rasından oluşmaktadır. Yetkililerimiz bu eserlerimizin 
ait olduğu topraklara geri gelmesi için çalışmalarına hız 
vermeli ve dünyadaki diğer örnekler içinde bu çalış-
malar yapılmalı ve aynı standartlarda sergilenmelidir.

Modern turizm anlayışının dışında gelişen ve dünyada 
yeni turizm trendi olarak karşımıza çıkan Alternatif 
Turizm gözden geçirilmelidir. Türkiye alternatif turizm 
kaynakları bakımından da son derece elverişli bir coğ-
rafyada bulunmaktadır. Doğal yapı korunmak suretiyle 
bu alana da yönelebilir , ülke turizmimize katkılar sağ-
layabiliriz.

Sonuç itibari ile, Türkiye 4 mevsimin bir anda yaşana-
bildiği, eşsiz coğrafyası ve kültürel mozaiği ile dünyanın 
önde gelen turizm merkezlerinden biridir. Bu şansı çok 
iyi değerlendirmeli ve olması gerektiği gibi tüm dünya 
ile paylaşmalıyız.

Ülkemiz; eşsiz tarihi dokusu, kültürel mozaiği, de-
nizleri , doğal güzellikleri, yemekleri, dört mevsimin 
bir arada yaşanabilirliği ve daha bir çok güzellikleri 
ile dünyanın belli başlı turizm merkezlerinden biri 
konumundadır. 

Bacasız Sanayimiz 
Turizm ve Sorunları

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Gemlik, İstanbul ve Bursa gibi iki büyük metropolün 
tam ortasında yerleşik, şirin bir kentimizdir. Bursa’ya 
25 dk, İstanbul’a 2 saat uzaklığındadır. 

İlçemizin temel ekonomik potansiyelini sanayi , liman 
ve lojistik hizmetleri, zeytincilik oluşturmaktadır. Alt 
yapısı ve şehir yapılanması daha çok bu yönde ilerle-
miştir. Bu ekonomik potansiyelinin yanında Gemlik, 1. 
dereceden turistik hüviyete sahip bir ilçedir. Sanayi, 
lojistik, zeytincilik üçgeninde turizm biraz geri planda 
kalmıştır. Oysa ki turizm alanında yapılacak yatırım-
larla Gemlik’te yeni bir ekonomik kapı daha açılacaktır.
 
İlçemizde turizmin gelişmesine yönelik ne gibi çalış-
malar yapılabilir? Hangi eksiklikleri vardır?  Uygu-
lamada yapılan yanlışlar nelerdir? Turizm değerlerimiz 
nelerdir ve bu kaynakların ülke turizmine hizmet etmesi 
için ne gibi projeler üretilebilir? gibi bir çok soruya yanıt 
bulmamız gerekmektedir. 

İlçemizin turizm değerleri;  Kurşunlu, Kumla, Karacali, 
Narlı gibi kıyı beldelerinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler 
daha çok yazlıkçıları ve günübirlik ziyaretçileri ağırla-
maktadır.  Bu bölgeleri çekici kılan unsurların başında 
körfezimiz ve kıyı şeridimiz gelmektedir.

Mevcut değerlerimizin daha cazip hale gelmesi için 
profesyonel bir perspektiften bakmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Plajlarımızın bakımı, düzenlenmesi ve 
kontrolünün sağlanması, turizm alanlarına giden 
ulaşım alt yapısının yenilenmesi, denizimizi kirleten 
unsurların ortadan kaldırılması , kirletenler hakkında 
ağır yaptırımlar uygulanması gerekmektedir. Bunların 
dışında ne yapılabilir ?

Dünyanın bir çok yerinde alternatif doğa turizmi ön 
plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, çok yıldızlı tesisler 
inşa etmek yerine ilçemizin eşsiz doğal güzelliklerinin 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğal 
yapıyı bozmadan tüm alt yapı hizmetleri tamamlanmış 
kamplar, doğa sporları merkezleri, mesire yerleri gibi 
projeler üretilebilir ve bu değerlerden faydalanılabilir. 
Sonuç olarak; ilçemizde amatör bir ruhla icra edilen 
turizm artık daha modern ve akılcı projelerle destek-
lenmeli, eksiklikleri giderilmeli, ilçemiz bir cazibe 
merkezi haline gelmelidir. 

İlçemiz bir cazibe merkezi 
haline gelmelidir.

Agah ARDA
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreteri

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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20
Mayıs
2012

GTSO Heyeti, TOBB 67. Genel 
Kuruluna Katıldı.
TOBB 67. Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

20 Mayıs 2012 tarihinde TOBB ETÜ’de yapılan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 67.Genel Kurulu’na Gemlik 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, Genel Kurul 
Delegeleri H. Mehmet Avcı, Şahin Danış, Zafer Yıldırım, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Esat Coşkun, Emrullah Özaydın, 
Salih Üngör, Ergin Erenoğlu ve Nurettin Hocaoğlu ile 
Genel Sekreter Agah Arda katıldı.

TOBB ETÜ’de yapılan Genel Kurul’a Başbakan Erdoğan 
ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, 
milletvekilleri, bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri 
ile TOBB delegeleri katıldı.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’da yaptığı ko-
nuşmada, girişimcilere ve TOBB delegelerine “Türkiye 
sizlerle büyük. Türkiye ekonomisi sizlerle güçlü. Türkiye 
sizlerle birlikte, büyük hedeflerine yürümeye devam 
edecek” diye seslendi. 

Girişimciler ekonomide başarı hikâyelerine imza 
atarken, bu gücün meydana getirdiği TOBB’un da 

özellikle son 10 yılda hizmet kapasitesini artırdığını be-
lirten Hisarcıklıoğlu, “Hayata geçirdiğimiz projelerle, 
reel sektörümüzü geliştirdik ve destekledik” diye ko-
nuştu.

04
Mayıs
2012

Kemal Akıt, BUSEB 
yönetimine yeniden seçildi.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, BUSEB yönetim kurulu üye-

liğine yeniden seçildi.

İlçemiz sınırları içinde bulunan Bursalı İşadamları’nın 
kurduğu Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. 
nin yapılan Genel Kurulu’nda, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, yeniden yönetim kurulu üye-
liğine seçildi. Kurucu üye olan Kemal Akıt ile birlikte 
yönetim kurulu şu kişilerden oluşuyor; Celal Sönmez, 
Mahmut Yılmaz, Tahir Yılmaz, Ali Hazır, Özkan Özipek-
liler, Mustafa Taşdelen, Turhan Gençoğlu, Celal Gökçen, 
Hasan Kırcı ve Sami Bilge.

04
Mayıs
2012

Kalder Bursa Şubesi Odamızı 
Ziyaret Etti
Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rü-
veyde Kılıçlar, Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası’na yaptığı ziyarette Oda’ya, eğitime katkısı nede-
niyle teşekkür etti.

ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

8



ODAMIZDAN HABERLER

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt’ı ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, GTSO’nun Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne her zaman maddi ve manevi olarak 
destek verdiğini, bu nedenle kendilerine müteşekkir 
olduklarını belirtti. Kemal Akıt ise, Oda olarak her zaman 
eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 
şunları söyledi;

“Gemlik’te eski Gazi İlkokulu’nun yerine çelik kons-
trüksiyondan bir okul kazandırdık. Bunun yanında, öğ-
rencilere de burs veriyoruz. Okulların bazı eksiklik-
lerini, bütçemiz oranında gidermeye çalışıyoruz. Eğitim, 
bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Çocukların eğitimi kadar 
yetişkinlerin eğitimi de önemli. Sizler, bunu sağlıyor-
sunuz. Açtığınız meslek kursları sayesinde birçok ye-
tişkin iş bularak evlerine ekmek götürüyor. Kutsal bir 
mesleğiniz var. Ben de size teşekkür ediyor ve kutlu-
yorum.”

16
Mayıs
2012

Gemlik Müteahhitler Derneği 
Yönetiminin GTSO ziyareti...
Bir süre önce kuruluşunu tamamlayan 
Gemlik Müteahhitler Derneği Yönetimi, zi-

yaretlerini sürdürüyor. 

 Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen 
Gemlik Müteahhitler Derneği Yöneticileri, kentin ve ku-
rulan derneğin amaçları konusunda bilgi alışverişinde 
bulundular. 

Kemal Akıt, Müteahhitler Derneği’nin Gemlik’te kurul-
masının bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda atılan 
adımdan dolayı kendilerini kutladı. 

Gemlik Müteahhitler Derneği Başkanı Hamza Aygün, 
Gemlik’te Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı, 95 müte-
ahhitin bulunduğunu, bu sayının aslında 116 olduğunu 
belirterek 

“Bizler, GTSO’nun üyeleriyiz. Amacımız, birlikte çalı-
şarak müteahhitlerin sorunlarını dile getirmek ve 
çözüme kavuşturmaktır. Dernekler de sivil toplum ku-
ruluşlarıdır. Gönüllü olarak biraraya gelirler. Biz, önce 
meslektaşlarımızın sorunlarını tespit edeceğiz. Sonra 
çözümü için sizden yardım isteyeceğiz. Biraraya ge-
lerek, fikir birliği oluşturmak ve sorunlara çözüm 
bulmak için hareket edeceğiz. Birlikte hedefe ulaşa-
cağız” dedi. 

Kemal Akıt ise; oda ve derneklerin fahri olarak görev 
yaptığını, üyelerine hizmet yapmaktan başka amaçları 
bulunmadığını belirterek, şunları söyledi; “Oda ve 
dernek üyeleri verici insanlardır. Amacımız, önce 
Gemlik’e hizmettir. 

Akıt; “Amacımız, önce Gemlik’e 
hizmet olmalı”

Gemlik’in de birçok sorunu vardır. Son günlerde 
Gemlik’ten geçecek olan otoban yolunun, Gemlik bağ-
lantısı olan Engürücük Köprülü girişi, bazı kişilerin gi-
rişimleriyle Gemlik’e doğru getirilmiştir. Fakat bu 
konuda, GTSO, Ziraat Odası, Gemlik Belediyesi, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası, Mimarlar Odası ve Kaymakam-
lığın bilgisine başvurulmamıştır. Biz, köprülü kavşağın 
eski yerinde Engürücük Köyü sınırları içinde yapılma-
sından yanayız. Yoksa büyük sıkıntılar söz konusu 
olacak.” Gemlik’te çarpık yapılaşmanın da olduğuna 
dikkat çeken Kemal Akıt, ilçenin fazla göç almasının 
sanayinin büyümesinden kaynaklandığını, imar plan-
larının ise dikkate alınmadan hazırlanması sonucu, 
kaçak yapılaşmanın doğduğunu söyledi. 

“Gemlik’i hep birlikte daha güzel yaşanır bir yer haline 
getirmek ve çocuklarımıza öyle bırakmak zorundayız” 
diyen Kemal Akıt, Gemlik Müteahhitler Derneği yöne-
ticilerine de başarılar diledi.

Temmuz - Ağustos - Eylül  2012
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UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİ BAŞLIYOR!...
KOSGEB’in “Girişimcilik Destek Programı” ndan 
faydalanmak için zorunlu olan “Uygulamalı Giri-
şimcilik Eğitimi”, Gemlik’te yeniden başlıyor.

KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi ve İşkur Gemlik 
Hizmet Merkezi işbirliği ile düzenlenecek olan 
eğitim, iş fikri olan  ve iş kurmak isteyenlere fır-
satlar sunuyor. 

60 saatlik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ne, 
işsiz ve iş fikri olan girişimci adaylar, ücretsiz 
olarak katılabilecekler. “Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi”ni tamamlayan ve sertifika alan girişim-
ciler, KOSGEB’in yeni iş kuranlara verdiği 27.000 
TL’lik hibe ve 70.000 TL’lik faizsiz kredi imkânından 
faydalanabilecekler. 

Başvuruların 22 Temmuz 2012 tarihine kadar 
İŞKUR Gemlik Hizmet Merkezi’ne yapılması ge-
rekmektedir.

Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması

Son Başvuru =10-Eylül-2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı işbirliğinde 2012-
2013 yıllarında ülkemizde yürütülecek “Riskleri Önlemek İçin İşbirliği Yapalım” konu başlıklı “İş Sağlığı 
ve Güvenliği” kampanyası kapsamında, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının teşvik edilmesi 
ve yaygınlaştırılması amacıyla “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’”gerçekleştirilecektir. Yarışmada 
dereceye girecek ilk iki uygulama örneği, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’na gönderilerek ülkemizi 
Avrupa’da temsil etme şansı bulacaktır. Söz konusu yarışmaya başvurmak isteyenlerin, başvuru formunu 
doldurarak en geç 10 Eylül 2012 tarihine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne iletmesi ge-
rekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 42 İ-Blok 5. Kat Emek/ANKARA (Sayın Demet ÜNVER)
Tel: 0 (312) 215 50 21; 0(312) 296 67 97
Fax 0 (312) 215 50 28
E-mail: isggm@csgb.gov.tr
Website: http://www.isggm.gov.tr 

“İş Sağlığı ve Güvenliği”
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ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA 
ÖNEMLİ DUYURU

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu kapsamında çıkarılan Türk Gıda Kodeksi 
Etiketleme Yönetmeliği, 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 
(mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. İlçe-
mizde gıda üretimi yapan kurum ve kuruluşların söz 
konusu yönetmelik çerçevesinde üretim yaptıkları 
ürünleri etiketlemeleri gerekmektedir.

İlgili Yönetmeliğin 1. geçici maddesinde belirtildiği gibi 
mevcut üretimi yapılmış, etiketlenmiş ürünlerin eti-
ketleri 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olup, 01.07.2012 
tarihinden itibaren yeni üretilen ürünlerin etiketlerinin 
ise ilgili yönetmeliğe göre yapılması gerekmektedir.

Bölgemizdeki gıda üreticilerinin herhangi bir yaptırımla 
karşılaşmaması için gerekli düzenlemeleri yapmaları 
gerekmektedir.

CIP-EIP PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli prog-
ramlarından olan “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve 
Programı”nın (CIP), Avrupa’daki işletmelerin rekabet 
gücünün artmasına katkı sağlamayı amaçlandığı be-
lirtilmektedir. Yazıda küçük ve orta ölçekli işletmeleri 
(KOBİ’ler) hedef alan bu program, inovasyon faaliyet-
lerini desteklemekte, finansman kaynaklarına erişim 
olanaklarını iyileştirmekte ve bölgesel bazda iş des-
tekleri sunmaktadır. Söz konusu programın, aşağıda 
belirtilen üç alt bileşenden oluştuğu açıklanarak şu de-
taylara yer verilmiştir; 

Girişimcilik ve Yenilik Programı 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı

 Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı 

Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında ise;

 “Turizm” alanında aşağıda sunulan iki proje teklif 
çağrısı yayınlanmıştır:

“Sosyal Turizmin Geliştirilmesi Yoluyla Avrupa Çapında 
Düşük Sezonda Sınır Ötesi Değişimin Kolaylaştırılması” 
konulu proje teklif çağrısının toplam bütçesi 450.000 

Avro olup, proje teklif çağrısına son başvuru tarihi 11 
Temmuz 2012 olarak belirlenmiştir.

“Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliğinin ve Sürdü-
rülebilirliğinin Artırılması İçin Bir Araç Olarak Ulusla-
rarası Tematik Turizm Ürünlerinin Desteklenmesi” 
konulu proje teklif çağrısının toplam bütçesi 1.250.000 
Avro olup, son başvuru tarihi 25 Temmuz 2012 olarak 
belirlenmiştir.

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk”  alanında ise aşağıda 
sunulan iki adet proje teklif çağrısı yayınlanmıştır:

“Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı” 
konulu proje teklif çağrısının toplam bütçesi 800.000 
Avro olup, son başvuru tarihi 27 Temmuz 2012 olarak 
belirlenmiştir.

“İlgili İş Sektörlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Avrupa Çok-Paydaşlı Platformları” konulu proje teklif 
çağrısının toplam bütçesi 600.000 Avro olup, proje teklif 
çağrısına son başvuru tarihi 14 Eylül 2012 olarak be-
lirlenmiştir.
 
Bu kapsamda; başvuru koşulları ve prosedürlerine 
ilişkin detaylı bilgilere, TOBB web sitesinden 

http://tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/Ana
Sayfa.aspx     ulaşılabilmektedir.

DUYURULAR
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), “2023 Türkiye İh-
racat Stratejisi” çalışmaları kapsamında düzenlediği 
“2023’e Giderken Değer Yaratmak ve Liderlik” 
Konferansı’nın İstanbul ayağında, Türk kamu kuruluşları 
ve özel sektör yöneticileri bir araya geldi. 

İstanbul Four Seasons at the Bosphorus’da düzenlenen 
etkinlik Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve özel 
sektörden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Türkiye’de strateji ve performans yönetimi konusunda 
çalışan profesyonelleri bir araya getirmeyi ve bir mes-
lektaşlar platformunun temelini de atmayı amaçlayan 
panel oturumda, kuruluşların yönetiminde “kurmay ekip” 
şeklinde yer alan strateji ve performans profesyonelle-
rinin kilit rolleri vurgulandı. 

STRATEJİ YÖNETİMİNDE 

BORUSAN LOJİSTİK UYGULAMALARINI 

ANLATTIK.

Prof. Robert Kaplan’ın “stratejinin yönetişimi” konulu 
sunumunun ardından, Türkiye’den dünyaya örnek olan 
strateji yönetiminde uluslararası “en iyi uygulama” vaka 
incelemeleri ışığında, sürdürülebilir ve başarılı iş so-
nuçları elde etmek için stratejinin uygulamaya aktarıl-
masını konu alan oturumda, Borusan Lojistik Yönetim 
Sistemleri Müdürü Arzu Aras, Borusan Lojistik’in strateji 
yönetimi uygulamalarını katılımcılarla paylaştı. 

Professör Robert KAPLAN

2023’E GİDERKEN DEĞER YARATMAK ve LİDERLİK KONFERANSINDA

BORUSAN LOJİSTİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ ARZU ARAS 

STRATEJİ YÖNETİMİNİ ANLATTI...

Temmuz - Ağustos - Eylül  2012
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ABD ile ticarette çok ciddi fırsatlar var...
Türkiye – ABD arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkileri geliştirmek için geniş bir 
ABD heyeti, Türkiye’ye geldi. 

ABD Başkanı Obama’nın Ticaret Özel Temsilcisi Ron 
Kirk ve ABD Ticaret Bakan Vekili Rebecca Blank’ın yer 
aldığı heyet, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Francis Ric-
ciardone ve ABD İstanbul Başkonsolosu Scott Kilner’ın 
da katılımıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde İstanbul Four Seasons Otel’de düzen-
lenen çalışma yemeğine konuk oldu.

Heyetle çalışma yemeğinde bir araya gelen TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ikili ti-
caret ilişkilerinde ve karşılıklı yatırım alanlarında çok 
ciddi bir potansiyel ve fırsatın bulunduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Bu fırsatın değerlendirilmesi için, orta 
ve uzun vadede yapısal adımlara ihtiyaç olduğunu bili-
yoruz. Ancak kısa dönemde de eğitim ve farkındalık ar-
tırıcı faaliyetlerle gelişme sağlayabileceğimize inanı-
yorum” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 
“Türk-Amerikan ilişkileri denince hep aklımıza iki dost 
ve müttefik ülke arasındaki siyasi ilişkiler geliyordu. 
Uzun süre askeri ve diplomatik terimlerle tanımlanan 
bu ilişkilerin maalesef iktisadi boyutu ihmal edildi. Biz, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 2001 yılından 
beri bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulu-
yorduk” diye konuştu.

Değişen dünya düzeninde iktisadi ilişkilerin, Türk-
Amerikan ilişkilerinin en güçlü sütunu olması gerek-
tiğini de belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu taleplerimize ABD 
Başkanı Sayın Obama’nın Nisan 2009’daki Türkiye zi-
yaretinde bir karşılık bulduk. Bu ziyarette Sayın Başkan, 
ikili ilişkilerimize bakışını “model ortaklık” vizyonu ile 
açıklamıştı. Bu tarihten sonra Cumhurbaşkanımızın, 

Başbakanımızın ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Clinton’un 
ikili ilişkilerin iktisadi boyutuna verdiği önem artık bü-
rokrasinin her kademesinde hissedilmeye başlandı.  
Ekonomik ve ticari konular, siyasilerin ve bürokrasinin 
gündeminde daha fazla yer almaya başladı. Yeni plat-
formlar oluşturuldu. Bunun sonucu olarak da son dö-
nemde giderek daha fazla somut adımlar atıldı. Biz 
Türk İş Dünyası olarak atılan adımları daha fazla his-
setmeye başladık” dedi.  

ABD Başkanı Obama’nın Ticaret Özel Temsilcisi Ron 
Kirk

ABD Başkanı Obama’nın, Ticaret Özel Temsilcisi Ron 
Kirk ise ekonomik ve stratejik ilişkileri güçlendirmek 
için toplandıklarını belirterek 60 yıllık ortaklığı daha da 
ileri götürmek istediklerine vurgu yaptı. Kirk, iki hafta 
önce Amerikan-Türk İş Konseyi’nin bir toplantısının ya-
pıldığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Amaç, ticaretin 
önündeki engelleri yıkmamız için çözüm bulunmasıydı. 
İstanbul, her zaman için merkezdir. Son derece önemli 
bir deniz feneridir. Bize bölgede ışık tutmaktadır. Türk 
dostlarımız hep şunu diyor; İki ülke ticaretinde engeller 
var. Türkiye’nin satın aldığı büyük ürünler, örneğin 
uçaklar, yatırımlar aslında iyi şekilde gidiyor. Bunun 
gidiş dönüşü olan iki yönlü bir yol olduğunu düşünü-
yoruz. Biz dünyanın en eski demokrasisi ve en büyük 
ekonomisine sahibiz. Türkiye’nin hızla büyüyen 
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ekonomisinden çıkarılacak dersler var. Bizim ticari ve 
siyasi ortaklarımız konusunda yapabileceklerimiz en-
gelleri yıkmakla başlamalı. Umuyoruz ki bize açıkça ti-
caretin önündeki engelleri dile getireceksiniz. ABD 
Başkanı Türkiye’ye geldi. Bakanlar geldi. Biz bu ilişkiye 
çok değer veriyoruz. Büyümek ve refaha ulaşmak isti-
yoruz hep birlikte. Türkiye Ortadoğu’da istikrar olarak 
bir lider.”

ABD Ticaret Bakan Vekili Rebecca Blank

ABD Ticaret Bakan Vekili Rebecca Blank da konuşma-
sında “Türkiye-ABD arasında ticari ilişkileri geliştirmek 
için iki ülke de çok iyi çalışıyor. 2011 yılında yüzde 8’in 
üzerinde büyüdü. Her gün yeni yöntemler buluyoruz. 
Elimizde model ortaklığı geliştirmek için özel bir fırsat 
var. Diplomatik gelişmeler çok önemli tabi ama ticari 
ve ekonomik gelişmeler de çok önemli” ifadesini kul-
landı.

Kamu ve özel ortaklıklarımız daha güçlü bir diyolag için 
çok özverili bir şekilde çalıştığını dile getiren Blank 
şöyle konuştu: “İlk meyveleri almaya başladık. Alışve-
rişimiz 20 milyar dolara yükseldi. Türk-ABD iş konseyi 
bu ivmeyi artırmaya yardımcı oluyor. Şimdi ikili yatırım 
konusuna odaklanmamız lazım. Giderek daha çok sayıda 
Türk işletmeci, ABD’yi yatırım alanı seçmeye başlıyor. 
ABD’de Türk yatırımını arttırırsak, Türkiye’nin ABD’ye 
ihracatı da artacaktır. Çünkü yatırım ile ihracat ara-
sında sıkı bir ilişki var.  Sizi ABD iş merkezine bekli-
yoruz. Sizlerin, ABD’ye yatırımlarınızı memnuniyetle 
karşılayacağız. Türkiye’de en iyi alt yapıyı yapabiliriz ve 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine yaklaştırabiliriz. Ortado-
ğu’daki ülkelere birlikte gidebiliriz. Türkiye’nin girişim-
cilik ruhunu birlikte geliştirebiliriz. Her iki ülkeye de 
daha fazla iş ve refah sağlayabiliriz. Bu fırsatların 
önündeki engelleri de ortadan kaldırmamız lazım. Fır-
satları da güçlükleri de önümüzdeki 2 günde ele ala-
cağız. ABD ve Türkiye birlikte liderlik etmeye karar ver-
miştir. Bunu iyi yapmak zorundayız.”

25
Haziran

2012

BALO, Büyük 
Anadolu Lojistik 
Projesi’dir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, BALO A.Ş. Genel Kurul’unda yaptığı 
konuşmada, “Anadolu, Gümrük Birliğine giremiyor. 
İşte bu yüzden, BALO A.Ş. ortaklığa açıldığı zaman, 
Anadolu’daki Oda ve Borsalarımız ile OSB’lerimiz 
daha büyük pay aldılar. Şehirlerini, Avrupa Pazarı’na 
daha fazla sokabilmek için, ellerini taşın altına 
koydular. Bu yüzden ben diyorum ki, BALO artık bir 
Batı Anadolu Lojistik Projesi değildir. BALO, büyük 
Anadolu Lojistik Projesi’dir” dedi.
 

TOBB’a bağlı oda ve borsalar ile Organize Sanayi 
Bölgeleri’nden oluşan 90 ortakla, geçen yıl Kasım ayında 
kurulan, Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) 
A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu, İzmir’de yapıldı. Genel 
Kurul’a TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Manisa TSO ve 
BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz, 
oda/borsa başkanları ve davetliler katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 
bugün çok farklı bir heyecan yaşadığını ifade ederek, 
“Öncelikle hepinizi kutluyorum. Son yıllarda bütün dün-
yanın hayranlıkla izlediği Türk özel sektörünün aslî tem-
silcileri olarak, müthiş bir işe daha imza attınız” dedi. 

“Sanayicilerin rekabet gücü azalıyor”

Artan küresel sorunlarla birlikte, bugün Avrupa’da ve 
bütün dünyada sanayi sektörünün büyük sıkıntılar ya-
şadığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Özellikle enerji mali-
yetlerinin artması, taşıma maliyetlerinin artması, ih-
racat maliyetlerini de artırıyor. Sanayicilerin rekabet 
gücü azalıyor. Aynı sorunu biz de yaşıyoruz. Ama biz, 
Türk özel sektörünün temsilcileri olarak,  sadece sorunu 
ortaya koyup bir kenara çekilmiyoruz. Bu sorunu çözmek 
için fikir üretiyor, proje üretiyor, somut adım atıyoruz. 
İşte BALO A.Ş.; Oda ve Borsalarımızın, Organize Sanayi 
Bölgelerimizin kendi üyelerinin sorunlarına nasıl çözüm 
ürettiğinin en somut göstergesidir” şeklinde konuştu. 

“Dünyada özel sektöre bu denli katkı sağlayan bir Oda-
Borsa yapısı yok”

“Bütün dünyadaki Oda sistemlerini çok yakından bilen 
biri olarak şunu büyük bir mutlulukla ifade ediyorum” 
diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
“Dünyanın hiçbir yerinde, özel sektöre bu denli katkı 
sağlayan bir Oda-Borsa yapısı yok. Bu kadar somut 
proje üreten, üyesinin sorunlarını çözebilen, bu vizyona 
sahip başka hiçbir Oda sistemi yok. Ben huzurlarınızda 
hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İki hafta önce, Dün-
yanın en güçlü Oda sistemi olarak bilinen Almanya Ti-
caret ve Sanayi Odaları Birliği’nin Başkanı Hans He-
inrich Driftmann, heyeti ile birlikte Türkiye’ye gelerek 
misafirimiz oldu. Kendileri ile bir takım toplantılar 
yaptık. 

BALO A.Ş. gibi hizmet üreten iştiraklerimizi, üniversi-
temizi, hastanemizi, TEPAV’ı ziyaret ettik. TOBB’un ku-
rumsal yapısını tanıttık. Almanya Odalar Birliği Başkanı, 
ülkesine dönerken bana aynen şunları ifade etti: “Ben 
dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde bulundum. 
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Ama bırakın Oda birliklerini, yurtiçinde ve yurtdışında 
da bu kadar büyük kapasitesi olan, proje ve hizmet 
üreten bir kurum görmedim. Biz kendimizi dünyanın 
en güçlü Oda sistemi olarak biliyorduk, ama sizden öğ-
reneceğimiz çok şey var. Bunu nasıl başardınız?” dedi. 
Ben de kendisine şunu ifade ettim: ‘Bu gördüklerinizi 
ben yapmadım. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım da 
yapmadı. Biz bunu 81 ilde, 165 ilçedeki Oda ve Borsa-
larımızla birlikte yaptık. Çünkü bizim camiamız, akıl 
birlikteliği ile gönül birlikteliği ile ve güç birlikteliği ile 
hareket eder. Bütün bunlar birlik ve beraberliğin ese-
ridir.”

 Birlikte rahmet ve bereketin en somut göstergesi GTİ 
A.Ş. BALO A.Ş.’nin; 74 Oda ve Borsa’nın, 15 Organize 
Sanayi Bölgesi’nin, UMAT’ın, UTİKAD’ın ve TOBB’un 
akıl birlikteliğinin ve güç birlikteliğinin eseri olduğunu 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Buradaki herkesin bu işte 
az ya da çok sermayesi var, emeği var. Ama önemli olan 
koyulan sermayenin miktarı değil. Önemli olan biraraya 
gelmek. Çünkü bizim kültürümüzde çok güzel bir söz 
var; -Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır.- 
Biz büyük bir vizyonla bir araya geldik, inşallah hayır 
ve bereket de arkasından gelecek. Bunun en somut 
göstergesi yine bu salondaki bazı Oda ve Borsalarımız’ın 
da ortağı olduğu  GTİ AŞ’dir. GTİ ile hem Türkiye’nin 
kara sınırlarının çehresini değiştirdik, hem de sınır ka-
pılarındaki geçiş sürelerini yarıya indirip, hizmet kapa-
sitesini 4 katına çıkardık. GTİ, bu modernizasyonlar için 
sadece 5 yılda, tam 286 milyon TL yatırım yaptı. Yani 
devlet 286 milyon TL tasarruf etmiş oldu. Devletimize 
tek kuruş harcatmadığımız gibi 5 yılda tam 150 milyon 
TL de vergi ödedik. Bekleme sürelerinin yarıya inme-
sinden dolayı özel sektörün cebine giren para ne kadar 
biliyor musunuz? Yılda tam 450 milyon TL. Bunu ben 
söylemiyorum. Uluslararası kuruluşlar söylüyor. İşte 
bu birlik ve beraberliğin getirdiği bereketle, şirketin or-
takları kazandı, devletimiz kazandı, Türk özel sektörü 
kazandı” dedi. 
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Hisarcıklıoğlu’ndan 
yöresel ürünler için 
‘coğrafi tescil’ çağrısı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası ile BAGEV’in desteği ve Forum 
Fuarcılık A.Ş. organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü düzen-
lenen Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı’nın 
resmi açılışı Antalya’da yapıldı. Törene, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman 
Budak, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, An-
talya Valisi Ahmet Altıparmak ve Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın yanı sıra çok sayıda 
ziyaretçi iştirak etti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki yöresel ürünlerin vitrine 
çıktığı Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı’nın 
açılışına katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
yöresel ürünlerden para kazanabilmek için mutlaka 
coğrafi tescilinin yapılması gerektiğini vurguladı. 
 
Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki sene bu fuarı, uluslararası 
hale getireceğiz. Artık yöresel ürünlerimiz yurt dışına 
çıkacak. Burada tescil almaya başvurmamış ürün ser-
gilenmemeli. Tüm ürünlerin tescillenmesi şart. Yerli 
malı yurdun malı dönemi bitti. Yerli malı, bütün dün-
yanın malı olacak” dedi.

Türkiye’nin yöresel ürünlerinin ziyaretçilerin beğenisine 
sunulduğu fuarın açılış töreninde konuşma yapan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu fikrin ortaya çıkma-
sında büyük emekleri geçen Ali Çandır ve Çetin Osman 
Budak’ı, ayrıca projenin önemli odak noktalarından bir 
olan Türk Patent Enstitüsü’nü kutladı. Hisarcıklıoğlu, 
“Bizi hep icat çıkartma diye büyütürler. Ama Çandır ve 
Budak icat çıkartarak bu fuarı ortaya getirdiler. Dün-
yadaki tüm Oda sistemlerini bilen birisi olarak söylü-
yorum. Türkiye’deki Oda ve Borsalar kadar sanayicilere, 
üyelerine katkı sağlayan Oda ve Borsa’yı dünyada bu-
lamazsınız” diye konuştu. 
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Gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada ağırlıklı turizm 
türü, klasik tatil turizmi anlayışına dayanan kitlesel tu-
rizmdir. Turizme ilişkin verilere göre, Türkiye’ye gelen 
yabancıların % 50’den fazlası tatil-dinlenme-gezme 
görme amaçlı ziyaretçilerden oluşmaktadır ve diğer 
amaçlar oldukça düşük yüzdelerde kalmaktadır. Belli 
bir pazar dilimine aşırı bağımlılık yaratan bu durum da 
ülke turizminin bazı dış etkenlere karşı kırılganlığını 
göstermektedir. Çünkü kitle turizmi, iç ve dış krizlerden 
çok hızlı etkilenen bir yapıdadır. Bu nedenle de Türkiye, 
kendi olanaklarına ve kaynaklarına uygun seçenek turizm 
türleri oluşturmak ve bunları geliştirmek zorundadır. 
Klasik kitlesel turizmin en önemli ekonomik boyutu da 
harcama düzeyinin düşük olmasıdır. Oysa ki özel pazar 
dilimlerine hitap eden turizm türlerinin bireysel harcama 
düzeyleri çok yüksektir. Çünkü bu turizm türlerine, var-
lıklı ve harcama potansiyeli olan kesimler daha fazla 
katılmaktadır. Bunlardan en önemlisi de sağlık turizmi 
ve medikal (tıbbi) turizmdir.

Sağlık ve turizm ilişkisi, pozitif ve negatif yönleri ile ortaya 
çıkmaktadır. Pozitif yönü ile bu ilişki turistlerin sağlık 
amaçlı seyahat etmeleri ve tedavileri ile ilgilidir. Ancak 
olayın negatif yönü turist sağlığı bakımından ortaya çıkan 
ilişkilerdir ki bu durum turizme çok önemli zararlar ve-
rebilmektedir. Turist sağlığı konusunda en önemli örnek 

2002 yılında uzak doğu ülkelerinde yaşanan SARS has-
talığı vakasıdır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin 
(WTTC) tahminlerine göre bu hastalık Çin, Hong Kong, 
Vietnam ve Singapur gibi ülkelerde 20 milyar dolarlık 
gelir kaybına ve 3 milyon endüstri çalışanının işini kay-
betmesine yol açmıştır. Yine yakın geçmişteki Kuş Gribi 
(Avian Flu) salgını, Asya ve Pasifik bölgelerinde 12 milyon 
kişilik bir talep düşmesine yol açmıştır. Yine son dö-
nemlerde öncelikle Meksika’da ortaya çıkan ve Kuzey 
Amerika ve Avrupa’da İspanya gibi ülkelerde de görü-
lemeye başlayan Domuz Gribi (Swine Flu) özellikle in-
sandan insana çok hızlı bir şekilde bulaşma özelliği 
nedeni ile uluslararası turizm için çok önemli bir tehlike 
oluşturmaktadır. “Sağlık” kavramı, bazen karmaşık an-
lamlar taşıyabilmektedir. Zaman içinde bu kavrama 
farklı anlamlar da yüklenebilmiştir. Bu kavrama olumsuz 
bir anlam yüklenildiğinde, hareket noktası hastalıklardır 
ve bu sözcükten “hastalıklı olmama” durumu anlaşılır. 
Kavramla ilgili olumlu yaklaşımlar ise fiziksel ve zihinsel 
uyum gibi değişik açılardan bedensel kaliteyi vurgula-
maktadır. Günümüzde daha çok bu ikinci anlam geçer-
lidir. Buna paralel olarak da, Dünya Sağlık Örgütü bu 
kavramı şu şekilde tanımlar; “Sağlık, yalnızca hastalıklı 
olmama durumu değil, aynı zamanda zihinsel, fiziksel 
ve toplumsal konum olarak iyi olma durumudur”. Sağlık 
turizmi de bu kapsamda tanımlandığında, en geniş an-
lamıyla, “sağlık turizmi, kendi yaşadığı yerden başka 
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yerlere sağlık amacı ile seyahat eden insanların oluş-
turduğu turizmdir.” 

Günümüzde turizm türleri; amaca, talebe ve insanların 
zevk ve hobilerine göre çok çeşitli ve değişken alan-
lardaki yeniliklerle giderek zenginleşirken, sağlık tu-
rizmi de zinde kalmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş, 
ruh ve beden güzelliğine önem veren çağdaş insanlara 
da hizmet vermeye başlamıştır.

Sağlık turizmi; klimatizm (temiz havadan yararlanma), 
termalizm (kaplıca) ve üvalizm (meyve-sebze kür te-
davisi) gibi belirtilen biçimlerin doğmasına da yol aç-
mıştır ve bunlara ek olarak daha çok tedavi ve cerrahi 
müdahale amaçlı seyahatleri vurgulayan medikal turizm 
de son dönemlerde sağlık turizminin önemli bir unsuru 
olarak turizm literatürüne girmiştir. Medikal turizm; 
genel olarak cerrahi veya özel uzmanlık gerektiren diğer 
tıbbi müdahaleleri içeren uygulamalara ihtiyaç gösteren 
hastalara “maliyet etkin” özel tıbbi bakım verilmesi mak-
sadıyla turizm endüstrisi ile işbirliği yapılmasıdır. Bu 
süreçte hem sağlık sektörü hem de turizm sektörü rol 
almaktadır. Medikal turizmde ana fikir, günlük rutin-
lerden uzaklaşarak rahat ve değişik bir ortamda tedavi 
görmek veya sağlığı destekleyici hizmetler almaktır. Bir 
taraftan dağlara ve denize yakın olmanın keyfini ya-
şarken, diğer taraftan daha sağlıklı olmanızı sağlayacak 
hizmetlerden de faydalanabilirsiniz. Bunu ruhsal, duy-
gusal ve bedeni açıdan bir yenilenme olarak da ele almak 
mümkündür. Medikal turizm, tıp endüstrisinin gelişmesi 
ile ortaya çıkan, deniz aşırı ülkelerde tıbbi tedavi ile tatil 
yapmayı bir arada ele alan bir yaklaşımıdır. Son yıllarda 
sağlıklı olmak kavramı, hiçbir zaman olmadığı kadar 
öne çıkmıştır. Turizm de de eğlenceden çok iş orta-
mından uzaklaşmak ve sıcak iklimler ile sularda tekrar 
sağlığa kavuşmak teması öne çıkmaktadır. 
Sağlık turizmi kavramı, genel olarak sağlıklı ve zinde 
kalmaya yönelik tüm kavramları kapsarken medikal 
turizm kavramı ile tıbbi müdahaleler ve tedavi maksatlı 
turizm anlaşılmaya başlanmıştır.
Sağlık turizminde sunulan hizmetler üç ana başlıkta in-
celenmektedir;

1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler (kaplıca, 
bitkisel tedavi, masaj vb.)

2. Tedaviye Yönelik Hizmetler (estetik ameliyat, kalp 
ameliyatı, göz ameliyatı, kanser tedavisi vb.)

3. Rehabilitasyon Hizmetleri (diyaliz, bağımlılık 
programı, yaşlı bakım programı gibi)

MEDİKAL TURİZMİN ÖZELLİKLERİ

Özel bir turizm türü olan medikal turizmin özellikleri 
şöyle açıklanmaktadır;

1. Medikal turizm, teknik donanım ve iş gücü gerek-
tiren bir turizm türüdür.

2. Medikal turizmde, hizmeti sunan sağlık kurulu-
şunun uluslararası standartlara uygun hizmet 
sunması önem taşımaktadır.

3. Hizmet sunan sağlık kuruluşunda, ortak yabancı 
dili bilen personelin mutlaka olması gerekmektedir.

4. Hasta ve refakatçileri için; farklı turizm türlerinin 
geliştirilmesini destekleyen, katma değeri yüksek 
bir turizm türüdür.

Seçilmiş olan hedef pazara yönelik devlet destekli, farklı 
dillerde, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerekmek-
tedir. Yapılan bu tanıtımlarda hedef olarak öncelikle 
hastalarının yurt dışında hizmet almasını destekleyecek 
sigorta ve sağlık kuruluşları seçilmelidir. Hastaları, 
kendi ülkeleri dışında başka bir ülkede tıbbi hizmet 
(sağlığı geliştirmeye yönelik hizmetler, tedaviye yönelik 
hizmetler ya da rehabilitasyon hizmetleri) almaya motive 
eden etkenler ise şöyle sıralanabilir;

•	 Başka bir ülkeden tedavi hizmeti almak, bekleme 
süresini kısaltabilmektedir.

•	 Hastanın kendi ülkesinde hizmete ulaşımı, başka 
ülkedeki tedavi hizmetine ulaşımından daha zor ola-
bilmektedir. Örneğin; kendi ülkesinde hizmet alması 
daha uzun bir yol gitmesini gerektirebilmektedir.

•	 Nadir hastalıklar için kaliteli sağlık bakım hizmeti, 
komşu ülkede daha uygun imkânlarla mevcut ola-
bilmektedir.

•	 Hasta tatilde ya da iş seyahatindeyken sağlık ba-
kımına ihtiyaç duyabilmektedir.

Medikal turizmin Avrupa Birliği için faydaları; hastalara, 
hastanelere, sigorta şirketlerine ve tüm sağlık sistemine 
olmak üzere dört ana başlıkta toplanmaktadır. Aşağıda 
açıklanacak olan bu faydaların tüm ülkeler için de ge-
çerli olduğu düşünülebilir.

‘‘Sağlık Turizmi, güvene 
dayalı bir turizm şeklidir.
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1- Medikal turizm; hastaların doğru ve kaliteli bakım 
hizmetini bulmak için uzun mesafeler gitmesi yerine 
Avrupa Birliği içindeki hastanelerden istedikleri hizmeti 
alabilmelerini sağlamaktadır.

2- Medikal turizm ile hastaneler daha yüksek kalitede 
sağlık bakım hizmeti sağlamak için deneyimlerin, iyi uy-
gulamaların ve donanımların paylaşılmasından fayda 
sağlamaktadır.

3- Sigorta şirketleri ise müşteri memnuniyetini art-
tırmak ve bekleme listelerini azaltmak için medikal 
turizm ile ek bir hizmet sağlamış olmaktadırlar.

4- Bir bütün olarak, tüm sağlık sistemi düşünüldüğünde 
medikal turizm; hem hizmet alımlarında dublikasyonları 
önlemekte, hem de maliyetlerin, kaynakların ve hizmet-
lerin paylaşılması yolu ile ekonomiye katkı sağlamak-
tadır.

Avrupa Birliği’nde 1980’li yıllarda sağlık hizmeti almak 
için yurt dışına çıkmak istisnai bir durum iken şimdi-
lerde sık sık yaşanan bir olay halini almıştır. 1980’lerde 
ulusal otoriteler ve sigorta kuruluşları, yurt dışında 
tedavi almaya izin vermeyi sanki kendi sağlık sistemle-
rinin başarısızlığının kanıtı gibi düşünerek ve ihtiyaç du-
yulan tüm hizmetlerin bir ülkenin kendi sınırları içinde 
mevcut olduğu kanaatiyle, yurt dışında tedavi konusunda 
isteksiz tavırlar sergilemekteydi. Ülkeler arasındaki 
hasta hareketliliği konusundaki değişimler, 1990’larda 

“Avrupa 1992” adlı büyük bir proje ile mal ve hizmet-
lerin serbest dolaşımını engelleyen bariyerlerin ortadan 
kaldırılmaya çalışılması ile başlamıştır. Makro ve mikro 
açıdan AB’de, medikal turizmin önündeki engelleri ve 
yaşanan zorluklar şu şekilde özetlenebilir;

Makro Açıdan;

1. Avrupa sosyal modelinin yasal ve tarihsel gelişimi,

2. Sosyal güvenlik ve sağlık sigortalarının organi-
zasyonu ve finansmanı,

3. Halk sağlığı alanındaki yasalar,

4. Her ne kadar ulusal düzeyde ya da ikili anlaşma-
larla çeşitli düzenlemeler olsa da 1981’den bu yana 
köklü değişikliklerin olmaması.

Mikro Açıdan;

1. Kullanılan dil farklılığı,

2. Doktorların eşit ücretlendirilmemesi ve coğrafi 
olarak eşit dağıtılmaması,

3. Sağlık bakım protokollerindeki eşitsizlikler,

4. Hasta bakımının sürekliliğinin yönetilmesi gerek-
liliği,

5. Tıbbi güvenilirliğe ve hasta haklarına gereken 
önemin verilmemesi,

6. Hastane enfeksiyonları,

7. Hasta için ortaya çıkan ek finansal yük.

Sınır ötesi hasta hareketliliğini geliştirmek; yenilikçi bir 
yaklaşım, liderlik, sorumluluk, iletişim ve bir çok açıdan 
sınırları ortadan kaldırmayı gerektirmektedir. AB ülke-
lerinde hastaların başka bir birlik ülkesinden hizmet 
alması yasal açıdan mümkündür. Avrupa düzenlemesine 
göre; AB’ye üye ülkelerde yaşayıp başka üye ülkelerde 
çalışan kişiler, AB’ye üye ülkelerde yaşayıp, aslen oralı 
olmayan emekli kişiler; tatil, iş gibi nedenlerle geçici 
olarak başka üye ülkelerde olan kişiler ve özel olarak 
sağlık hizmeti almak için sınır ötesine giden kişiler, 
farklı ülkenin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek-
tedir. Bu düzenlemeye esneklik ve şeffaflık katmak 
amacı ile çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişik-
liklerden biri, hastaya bir üye ülkede tıbbi açıdan kabul 
edilebilir bir sürede muayene verilemiyorsa, gerekli 
hizmeti en kısa zamanda sağlayacak hastaneye 
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gitmesine izin verecek bir birim oluşturulmasıdır. Bir 
diğer değişiklik, Avrupa Sigorta Kartı sistemidir. Bu kart 
ile hastaların hizmete daha çabuk ulaşması, hastaneler 
ve sigorta şirketlerinin de daha çabuk ve güvenilir hizmet 
vermesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca farklı bir ülkeden alınan sağlık bakım hizmet be-
delinin geri ödemesi için de birçok ulusal düzenleme 
yapılmaktadır. Çünkü yurt dışından sağlık hizmeti alan 
hastanın, o ülkede yaşayıp aynı sağlık hizmetini alan 
hastadan daha fazla geri ödeme almaması gerekmek-
tedir.

AB ülkeleri arasında tedavi amaçlı hasta hareketliliği 
ve sağlık bakım gelişimi ile ilgili üst düzey düşünme 
süreci başlatmışlardır. Bu süreçte sağlık bakımı ile ilgili 
sorunların tespiti, hasta hareketliliğini desteklemeye 
yönelik çalışmalar, sınır ötesi işbirliğinin sağlanmasını 
geliştirmek, deneyimlerin paylaşılması, iletişimin art-
tırılması, sağlık bakımından yüksek kalite ve finansal 
sürekliliğe ulaşılması için işbirliğinin desteklenmesi 
gibi konularda değerlendirmeler yapılmıştır. Avrupa 
Birliği’nde tedavi amaçlı sınır ötesi hareketlilik, dil 
sorunu, ödeme sistemlerindeki farklılık, yönetsel fark-
lılıklar ve uluslararası yasaların uyumsuzluğu gibi ne-
denlerle tam olarak gerçekleştirilememektedir. Me-
dikal turizmi destekleyen bazı sigorta şirketleri de bu 
bölgede bekleme listelerini azaltmak ve hastaların is-
tedikleri ülkede istediği hizmeti almalarını desteklemek 
için ulusal sağlık kartı çıkartmıştır ki başarılı olan bu 
kart sisteminin tüm AB ülkelerinde geçerli olması dü-
şünülmektedir.

Avrupa Birliği’nde özellikle kalça çıkığı, kalp, akciğer 
ameliyatları ve kısırlık tedavisi gibi alanlarda; kendi ül-
kelerindeki uzun bekleme süreleri, kötü ya da pahalı 
tedaviler, hastaları başka bir ülkeden sağlık hizmeti 
almaya zorlamaktadır. Avrupa Birliği yasalarına göre 
eğer bir tedavi için bekleme süresi, tıbbi açıdan uzun 
ise üye ülke hastaları, başka bir üye ülkeden, kendi ül-
kelerindeki fiyat ile hizmet alabilmektedirler. Belçika’nın, 
zengin Avrupa ülkelerine yakın olması ve hizmet vermek 
için atıl kapasitelerinin olması, ülkeyi medikal turizm 
alanında öne çıkartmaktadır. Belçika hizmet önceliğini 
kendi hastalarına vermekle birlikte Almanya, Hollanda 
ve İngiltere’den gelen hastalara da bakmaktadır. İr-
landa, İngiltere ve İskandinavya ülkelerinde çoğu zaman 
1 yıldan fazla olan bekleme sürelerine karşı Almanya’da 
teknolojik donanım, kaliteli personel ve boş yatak ka-
pasitesi bekleme sürelerini kısaltmaktadır.
Almanya’ya kalça çıkığı, kalp ameliyatı ve kanser te-
davisi için yurt dışından gelen hastaların, iki hafta içe-
risinde muayeneleri yapılıp, tedavilerine başlanmak-
tadır. Norveç ve Almanya arasındaki ikili görüşmeler 
sonucu, Norveç yılda 300 kamu hastasını rutin olarak 

Almanya’ya tedaviye göndermektedir. Almanya, İrlanda, 
İngiltere, İsveç ve Danimarka ile de bu tip anlaşmalar 
yapmayı planlamaktadır(Yıldırım, 2004). Aslında hiçbir 
hastanın ülkesi dışında tedavi olmak istemediği düşün-
cesiyle,  hastaları ülkelerinde kendi evlerinde gibi his-
setmeleri için hasta ve yakınlarına gereken özenin gös-
terilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Association Internationale de la Mutualite’nin yaptığı 
bir araştırmaya göre; 1993 yılında sınır ötesi hasta ha-
reketliliği çok düşükken,  2000 yılında yaptıkları ikinci 
araştırmaya göre İngiltere’den 600, İsveç’ten 20, 
Fransa’dan 400, Belçika’dan 2.000 ve Lüksemburg’dan 
7.000 kişi sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderek 
sınır ötesi hasta hareketliliğini arttırmıştır. 

Günümüzde farklı ülkelerde çok sayıda hastanenin me-
dikal turizm ile ilgilenmesinin nedenleri şunlardır;

•	 Birbirini tanıma ihtiyacı,
•	 Hasta bakımı ile ilgili yeni, ilginç şeyler öğrenme 

ihtiyacı,
•	 Bilgi paylaşma ihtiyacı,
•	 Boş kapasite paylaşma ihtiyacı,
•	 Bekleme sürelerini kısaltma ihtiyacıdır.

AB uyum süreci içinde, Türkiye’de medikal turizmin ge-
liştirilmesi amacı ile bazı öneriler şöyle sıralanabilir;
Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı politikaları içeri-
sinde medikal turizm, öncelikli olarak yer almalı ve ilgili 
birim oluşturulmalıdır.

•	 Turizm Bakanlığı, dış temsilciliklerde hedef olarak 
seçilecek ülkelerde, medikal turizm ile ilgili şube 
kurmalı ve çalışmalarına başlanmalıdır.

•	
•	 Öncelikli hedefler belirlenmelidir. Medikal turizmde 

marka ülke imajının yerleştirilmesi, hedef hasta 
grupları ve hedef ülkeler tespit edilmelidir.

•	
•	 Uluslararası tanıtım ve pazarlama atağı yapılmalı, 

bu çalışmalar devlet tarafından desteklenmelidir.
•	
•	 Yurt dışından Türkiye’ye hasta getirecek olan si-

gorta şirketleri ile koordinasyon sağlanmalıdır.
•	
•	 Sigorta şirketleri için tanıtım ve bilgilendirme ya-

pılmalıdır.
•	
•	 Medikal turizm yapacak hastaneler belirlenmeli ve 

sertifikalandırılmalıdır. Sertifikasını alan hastane-
lerin hizmet içi eğitimleri ve denetimleri; şartlara 
uygun olarak yapılmalı, yurtdışı hasta bekleme mer-
kezleri ile irtibatlar kurulmalıdır.
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Bursa’ya bağlı bulunan zeytiniyle ünlü Gemlik, tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor.

Marmara Denizi kıyısında üç tarafı dağlarla çevrili Gemlik, Bursa’ya 30 kilometre mesafede bulu-
nuyor. İznik Gölü’nden gelen Karsak Deresi’nin ikiye böldüğü şehirde, Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın doğduğu ev olan Celal Bayar Vakfı Müzesi, Kurşunlu kasabasında 13. 
yüzyılda Rumlar tarafından yapılmış Hagios Abarkios Manastır Kilisesi, Panagia Pazariotissa 
Kilisesi’nden 1922-1923 yıllarında camiye çevrilmiş Yeni Cami ile yine Kurşunlu kasabasında bulunan 
ve  yapım tarihi belli olmayan Micael Gabriel ( Baş Melekler ) Kilisesi görülmesi gereken yerlerin ba-
şında geliyor. Uzun plajı ve temiz denizi ile en çok ilgi çeken plaj konumunda olan Kurşunlu’nun ha-
ricinde Kumla, Karacaali, Narlı, Gemsaz ve Kumsaz’da da denizin tadını çıkarabilirsiniz.

 

Zeytinleri ile ünlü Gemlik’te sakin bir tatil yaşamak isteyenler için denize sıfır satılık ve kiralık yaz-
lıklar, müstakil evler, daireler ve devre mülklerin yanı sıra arsa ve zeytinlikler de bulunuyor. Her 
bütçeye hitap eden otel ve pansiyonların bulunduğu Gemlik’te, tercih edilen konaklama seçenekleri 
arasında Paşa Otel, Gemlik Pak Otel, Şen Pansiyon, Gemlik Atamer Hotel ve Ada Pansiyon yer alıyor.

GEMLİK’TE 
TURİZM
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GEMLİK’TE GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER…

Aytepe
Gemlik Kuşatması’nın deniz cephesi komutanı Aykut Alp’in 
oğlu Kara Ali, denizci olduğu için, öldüğünde iki tarafından 
da deniz gören bir yere  gömülmeyi vasiyet etmiş.  Ölünce; 
bu vasiyete uygun bir yer olan ve bugün Aytepe diye anılan 
yere gömülmüş. Halk arasında “Ali Dede” olarak tanınan 
Kara Ali’nin mezarı halen Aytepe’ dedir. Umurbey’in doruk 
noktasındaki Aytepe’den, İznik Gölü ve Marmara Denizi gö-
rülmektedir. Çam ağaçları  ile kaplı, yeşillikler içerisindeki 
Aytepe; Umurbey’in doğusunda güzel bir mesire yeridir. 
Aytepe’den bakıldığında ön planda Umurbey, geri planda 
Gemlik Körfezi’nin eşsiz panoraması ayaklar altında uzanır. 
1. derecede sit alanı olan bu bölge, her yıl yerli yabancı bir 
çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. 

Beyler Mezarlığı  
Umurbey’ de tarihi mezarlık özelliği gösteren mekanlardan 
biri de Beyler Mezarlığı’dır. 15. y.y. özelliği taşıyan kitabeleri 
ve süslü taşları ile Lala Şahin Paşa’nın torunu Umurbey‘in 
mezarı ve Umurbey’in oğlu Mehmet Çelebi’nin mezarı, bu 
mezarlığın en eski mezarlarıdır. Bunların dışında Umurbey 
Rüştiyesi’nin kurulmasında büyük rol oynayan Hacı Ethem 
Ağa’nın ve 1953‘de vefat eden Gemlik Belediyesi eski baş-
kanlarından Dr. Ziya Kaya’nın mezarı da buradadır.  

Kurşunlu Kasabası ve  Plajı 
Güzel bir plajı, Türkiye’de çok az örneği bulunan Tahtalı Köy 
Çarşısı, 2 km. uzunluğundaki koyu, güzel restoranları ile 
Kurşunlu; daha çok Bursa’lı ve İstanbul’lu yazlıkçılara 
hizmet veren bir tatil kasabasıdır. 

Hagios Abarkios Manastır Kilisesi  
Kurşunlu kasabasında; 1200 yıllarında Rumlar zamanında 
yapılmış olup; Hıristiyan din adamı yetiştiren bir okuldu. 
Lozan antlaşmasından sonra Rumlar Kurşunlu’yu terk 
edince bu okul ve kilise kapatıldı. 

Micael Gabriel ( Baş Melekler ) Kilisesi 
 Yine Kurşunlu kasabasında bulunan ve  yapım tarihi belli 
olmayan kilise; köydeki yıkılmış diğer kilise ile birlikte halkın 
ibadet ihtiyacı için açılmıştır. Lozan Antlaşmasından sonra 
Hıristiyan Rum Halkı köyden ayrılınca kilise boşaltılmış olup 
bu gün metruk vaziyettedir. Bu iki kilise de Türkiye’de ya-
şayan Hıristiyanların ve özellikle Fener Rum Patrikhane-
sinin zaman zaman ziyaret ettiği tarihi eserlerdir. Bu kili-
selerin restorasyonun yapılarak turizme kazandırılması 
planlanmaktadır. 
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Atamer Otel,1987 yılında küçük bir konaklama oteli 
olarak açılmış; 1995 yılından itibaren de tatil turizmine 
hitap edecek bir işletmeye dönüşmüştür. Doğanın içinde, 
gözden uzakta tek katlı mimarisi, zeytin ağaçları ile kaplı 
bahçesi, muhteşem deniz manzarası ve sukûnetli doğası 
ile sizlere özel bir tatil imkanı sunmaktadır. Bursa’ya 
30 km., Yalova’ya 40 km., İstanbul’a ise sadece 2.5 sa-
atlik uzaklığıyla doğallık, rahatlık ve keyfe ulaşım ko-
laylığı sağlamaktadır.  Otelimizde bir çocuk ve bir büyük 
havuzumuz bulunmaktadır.  Büyük bir kapalı restoranta 
ve Marmara Denizi’nin eşsiz manzarasına sahip bir 
terasa sahibiz. Küçük detaylarla bezediğimiz, her birini 
değişik tarzda hazırladığımız elli odamızın tamamı, 
bahçeli ve deniz manzaralıdır. Odalarımızda; televizyon, 
mini bar, klima, saç kurutma makinesi, merkezi ısıtma, 
uydu yayını ve kablosuz internet mevcuttur. Bunların dı-
şında Otelimizde; her türlü toplantı ve seminerleriniz 
için 800 kişiye kadar size özel menü ve dekorasyon al-
ternatifleri ile düğün, yemek ve davetler verebileceğiniz 
ayrı bir bölümümüz bulunmaktadır.

Sn. Kubilay Bey, müşterileriniz neden Atamer Oteli 
tercih etmeli? 
Son dönemde Bursa’ya 5 yıldızlı, 4-5 tane otel açıldı. İn-
sanlar, Bursa’dan o otellere uğramadan buraya gele-
cekler. Bunun bir sebebi olmalı. Bunun tek sebebi; bu 
deniz manzarası, sakinlik ve doğası olabilir. Ve hizmette 
kaliteyi, insani bazda arttırıp güler yüzlü hizmet verebi-
lirseniz odur, bizi tercih etmelerinin sebebi. İkinci bir 
sebep ise yemeklerimiz... Bizim otelimizde ana yemek 
mükemmeldir. Biz de bir et çıkar, başka bir yerde yiye-
mezsiniz. Etimizi özel bir yerden alırız, özel işleriz. Dü-
ğünlerimizin tutulması da ondandır. Yemeği kaliteli ürün 
olarak sunmaya çalışırız. Ayrıca zeytinyağlı yemekler 
konusunda da muazzam bir mutfağa sahibiz. Sezonda 

aşağı yukarı 1 tona yakın zeytin yağı kullanırız. Bir de 
kahvaltımızı denemelisiniz. 
40 çeşit kahvaltımız var. Zeytinimiz, kendi ağaçlarımızdan 
topladığımız ilaçsız zeytin.
Kısacası bir tatilden beklentiniz; sessizlik içinde kitap 
okumak, kuş seslerini odanızın içinde duymak, kaliteli 
yemek yemek, doğayı içinizde hissetmek ve başınızı koy-
duğunuz yastıktan, yüzdüğünüz havuza kadar hijyen ise 
bizi tercih etmelisiniz.
 

Peki Kubilay Bey, müşteri portföyünüzü daha çok kimler 
oluşturuyor? 

Genelde 2. Lig, 3. Lig futbol takımları. Özellikle 
Orhangazi’de, Bursa’da maçları olan takımlar burada 
konaklamayı seviyorlar. Çünkü futbolcular, burada çok 
iyi dinlendiklerini söylüyorlar. Genç Milli Takım, her sene 
haziran aylarında bizde kampa girer.  Bu, bizim için 
gurur verici bir şey. Bunun dışında birlikte çalıştığımız 
tur şirketleri var. Her ay bir iki tur getirirler. Ayrıca bo-
oking.com gibi internet sitelerinden de rezarvasyonla-
rımız oluyor.  Bunun dışında günlük müşterimiz az. 
Dikkat ediyorsanız insanlar buraya çay içmeye bile gel-
miyor. Kahvaltı ücretleri çok ekonomik olmasına rağmen 
korkuyorlar. Rakamlarımızın çok yüksek olduğuna dair 
bir imaj var.

Bize fiyatlarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Otel konaklama ücretlerimiz; 2 kişi kahvaltı dahil 60 ila 
120 TL arasındadır. 0-6 yaş çocuk ücretsiz, 6-12 yaş için 
ise  %50 indirim veriyoruz. Sadece kahvaltı ücretimiz 
ise 15 TL’dir.
 

Bahçesi, muhteşem deniz man-
zarası ve sukûnetli doğası ile 
Gemlik’in nadide otellerinden biri 
Atamer Otel İşletmecisi  Kubilay 
BÖLÜK  ile görüştük.

ATAMER 
RESORT & HOTEL
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ATAMER OTEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon : 0224 517 12 12   - Cep : 0531 226 91 55   
Fax : 0224 517 12 10   
Adres: Manastır mevkii Pk1 - Gemlik/Bursa  
E-Mail : info@atamerhotel.com

Sn. Kubilay Bey, bir işletmeci olarak Gemlik’te bir oteli 
işletiyor olmak nasıl, ne gibi sorunlarla karşılaşıyor-
sunuz?

Birincil sorunumuz, yol. Önce Gemlik’in su ihale hattı 
değiştirildi, yol kazıldı sonra üzeri yamandı, arkasından 
doğal gaz geçirildi; ki bunlar çok güzel hizmetler buna 
söylenecek laf yok. Fakat defalarca belediyeye başvur-
mamıza rağmen o yol perişan edildi. Ve takdir eder-
siniz ki o kadar kötü bir yoldan müşteriyi getirmek  
büyük bir handikap. İkincisi, otelin Gemlik’in dışında 
kurulu olması başka bir handikap. Üçüncüsü ise ülkede 
turizm denilince ne anlaşılıyor diye baktığınızda deniz, 
kum, güneş... Böyle baktığınız zaman burada deniz 
kirli... Bir tek yeşilliğimizi, doğamızı, bir de düğün or-
ganizasyonlarımızı pazarlayabiliyoruz. Mesela biz 
aşağıda en azından insanlar deniz kenarında güneşle-
nebilsinler diye sahilimizi de  hazırladık. Aşağı yukarı 
80 küsur tane şezlongumuz var ama yetmiyor. İna-
nılmaz talep var. Burada poyraz estiği zaman deniz te-
mizleniyor. Onun dışında denize girmek bence tehlikeli. 
Kumla’da da öyle Kurşunlu’da da... Ama bu deniz te-
mizlenir mi, zor bir iş. Kuşaklama projeleri nereye kadar 
gider, bilemiyorum. Bizden de kaynaklanıyor bu, in-
sanlar bilinçli değil. Şu doğaya sahip çıkmazsan, doğa; 
sana ve hiçbir şeye cevap vermez. 

KAPAK KONUSU
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Sayın Necmi Hasbudak, röportaj teklifini kabul etti-
ğiniz için size çok teşekkür ederiz.Bize kısaca  kendi-
nizden ve Boksör Restaurant’tan bahseder misiniz ?

Boksör Restaurant, 1965 yılında kayınpederim Necati 
Aşkın tarafından kurulmuş. Kayınpederim, bir balık lo-
kantası açmaya karar verince çevresindeki herkes, ken-
disinin lakabı da olan tek bir isim önermiş; Boksör. 

 İlk önceleri 40 metrekarelik bir alanda faaliyet gös-
teren restaurantımız, 70’li yıllarda 400 metrekareye 
ulaşan bir alana sahip olmuştur. Bu zaman zarfında bir 
çok ünlü yemeğe gelmiş, o eşsiz lezzetleri tatmıştır. Ve 
işletmemiz, Gemlik’in vazgeçilmez mekanlarından birisi 
haline gelmiştir. 
 
Son beş senedir, Boksör’ün işletmeciliğini ben yap-
maktayım.  Boksör olarak biz, 1965’ten bu yana hiç yer 
değiştirmeden bilfiil hizmet vermekteyiz. Şu an 2. Şu-
bemizi çocukluk ve gençlik yıllarımında geçtiği 
Eskişehir’de açmış bulunmaktayız. 

Ben iş yaşamıma, asıl mesleğim olan kuyumculukla, 
Eskişehir’de  Esnaf Sarayı’nda bir kuyumcu dükkanıyla 
başladım. Şu an Gemlik’te de hala kuyumculuk mes-
leğimi sürdürmekteyim. Son beş yıldan beri de Boksör’ün 
işletmeciliğini yapıyorum. 

BOKSÖR
Balık Restaurant

1965’den beri...

Boksör Restaurant  İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon : 0224 513 19 19  - 0224 513 12 34
Adres: İskele Meydanı No: 7-9 Gemlik
E-Mail : rezervasyon@boksorrestaurantgemlik.com
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GEMLİK’TE KONUTA 
       MODERN YAKLAŞIM ...

SİZE HAYALLERİNİZİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TERASLARDAN BAHÇE KATLARINA KADAR 

HER BİRİ YÜKSEK KONFORLU, 3 AYRI TİPTE 

3+1 DAİRE -  5+1 DUBLEKS DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

İnş. Müh.
Yıldırım AKINCI

Mimar
Ali Berker AKINCI



Necmi Bey, Gemlik’te böyle bir işletme sahibi olmak 
la ilgili bize neler söyleyebilirsiniz?

Gemlik şartlarında, bu tür bir işletme olmak pek de 
kolay değil. 5 sene önce Boksör’ün işletmeciliğine baş-
ladığımda, Gemlik’te 4 tane restaurant kapandı. Biz, 
daha doğrusu kayım pederim, bir marka oluşturduğu 
için 1965’ten beri ayakta kalmayı başarabildik. Gemlik’te 
bu tür işletmeler için en büyük sorunlardan başlıcaları 
çevre düzenlemesi ve turizme yeterince önem verilme-
mesidir.  Mesela vapur iskelesinin Mudanya’ya gitmesi, 
Gemlik için çok önemli bir kayıp. Gemlik’e feribotların, 
vapurların geldiği dönemde, insanlar akın akın gelip, 
Boksör’de balık yiyip sahilde gezip, yine geri dönüyor-
lardı. 

Necmi Bey, Boksör Restaurant nasıl marka bir isim 
haline geldi?

Boksör, 1965 yılında açıldığında Vehbi Koç’un, Rahmi 
Koç’un, kalbur üstü insanların gelip gittiği bir mekanmış. 
Dolayısıyla açılmış olduktan 5 sene sonrasında, bu tarz 
insanların sürekli gidip gelebileceği bir yer yaratmak 
şu aşamada inanın çok zor. Çünkü alternatiflerimiz o 
kadar çok ki. Balık restaurantı dediğiniz zaman, o dö-
nemlerde İstanbul’da, Boğaz’da bile çok az balık res-
taurantı varmış. Herkes, Boksör’ü benimseyince; in-
sanlar birbirlerine söyleye söyleye markalaşmış, bu 
isim. Kayınpederim Necati Bey’in anlattığına göre, Rah-
metli Vehbi Koç  birr gün kendisine “senin bu ismin 
bizim kadar meşhur olmuş, bunun kıymetini bil” demiş. 

Ama sonrasında hep alternatifler çoğalmış, başka balık 
restaurantları da açılmış. Mudanya da şu an 30-40 arası 
balık restaurantı var. Ama şu var ki bir çok yerden 
duyum alıyorum, bir çok yerden gözlemliyorum, işiti-
yorum. Bizim lezzetimizi hiçbir yerde bulamadıklarını 
söylüyorlar. Gemlik denilince insanların aklına ilk olarak 
hala Boksör Restaurant geliyor. Bu gurur verici bir şey.

Peki Necmi Bey, müşterileriniz çoğunlukla kimler?

Bizim müşterimiz, genelde şehir dışından geliyor. Yerli 
müşterimiz az, daha çok yabancı ağırlıklı çalışıyoruz. 
İstanbul’dan gelenler var, İzmir’den gelenler var, 
Ankara, Eskişehir ve tabi ki Bursa’dan müşterilerimiz 
var. Ama ağırlıklı olarak İstanbul diyebilirim. 

Sayın Necmi Bey, Boksör’de kaç kişilik bir kadroyla ça-
lışmaktasınız?

Gemlik’te senelerdir kemikleşmiş bir kadromuz var. 
İnanmazsınız 20 senedir bizimle birlikte çalışan ele-
manımız var. Gemlik şubemizde 8, Eskişehir şubemizde 
ise 12 kişilik bir kadroyla hizmet vermekteyiz. 

Biraz da mutfağınızdan bahseder misiniz?

Aşçımız, bizim yanımıza geldiğinde çocuktu. Şimdi tam 
bir balık ustası… Balığı atıyor ocağa, bakmıyor bile, 
“çevir onu” diyor, çırağına. Öyle profesyonelleşmiş ki. 
Tabi bunda gerçekten sadece balık yapan bir restaurant 
olmamızın etkisi çok fazla. Mesela müşterimiz geliyor, 
aralarından bir kişi balık yemiyor. Böyle bir durumda 
müşterimizi geri çevirmiyoruz tabi ki fakat kendi ızga-
ramızda da yapmıyoruz, köfteyi, şişi… Başka bir me-
kandan alıp, müşterimize onu sunuyoruz.   

Ayrıca kesinlikle dondorulmuş ürün satmıyoruz. Aynı 
şey, Eskişehir şubemiz içinde geçerli.  Haftada iki kere 
Eskişehir’den Bursa’ya geliyorum. Mal tedarikinde bu-
lunuyorum. Dolayısıyla buradaki lezzeti, başka bir balık 
restaurantında bulma şansınız yok.

BOKSÖR
Balık Restaurant

Orhan Veli Kınık “Gemlik’e doğru denizi 
göreceksin, sakın şaşırma” demiş. Biz de 
diyoruz ki “Gemlik’e doğru Boksör Restaurant’ı 
göreceksin. O eşsiz lezzet ve tat karşısında 
sakın şaşırma. 
Balık, Boksör Restaurant’ta yenir”. Sloganımız 
budur.  Bu vesile ile siz sayın müşterilerimizi, 
eşsiz Gemlik Körfezi’ne doğru balık yemeye 
bekliyoruz. 
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Filo yönetiminde 

% 10'a varan 
yakıt tasarrufu sağlar.

 FİLO YÖNETİMİNDE
EKONOMİ ÇÖZÜMLERİ
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Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, cumhur-
başkanlarımız içinde hayatta iken kendi arzusu ile 103 
yıllık yaşamının maddi ve manevi birikimlerini bir kültür 
kompleksi şeklinde vakfeden ilk ve tek devlet adamıdır. 
1967’de Umurbey’de bir vakıf kurarak bir müze ve bir 
kütüphane inşa ettirmiştir. Bu müze ve kütüphanede 
Bursa ve Ege Bölgesi’nde kendisinin de öncülük ettiği, 
Kuva-yi Milliye Hareketi’nin ve Kurtuluş Savaşı’nın an-
latılmasını istemiştir. Vakıf ayrıca bir sinema ve sergi 
salonu da inşa etmiştir. Sinema salonu, halen tiyatro 
gösterileri için kullanılmaktadır. Vasiyeti üzerine Celal 
Bayar, müzenin bahçesine defnedilmiştir. Naaşı daha 
sonra devlet tarafından 1990 yılında yaptırılan Anıt 
Mezar’a nakledilmiştir.

Celal Bayar Anıt Mezarı ve etrafındaki geniş bir park, 
Celal Bayar Vakıf Müzesi, Kütüphanesi, Bayar Anıt 
Heykel’i Umurbey’in Meydanı’nda yer alır. Meydanın 
yukarısında Celal Bayar’ın 1883 yılında doğduğu 19. 
yüzyıl müze evi görülebilir.

Celal Bayar Vakfı’na ait müze ve kütüphane, 1970’de 

Gemlik ilçesi, Umurbey Kasabası’nda ziyarete açılmıştır. 
Müze’de, Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ın; Kuva-i Milliye döneminde, Kurtuluş Savaşı’nda, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, bakanlık ve başbakanlık 
yaptığı dönemlerde topladığı belgeler, fotoğraflar, ken-
disine verilen çeşitli hediyeler, anı eşyaları, tablolar, 
çeşitli nişanlar, madalya ve şiltler sergilenmektedir. 20 
bin ciltlik zengin bir kütüphane ile anıt mezarınında bu-
lunduğu mekânda, Celal Bayar’ın doğduğu 3 katlı, 19. 
yüzyıla ait özel eşyalar ve dönemin aksesuarlarıyla ye-
niden restore edilen ahşap geleneksel Osmanlı evini 
de gezebilirsiniz.
25 yıldır müze müdürlüğünü Mustafa Bey yapmaktadır 
ve gelen ziyaretçilerle birebir ilgilenerek müzeyi ve kü-
tüphaneyi ziyaretçilerine tanıtmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tutan Celal Bayar Müzesi 
ve Kütüphanesi, pazartesi günü öğleden sonra, salı 
günü tam gün kapalıdır. Haftanın öteki günlerinde ve 
hafta sonlarında mesai saatleri içerisinde  ziyarete 
açıktır. 

Celal BAYAR
Vakfı ve Müzesi
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2023 yılında ülkemize 63 milyon turistin gelmesi ve 86 milyar dolar dış turizm geliri 
elde edilmesi bekleniyor. Sizce bu hedef gerçekçi mi? Bu sorunun yanıtı için merkezi 
idare ile Bursa’daki yerel yönetimlerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve turizm 
yatırımcılarının gösterdikleri üstün performansa bakmak sanırım yeterli olacaktır.  
Söz konusu paydaşlar ele ele verip Bursa’nın  kentsel ölçekte markalaşmada atak-
larını güçlendirmiş; kültür, kongre ile fuar turizminin yanı sıra kış, spor, sağlık ve 
termal turizmine odaklanmasını sağlamıştır. Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından 
Türkiye Turizm Stratejisi – 2023 Belgesi’nde Bursa’nın, 9 turizm gelişim bölgesi ve 
7 tematik koridor arasında önerilmiş olması; turizm türlerinin çeşitlendirilmesi ve 
turizmin 12 aya yayılması için kritik önem taşımaktadır. Bunların yanına Zeytin Ko-
ridoru ile gastronomiyi, topraklarının % 35’ini kaplayan dağ sıraları nedeni ile eko 
ve yayla turizmini de ilave etmek, bölgenin doğasına uygun olacaktır.
 
Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uy-
gulamalarını Özendirmesi Yarışması’nda, 2011 yılı değerlendirmesinde büyük ödülü 
alan Bursa, turizmde beşinci  büyük olma iddiasını sürdüyor. Kırk sekiz (48) bele-
diyenin, otuz dört( 34) proje ve otuz (30) uygulama ile katıldığı yarışmada, büyük 
ödülü “Merinos Tekstil Sanayi Müzesi” ile hak eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
söz konusu çalışmada Uludağ Üniversitesi’nin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 
ile Tekstil Mühendisliği Bölümü ve özel bir şirket ile işbirliği yapmış ve bu uygula-
masıyla Cumhuriyet döneminin önemli endüstri mirası yapılarından birini çağdaş 
işlevle kente yeniden kazandırmış oldu. 

Heyecan ve umut veren bir çok projenin gündemde olduğu Bursa için bu ödülün 
sürpriz sayılmaması lazım. Gemlik’te Paşa Konağı, Yalı Konağı ve Balık Pazarı 
Hamamı başta olmak üzere 270’in üzerinde restorasyonu tamamlanan tarihi ve 
kültürel eser,  Merinos Kültürparkı ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, jeotermal 
suyun etkin bir şekilde turizm yatırımcılarına dağıtımı ve tahsisi, İstanbul-Mudanya 
deniz ulaşımının yoğunlaşması, Timsah Arena Stadı gibi hayata geçen projelerle 
birlikte uzun bir hazırlık sürecinden geçen Uludağ Yeni Teleferik Hattı, İstanbul-
İzmir Otobanı, Bursa-Ankara Hızlı Tren Ulaşımı gibi bazı projelerde de artık uy-
gulama aşamasına gelindi. Tüm bu projelerde Bursa Valiliği’nin, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın ve diğer STK’larının gayretli ve 
sabırlı çalışmaları ile ulaşım ve altyapı eksiklikleri de tamamlanmış oluyor.   

İngiltere merkezli “Şehir Belediye Başkanları City Mayors” adlı ticari amacı ol-
mayan bağımsız bir kuruluşun internet sitesinde yayınlanan verilere göre 2006-
2020 yılları arasında en hızlı gelişen ilk 100 kent arasına Türkiye’den sadece Bursa’nın 
girmiş olması, doğru yolda gittiğimizi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Bursa 
için 2020’ye kadar projelerin sayısında ve hızında artış olacağını da açıkça göste-
riyor. 

TURİZMDE BEŞİNCİ BÜYÜK 
KENT OLABİLMEK ÜZERİNE...

Alkan YILDIRIM
İnsan Kaynakları Direktörü
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Son yıllarda yerel ve yabancı yatırımcıların ilgisi ile ihmal 
edilmiş otel odaklı turizm beklentilerinin de gerçekle-
şerek sorunun çözülmeye başlamış olması bir tesadüf 
değildir. Bursa’nın bu sektördeki istihdam ihtiyacını kar-
şılamak için mevcut işgücü potansiyelini artırmaya yö-
nelik ilave tedbirlerin alınması zorunluluk haline gel-
miştir. Nitelikli personel sayısının artırılması, turizm 
sektörünün başarıları arasında görülmesine ve son yıl-
larda aşama kaydedilmesine rağmen turizm sektöründe 
konaklama tesislerinin yanı sıra ulaşım, yeme–içme, 
güvenlik, rehberlik vb. alanlarda faydalanılan hizmet-
lerde de nitelikli işgücünün artırılması hedeflenmelidir.

Turizm sektöründe istenen hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti, istihdam edilen personelin niteliği ile doğ-
rudan ilişkilidir. Nitelikli işgücünü arttırmak, sektörün 
geleceği açısından Bursa’nın olumlu imajının korun-
masına ve geliştirilmesine hizmet edecektir. Küresel-
leşmenin getirdiği rekabet ve artan bilgi teknolojileri ile 
gelişen müşteri profili bilgi düzeyi, müşteri beklenti-
lerine yansımıştır. Artan müşteri beklentileri, turizm 
sektöründe kalıcı müşteri ilişkileri yönetimini ve kaliteli 
hizmet sunumunu kaçınılmaz kılmaktadır. Nitelikli iş-
gücününün varlığı, bu ortamda ön plana çıkmakla bir-
likte, uluslararası turizmde değişen talep yapısına uyum 
sağlamada turizm sektörünün konumunu kuvvetlen-
dirmektedir.

Nitelikli işgücü istihdamında zorluklar yaşandığı bilin-
mekle birlikte, bazı işletmelerin nitelikli yerine ucuz iş-
gücüne eğilim gösterdiği görülüyor. Kısa vadede işlet-
melerin bu tercihleri daha az maliyetli gibi görünse de 
yakın gelecekteki hedeflenen hızlı ve sağlıklı büyüme 
engellenmiş ve bu hedeflerden uzaklaşmış olunacaktır. 
Sektörün nitelikli işgücü ihtiyacı, turizmin beklentilerine 
hızlı adapte olabilecek genç ve dinamik demografik 
yapısı sayesinde daha kolay aşılabilir. Ancak bu yapının 
dürüst hizmet verme ahlakı ve konukseverlik gibi gele-
neksel Türk halkının sahip çıkmış olduğu değerlerin 
korunmasının ve sürdürülmesinin önemi tartışılamaz. 

Nitelikli işgücü yetiştirmeyi ve istihdamını verimli hale 
getirebilmek için Üniversite-Yerel ve Merkezi Yönetimler 
- Turizm Yatırımcıları ve Temsilcileri işbirliği modeli 
programlarının etkin bir biçimde yürütülmesi sağlan-
malıdır. Akademik ve mesleki turizm eğitimi alan öğ-
rencilerin verimliliğini ve katma değerini artırmak için 
sektörün beklentilerinin detaylı olarak analiz edilmesi 
ve eğitim kurumlarının sağlayacağı desteğin ortaya 
açıkça konması gerekiyor. 

Bu işbirliği ile belirlenecek ihtiyaç ve taleplere uygun 
olarak eğitim kurumları ve özel sektör arasında uygu-
lamalı staj ve projeleri gerçekleştirilebilir. Stajyerlerin 
ve mezun olmuş öğrencilerin istihdamına yönelik turizm 
işletmelerine istihdam teşviklerinin verilmesi eğitim 
kurumlarına olan ilgiyi canlı tutacaktır. Mesleki ve aka-
demik eğitim programına turizm sosyolojisi, dünya mut-
fakları ve kültürleri, Anadolu uygarlıkları ve kültürleri, 
turizmde araştırma yöntemleri, turizmde yeni varış nok-
taları oluşturma, davranış bilimleri, yeni turizm ürünü 
ve çeşidi araştırmaları ve branşlaşma (yatçılık, mağa-
racılık, su altı, dağcılık, rafting vb.) eğitimleri gibi turizm 
sektörünün değişen gereksinimlerini karşılayacak ders-
lerin eklenmesi ve yabancı dil eğitiminin süre, kalite ve 
çeşitliliğinin artırılması yalnızca nitelikli işgücünün 
katma değerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda 
sektörün söz konusu işgücüne olan talebinin sürdürü-
lebilirliğinde büyük rol oynayacaktır. 

Son ama bir o kadar da önemli olarak, Zeytin Koridoru’nun 
temasına uygun ve kongre ile fuar turizmine yönelik 
olarak Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu’nda 
fuar organizatörlüğü ve gastronomi alanlarında aka-
demik programların başlatılması, kapsamlı bir Turizm 
Lisesi’nin Gemlik’te ve Turizm Meslek Yüksek Okulu’nun 
ise Bursa’da  açılmasının “Kültür Turizm Kenti” olan 
Bursa’ya ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. 
Bursa’da yaşamanın ayrıcalığını herkesin hissetmesi 
dileği ile... 
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Fatih ŞENLİ
ÇİMTAŞ 

İnsan Kaynakları Müdürü
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Çimtaş’ın Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Stratejile-
rinden ve bu kapsamda yaptığınız faaliyetlerden bah-
seder misiniz?

Çimtaş Grup olarak vizyonumuzu “Yetkin çalışanları ile 
zorlu taahhüt projelerinin en iyi ve tercih edilen mü-
hendislik dahil bütünleşik çözüm ortağı olmak” şek-
linde belirledik. Vizyona ulaşmada en önemli araçları-
mızdan birisi, hatta en önemlisi ‘’yetkin çalışan’’. Bu 
bilinç ile insan kaynakları stratejik hedeflerimizin te-
melini  güçlü eğitim stratejileri ile işe alım öncesinde 
potansiyel adayların, işe alım sonrasında ise çalışan-
larımızın  gelişimi üzerine  kurguladık. Bu kapsamda 
Gemlik’te 3, Gölcük’te 1 ve Çin’de 1 fabrika olmak üzere 
üretim tesislerimizin bulunduğu bölgelerde işbirliği 
yaptığımız kuruluş ve vakıflarla mesleki eğitimleri des-
tekliyor, üniversite - sanayi ilişkilerini geliştiren etkin-
likler yürütüyor, bilim ve teknoloji alanında, lise ve üni-
versite  öğrencilerinin ufkunu açan sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçiriyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz projelerle hem kendi grubumuzun 
nitelikli ve yetkin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak 
hem de faaliyet gösterdiğimiz lokasyonlardaki il veya 
ilçelerin istihdamına, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. 

Bu kapsamdaki ilk çalışmalarımıza 2007 yılında Coş-
kunöz Eğitim Vakfı ile başladık.  2007-2009 yılları ara-
sında Coşkunöz Eğitim Vakfı ile yaptığımız kurslarda, 
yaklaşık 100 kursiyerin kaynak yöntemleri konusunda 
yetiştirilmesini ve istihdam edilmesini sağladık. 
Güncel eğitim gelişim projelerimizin bir kısmı hakkında 
bilgi vermek gerekirse:

Kocaeli Bölgesi’nde Elginkan Vakfı, Bursa’da Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (Butgem) ile birlikte 
yürüttüğümüz projelerde çalışanlarımıza yönelik iş gü-
venliği, kalite, yalın üretim, kaizen, 5S ve kaliteli ile-
tişim gibi kurum kültürümüzde ortak dil oluşturmaya 
yönelik eğitimler düzenliyoruz. UMEM (Uzmanlaşmış 
Mesleki Eğitim Merkezleri) Projeleri çerçevesinde ise 
İŞKUR desteği ile  yine Elginkan ve Butgem Vakıfları, 
Gemlik Endüsti Meslek Lisesi ile kaynak ve çelik imalat 
konularında eğitimler düzenleyerek bölgelerimizdeki 
nitelikli işgücünün yetişmesine ve istihdam edilmesine 
katkı sağlıyoruz. Bu projelerle genç işgücünün ayrı bir 
yerleşkede Çimtaş Kaynak ve İmalat Teknolojileri ve iş 
kültürü ile donanmış bir program doğrultusunda ye-
tiştirilmesine ve bölgemizde hazır işgücü olarak is-
tihdam edilebilmesine imkan yaratıyoruz.

UMEM Projeleri kapsamında; 2011 yılında Gölcük’te 
16, 2012 yılında Bursa’da Butgem ve Gemlik EML ile 
yapılan gazaltı ve argon kaynağı kurslarında 133 kur-
siyer eğitimlere katıldılar. Stajlarını  başarıyla tamam-
layan kursiyerler, fabrikalarımızda çalışmaya başla-
dılar. Kurslarımız çeşitli aşamalarda devam etmekte 
olup, önümüzdeki aylarda açılması planlanan kaynak 
ve çelik imalat ve konstrüksiyon işçiliği kurslarımıza 
da 90 kursiyerin katılması planlanmaktadır.
 
2011 yılındaki en önemli sosyal sorumluluk etkinlikle-
rimizden birisi de Çimtaş sponsorluğunda ve Türkiye 
Bilim Merkezleri Vakfı işbirliği ile Bursa, Gemlik, Ko-
caeli ve Gölcük’te yer alan 10 lise ve meslek yükse-
kokulu öğrencilerine nanoteknoloji biliçlendirme eği-
timleri düzenlemekti. 26 Mayıs-4 Nisan tarihleri 
arasında Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’ nın 4 uzman 
eğitmeni ile gerçekleştirilen eğitimlerimize 1102 öğ-
renci, 61 öğretmen ve öğretim görevlisi olmak üzere 
toplam 1163 kişi katıldı. Her okulda ortalama 4 saat 
süren eğitimlerde Nanoteknoloji konusunun önemi, 
günlük yaşamdaki uygulamaları, uzay teknolojileri, 
sağlık ve savunma sanayi gibi alanlardaki etkilerine yer 
verildi, öğrencilerle birlikte Nanokit içinde bulunan de-
neyler yapıldı, böylece uygulama ile konuların daha iyi 
kavranmasına çalışıldı.

Yine sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışan-
larımız, Gemlik Atatürk İlköğretim Okulu’nun resto-
rasyon çalışmalarına katkıları ile destek oldular. Gö-
nüllülük esasına dayanan bu tür sosyal sorumluluk 
faaliyetleri çalışanlarımızın toplumsal duyarlılığının en 
önemli göstergelerinden biridir.

İnsan Kaynakları Bölümü’nün öncülüğünde üniversi-
telerle yaptığımız işbirlikleri kapsamında 2011-2012 
öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık MYO 
Makina Bölümü öğrencilerine yöneticilerimiz tarafından 
“Endüstriyel Ölçme ve Kontrol” ve “İmalat İşlemleri ve 
Kaynak” dersleri verildi. Üniversitelerle işbirliğimizi 
sadece teknik boyutta sınırlamayıp, öğrencilerin kari-
yerlerine yön vermelerine destek olan faaliyetlerde de 
bulunuyor, üniversitelerin düzenlemiş olduğu İnsan 
Kaynakları zirvelerine konuşmacı olarak katılıyoruz. 
Her yıl birçok üniversiteden gelen öğrencilere fabrika-
larımızı gezdiriyor ve staj imkanı sağlıyoruz.
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Kurulduğu yıl olan 1973 yılından bu yana her geçen yıl faaliyet alan-
larını ve ürün yelpazesini genişleten, dünyanın kendi alanlarında 
lider müşterilerine mühendislik dahil bütünleşik çözümler üreten 
Çimtaş Grubu, bir ENKA kuruluşu olup, Türkiye’ de 4, Çin’ de 1, Hol-
landa’ da 3, Almanya’ da 2, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan ve 
Umman’da 1’ er olmak üzere toplamda 13 grup şirketinden oluş-
maktadır.

Çimtaş Grup, deneyimli ve uzman kadrosu ile  petrol, gaz, kimya, 
enerji ve inşaat sanayinin önde gelen müşterilerine yıllık 100.000 
tonluk üretim kapasiteli 5 tesisindeki üretiminin yanı sıra;  mühen-
dislik (tesis-tasarım, borulama, basınçlı kaplar ve yapısal çelik), 
satın alma (mekanik ekipman, borulama, vana, support ve yapısal 
çelik), montaj (yapısal çelik ve mekanik, gemi inşaası ve montajı; 
modülarizasyon ve gemi inşa  (60.000 dwt) alanlarında hizmet ver-
mektedir.
 
Grubun ürün portföyündeki başlıca ürünler; 

Basınçlı kaplar, 
Reaktörler, 
Isı eşanjörleri, 
Atık ısı kazanları, 
Depolama tankları, 
Yüksek çelik binalar, 
Çelik köprüler, 
Rüzgar kuleleri, 
Özel alaşımlı boru sistemleridir.

Çimtaş, Uzak Doğu’daki faaliyetlerine 2002 yılında % 100 Çimtaş 
kuruluşu olan Cimtas (Ningbo) Steel Processing Co., Ltd ile başla-
mıştır. 18.000 metrekarelik bir alana kurulan tesis Çin’in ikinci 
büyük limanı olan Ningbo Serbest Ticaret Bölgesi’nde yer almak-
tadır, enerji ve petrokimya sektörlerinde kullanılan çelik borulama 
sistemlerinin üretiminin yanı sıra skid ve modül montaj hizmeti sun-
maktadır. Şirket ürünlerini başta Amerika, Avrupa ve Asya kıtası 
olmak üzere toplam 51 ülkeye ihraç etmektedir. Çimtaş, hızlı ge-
lişen uzak doğu pazarında küresel müşterilerine yüksek kalitede 
bütünleşik çözümler sunmakta ve yüksek müşteri memnuniyetine 
paralel yatırımlarını arttırarak devam etmektedir.

 Yurtiçi ve uluslararası piyasada göstermiş olduğu üstün perfor-
mansı ve sürekli gelişen ticari ilişkileriyle, sektörünün en başarılı 
firmalarından biri haline gelen ÇİMTAŞ Grup’ta Mart 2012 itibariyle; 
2126 kişi çalışmaktadır.
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Çimtaş Grubunun bölgemizin istihdam yaratan en önemli firmalarından birisi olduğunu biliyoruz, bu çerçevede 
özellikle mavi yaka çalışanlarınıza ne tür eğitim ve gelişim fırsatları sunuyorsunuz?

Çimtaş’ta Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmek için “süreç verimliliğini arttırmak” stratejik hedefimiz doğrultusunda  eğitim 
kuruluşları ve vakıflarla nitelikli işgücü istihdamına yönelik faaliyetlerimizin yanısıra kendi bünyemizde de çalışan-
larımızı sürekli eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekliyor, kariyerlerinde ilerlemelerine olanak sağlıyoruz. Bu kap-
samda tüm çalışanlarımıza işbaşı eğitimlerinin yanısıra, iş güvenliği, yalın üretim sistemleri ve süreç iyileştirme, 
teknik sertifikasyon gibi konularda eğitim programları düzenlemekteyiz.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini belli bir kategori yapısı içinde sistematik olarak değerlendiriyor, eğitim ihtiyaçlarını 
belirliyor ve gelişimlerini sağlıyoruz.

Eğitimlerle desteklenen çalışanlarımız, Yalın Üretim faaliyetleri kapsamında aktif görev almakta, Kaizen, 5S, Yerinde 
Kalite gibi konularda liderlik yaparak süreçlerimizin iyileştirilmesine ve verimliliğimizin arttırılmasına doğrudan katkı 
vermektedirler. 

Performansı ve  yetkinlikleri ile ön plana çıkan takım üyelerimiz, belirlenmiş seçim aşamalarından geçtikten sonra 
takım lideri olarak ortalama 15 kişiden oluşan takımlarımızın tüm sorumluluğu üstlenerek ilk kademe yöneticilik 
yapmaktadırlar.

Çimtaş’ta uyguladığımız bir başka gelişim aracı da lokasyonlarımız arasında gerçekleştirdiğimiz rotasyonlarımızdır. 
Bu uygulama ile kendisini geliştirmek isteyen çalışanlarımıza yeni görevlerle kariyer ve gelişim fırsatı verilmektedir.
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Sudan gelen sağlık, kazanç kapısı 
olmaya devam edecek...
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TURİZM

Tarihi ve kimlikli şehir Bursa’nın, her geçen gün kendi kimliğine bürünme noktasında çok güzel gelişmeler ya-
şandığına dikkat çeken Bursa Valisi Şahabettin Harput, özellikle uzun bir süreden beri Bursa’nın termal kim-
liğini yeniden ayağa kaldırma noktasındaki çalışmalarda gelinen önemli noktaları paylaştı.

Bursa’nın Roma’dan, Bizans’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar hep bir termal şehri olarak bilindiğini anlatan 
Vali Harput, “Roma ve Osmanlı hamamlarıyla ün yapmış ve hatta İran, Afgan, İtalya ve Libya Kralı gibi pek çok 
ünlünün bu maksatla tatil yaptıklarını biliyoruz. Son yıllarda Valiliğimizin öncülüğünde başlattığımız sıcak su 
hamlesiyle bu alana dayalı yatak sayısı binlere ulaşırken, inşallah bu yılın sonunda 2013 yılı başlarında, Bur-
sa’daki termal yatak sayısını 7 bine çıkaracağız” dedi.

TERMAL SUDAN VATANDAŞTA İSTİFADE  EDEBİLECEK

Bunun da Bursa için çok ciddi bir başarı olduğunu anlatan 
Harput “Bursa’da şehir içinde yaptığımız bu termal çalış-
malar, otel ve yatak sayılarının arttırılmasının yanında, 
özellikle vatandaşlarımıza bir müjdeyi daha iletmek isti-
yorum. Bugüne kadar hep çıkardığımız sıcak suları, de-
ğişik otellerle özellikle turizme dönük, Bursa’ya döviz ka-
zandıracak önemli hizmetler adına kullanmayı planlamıştık. 
Ama bir de Bursa’nın içinde günü birlik, vatandaşlarımızın 
modern, sağlıklı, sıcak ve soğuk su havuzlarıyla, hama-
mıyla, kür merkeziyle istifade edebileceği bir kaplıca ve 
kür merkezi hususu, Valiliğimizin gündemine alınmıştır” 
şeklinde konuştu.

Vali Şahabettin Harput, “Termalde; Orhaneli’ den 
Orhangazi’ye, İznik’den Oylat’a ve Gemlik’e kadar Bur-
sa’mızın sıcak suyu olan bütün bölümlerini değerlen-
dirmeyi amaçlıyoruz. Son günlerde iki güzel gelişme ya-
şadık. Bursa’nın Valilik olarak termalle bu kadar 
ilgilendiğinin, Türk ve Dünya kamuoyunda duyulması 
üzerine iki firmanın ilimizde bu maksatla yatırım yapmak 
üzere Valiliğimize başvurması beni son derece mutlu etti.” 
diye konuştu.
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TERMAL TURİZM VE BURSA KAPLICALARI 
Fevkalade tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra do-
ğanın son derece cömert davrandığı bir şehir olan Bursa, 
şifalı sular ve kaplıcalar bakımından da çok zengin bir 
kenttir. Uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli termal 
merkezlerinden biri olan Bursa’da Çekirge ve Kükürtlü 
Kaplıcaları’ndan başka Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve 
Mustafakemalpaşa ilçelerindeki ılıca ve kaplıca mer-
kezleri, günümüzde de yerli ve yabancı gezginlerin il-
gisini çekmektedir. 

Çekirge Kaplıcaları

Çekirge semtinde Vakıfbahçe kaynağına bağlı olan kap-
lıcalar yer almaktadır. Bölgedeki tüm oteller, bu kap-
lıcalara bağlıdır. Bu kaplıcaların suları, banyo olarak 
romatizmal sendromlara, hareket sistemlerinin ağrılı 
hastalıklarına, damar tıkanıklıklarına, diyabet, gut ve 
metabolizma bozukluklarına, içme kürleri olarak da 
karaciğer ve safra yolları hastalıklarına iyi gelmektedir.
Eski Kaplıca, Hüsn-ü Güzel, Adak Hamamı’nın yanı sıra 
bölgedeki diğer termal oteller, kaplıca suyu kullanmak-
tadır. Çekirge kaplıcalarında ortalama su sıcaklığı 45 
derecedir.

Eski Kaplıca

Kentin en büyük ve en eski tarihi kaplıcası olan Eski 
Kaplıca, Çekirge Semti’nde yer almaktadır. Kervan-
saray Termal Otel bünyesinde olan kaplıcanın yerinde, 
Bizans Dönemi’nden hamam kalıntısı bulunması ne-
deniyle Eski Kaplıca olarak anılır. Bizans Kraliçesi 
Thedora’nın gençliğinin ve güzelliğinin bu kaplıcadan 
geldiğine inanılır. Sultan I.Murat Hüdavendigar tara-
fından çifte hamam
olarak yaptırılan kaplıcaya 1511yılında SultanII. Bayezid 
tarafından soğukluk kısmı eklenmiştir.
İki kubbe ile örülen soğukluk, yarım kubbelerle des-
teklenmiştir. Ortadaki mermer havuza sıcak suyun bo-
şaldığı aslan ağzının bulunduğu yerde de 1675yılına ait 
kitabeli bir ayna taşı dikkati çekmektedir. Havuzun çev-
resindeki sekiz tane sütun ve başlıkları Bizans 
Dönemi’ne aittir. Son yıllarda onarım görmüş ve bir 
bölümü kadınlar için ayrılmıştır.

Kükürtlü Kaplıcaları

Bademli Bahçe Kaynağı’na bağlı olan bu kaplıcalar, 
Bursa merkezi ile Çekirge arasında Kükürtlü Bahçesi’nin 
arkasındadır. Yedi kaynağı vardır. Kükürtlü ve radyo-
aktif olan bu sular, banyo ve içme olarak Vakıfbahçe 
Kaynağı ile aynı özelliklere sahiptir. Ayrıca Kükürtlü 
suları, damar hastalıklarına ve kronik iltihaplı hasta-
lıklara iyi gelmektedir. Kaplıcanın erkekler kısmını 
Sultan I.Murad Hüdavendigâr,
kadınlar kısmını da Sultan II. Bayezid yaptırmıştır. 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde de eklemeler ya-
pılmıştır. Kaplıcalar günümüzde Uludağ Üniversitesi 
bünyesinde Atatürk Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi 
olarak faaliyet göstermektedir. Kükürtlü Kaplıcaları’nda 
su sıcaklığı 54-84
derece arasında değişmektedir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

40



Yeni Kaplıca

Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Rüstem Paşa tara-
fından 1552 yılında yaptırılan Yeni Kaplıca, Kükürtlü 
Semti’nde yer almaktadır. Kaplıcanın tavanı,12 metre 
çapında iki büyük kubbeyle örtülüdür. Hamamın 
içindeki halvetlere su soğumadan ulaştığı için sıcaklığı 
84 dereceyi bulmaktadır. Yeni kaplıca, üçü büyük olmak 
üzere, toplam on kubbeyle örtülü, klasik dönem Os-
manlı yapıtlarındandır. Diğer kubbeli hamamlarda 
olduğu gibi, soyunmalık, soğukluk, sıcaklık
bölümlerinden oluşmuştur. Muhteşem kubbesi, kırk 
kurnanın bulunduğu geniş havuzu, tarihi çinileri ve gi-
zemli bir dünyayı andıran “üşük terleten” ile görülmeye 
değer bir tarih abidesidir. Günümüzde otel olarak da 
hizmet vermektedir. Özel banyoları, turistik bölüm, 
masaj ve spor salonu vardır. Yapının sonradan eklenen 
kaynarca bölümü ise yalnız kadınlara tahsis edilmiştir.

Karamustafa Hamamı

Fatih Sultan Mehmet’in veziri ve Sultan II. Bayezid’in 
damadı olan Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan 
hamamın 15.yüzyılda bölgedeki eski Bizans hamam-
larının üzerineinşa edildiği tahmin edilmektedir. Ev 
görünümündeki bu kaplıcalar, ülkemizin farklı kent-
lerinden gelen insanların en fazla ilgi gösterdiği termal 
tesislerden biridir. Erkekler ve aileler hamamı olmak 
üzere iki bölümden oluşur. Ayrıca 25 odalı oteli, çocuk 
oyun alanı ile hizmet veren, dinlenmeye müsait birr 
tesistir. Su verimi az olduğu için, büyük havuzu yoktur. 
Küçük bir havuzu vardır. Ayrıca hamamın içinde yu-
varlak bir yalak bulunur. Su, bunun dibinden kaynar. 
Su sıcaklığı 54 derecedir.

Oylat Kaplıcaları

İnegöl’ün 27 km. güneyinde yer alan kaplıcalar, 3 kay-
naktan beslenmektedir. Bölgede 2 otel, 4 motel ve 2 
kapalı yüzme havuzu hizmet vermektedir. Kaplıca suları 
sülfatlı suların bütün özelliklerini taşımakta ve nefrit, 
romatizma, siyatik, böbrek hastalıkları gibi rahatsız-
lıklara iyi gelmektedir. Oylat Kaplıcaları İnegöl 
Belediyesi’nin de ortak olduğu anonim şirket tara-
fından işletilmektedir.

Dümbüldek

Mustafakemalpaşa’ya 19 km. uzaklıkta Akarca yöre-
sinde yer alır. Su, iki metre derinliğinde, kuyu benzeri 
bir yerden köpürerek kaynar. Fokurtular yaparak kay-
nadığından “Dümbüldek” ismi verilmiştir. Belediye ta-
rafından işletilen otel ve hamamlar vardır. Banyo olarak 
ağrılı hastalıklara iyi geldiği, dolaşımı düzenlediği, 
içindeki demir nedeniyle cilt üzerinde iyileştirici etki 
yaptığı, içme kürü olarak da karaciğer, mide, bağırsak, 
pankreas ve safra kesesi rahatsızlıklarını giderici özel-
likleri olduğu söylenmektedir

Gemlik (Terme) Kaplıcaları

Gemlik ilçe merkezinin güneyinde Umurbey yolun-
dadır. Otel, lokanta ve bir havuzu bulunmaktadır. Kay-
nağın suyu romatizma, nevralji, zihinsel yorgunluklar 
ve kalp hastalıklarına iyi gelmektedir. Orhaneli’de 
Ağaçhisar ve Sadağ ile Harmancık’daki Ilıcaksu termal 
kaynakları da kentin diğer önemli sıcak su kaynakla-
rıdır. Ayrıca Bursa kent merkezinde onlarca tarihi 
hamam da günümüzde hizmet vermeyi sürdürmek-
tedir.
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Bilgi; diğer önemli iş değerleri gibi kuruluşlar 
için uygun şekilde korunması gereken önemli 
bir değerdir. Bilgi güvenliği ise, bilgiyi, iş de-
vamlılığının sağlanmasını tehlikeye düşürecek 
her türlü tehdide karşı korurken, iş zararlarının 
en aza indirgenmesini ve yatırımlarda ve iş fır-
satlarında geri dönüşün en üst düzeye çıkarıl-
masını sağlar.

Bilgi, çok çeşitli biçimlerde olabilir. Bilgi, kağıda 
basılı olabilir, elektronik ortamda depolanmış 
olabilir, posta yolu ile veya elektronik yollarla 
gönderilmiş olabilir, film olarak gösterilebilir veya 
bir sohbet esnasında konuşulabilir. Bugünün re-
kabetçi iş ortamında her türlü bilgi, sürekli olarak 
bir çok kaynak tarafından tehdit altındadır. Bu 
tehditler, kurum içi, kurum dışı, kazai durumlar 
veya kötü niyetli tehditler olabilir. Bilginin depo-
lanması, iletilmesi ve temin edilmesi için yeni 
teknolojilerin kullanımının giderek artması ile 
hepimiz sahip olduğumuz bilgiyi artan sayıda ve 
çeşitte tehditlere açmış bulunuyoruz. Bu nedenle 
hangi formda olursa olsun veya hangi yollarla 
depolanmış veya paylaşılmış olursa olsun, bilgi 
her zaman uygun yollarla korunmaya muhtaçtır. 
Kurumların kendilerine ait bilgiler ile müşteri-
lerine ait tüm bilgilerin korunmasını kapsayan 
bu korunma, kuruluşlarda çok yönlü ve detaylı 
bir Bilgi Güvenliği Politikası oluşturulması ile 
mümkün olacaktır.

İletişim ortamlarının yaygınlaşması ve kullanı-
mının artması sonucunda elektronik ortamlarda 
bulunan bilgilerin her geçen gün katlanarak art-
masından dolayı bilgi güvenliğinin sağlanması 
ihtiyacı kişisel veya kurumsal olarak en üst se-
viyelere çıkmıştır. Bunun önemli sebepleri iş veya 
günlük yaşamın bir parçası haline gelen elekt-
ronik uygulamaların artması, ihtiyaç duyulan bil-
gilerin ağ sistemleri üzerinde paylaşımı, bilgiye 
her noktadan erişilebilirlik, bu ortamlarda 
meydana gelen açıkların büyük tehdit oluşturması 
ve en önemlisi kişisel ve kurumsal kayıplarda 
meydana gelen artışlar olarak sıralanabilir. Kişi 
ve kurumların, bilgi güvenliğini sağlamadaki ek-
sikliklerinin yanında saldırganların saldırı yapa-
bilmeleri için ihtiyaç duydukları yazılımlara, 

Çağımızın gereği,

KURUM BİLGİ GÜVENLİĞİ

Öğr. Gör. Ebru YENİMAN YILDIRIM
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO

Bilgisayar Programcılığı Bölümü 
Başkanı
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internet üzerinden kolaylıkla erişebilmeleri fazla bilgi bi-
rikimine ihtiyaç duyulmaması ve en önemlisi ise kişisel 
ve kurumsal bilgi varlıklarına yapılan saldırılardaki ar-
tışlar, gerek kişisel gerekse kurumsal bilgi güvenliğine 
daha fazla önem verilmesine yeni yaklaşımların ve stan-
dartların kurumlar bünyesinde uygulanması zorunlu-
luğunu ortaya çıkarmıştır.
    
Kişilerin bilgi güvenliği önem arz ederken, bundan daha 
önemlisi, kişilerin güvenliğini doğrudan etkileyen ku-
rumsal bilgi güvenliğidir. Her birey bilgi sistemleri üze-
rinden hizmet alırken veya hizmet sunarken kurumsal 
bilgi varlıklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanmak-
tadır. Bu hizmetler kurumsal anlamda bir hizmet alımı 
olabileceği gibi, bir kurum içerisinde yapılan bireysel iş-
lemler de olabilir. Kurumsal bilgi varlıklarının güvenliği 
sağlanmadıkça kişisel güvenlikte sağlanamaz. 
Bilgiye sürekli olarak erişilebilirliğin sağlandığı bir or-
tamda, bilginin göndericisinden alıcısına  kadar  gizlilik 
içerisinde, bozulmadan, değişikliğe uğramadan ve baş-
kaları tarafından ele geçirilmeden bütünlüğünün sağ-
lanması ve güvenli bir şekilde iletilmesi süreci, bilgi gü-
venliği olarak tanımlanabilir. Kurumsal bilgi güvenliği ise 
kurumların bilgi varlıklarının tespit edilerek zafiyetlerinin 
belirlenmesi ve istenmeyen tehdit ve tehlikelerden ko-
runması amacıyla gerekli güvenlik analizlerinin yapılarak 
önlemlerinin alınması olarak düşünülebilir.
Kurumlarda  bilgi güvenliği insan faktörü, eğitim, tek-
noloji gibi birçok faktörün etki ettiği tek bir çatı altında 
yönetilmesi zorunlu olan karmaşık süreçlerden oluşmak-
tadır. Bu süreçlerin yönetilmesi, güvenlik sistemlerinin 
uluslararası standartlarda yapılandırılması ve yüksek se-
viyede bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm dünyada 
kurumsal bilgi güvenliğinin yönetiminde standartlaşma 
çalışmaları hızla sürmektedir.
Günümüzde bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve 

günlük hayatımızda yapmış olduğumuz iş ve işlemlerin 
elektronik ortamlarda hızla yapılmaya başlanması, bilgi 
güvenliğinin sağlanmasını zorunlu hale getirmektedir. 
Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için; bilginin değerinin 
bilinmesi, yapılan iş ve işlemlerde belirli güvenlik unsur-
larının, politikalarının ve süreçlerinin uygulanması, büyük 
oranda karşılaşılacak sıkıntıları ve tehlikeleri azaltacak 
işgücü, zaman ve parasal kayıpları önleyecek, internet 
üzerinden gelebilecek zararlı yazılımları veya program 
parçacıklarına karşı kurumlarda bilgi güvenliğinin sağ-
lanmasına büyük katkılar sağlayacaktır.

Kurumlarda bilgi güvenliğinin sağlanmasında önemli olan 
unsurlar gözönünde bulundurulduğunda, bilgi güvenliğini 
sağlamak için gerekli olan Güvenlik Politikası, Organi-
zasyon Güvenliği, Varlık Sınıflandırma ve Kontrolü, Per-
sonel Güvenliği, Fiziksel ve Çevresel Güvenlik, İletişim ve 
Operasyon Yönetimi, Erişim Kontrolü, Sistem Geliştirme 
ve Bakımı konularında gerekli bilgiye sahip olunması ge-
rekmektedir. Bilgi güvenliğini ilgilendiren bu kısımların, 
yapılan araştırmalarda birbirlerini yakından etkiledikleri 
ve aralarında aynı yönlü güçlü ilişki olduğu görülmek-
tedir.

Yüksek seviyede bilgi güvenliği  sağlanabilmesi için bilgi 
güvenliği standartlarının bilinmesi ve uygulanmasının ya-
nında güncel tehditlerin bilinmesi önemlidir. Bu tehdit-
lerin tespit edilebilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için 
mevcut bilgi varlıklarının belirli aralıklarla sızma test-
lerine tabi tutulması zafiyet ve açıkların giderilmesi açı-
sından önemlidir.
  
Yüksek seviyede bilgi güvenliği sağlanabilmesi için tek-
noloji-insan-eğitim üçgeninde yönetilen bir yaklaşımın 
dikkate alınması gerektiği çok önemlidir. Diğer taraftan;
Ülkemizde genellikle güvenlik politikaları standartlara 
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uygun olmadan yazılı veya sözlü, onaylı veya onaysız bir 
biçimde kuruluşlar tarafından uygulanmakta ve çoğu 
kurum tarafından da “Bilgi Güvenliği Yönetimi” yeterli 
görülmektedir. Bu yanlış anlamanın giderilmesi için 
dünya genelinde kabul görmüş ve uygulanabilirliği test 
edilmiş bilgi güvenliği standartları esas alınarak kuru-
luşların “Bilgi Güvenliği Yönetimi” konusunda eksiklik-
lerini gidererek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 
kurmaları, uygulamaları ve belgelendirilmeleri gerek-
mektedir. BGYS çerçevesinde oluşturulacak güvenlik 
politikalarına, üst yönetim ve tüm çalışanların destek 
vermesi ve tavizsiz bir şekilde uygulanması, işbirliğinde 
bulunulan tüm kişi ve kuruluşlarında bu politikalara 
uyma zorunluluğu, kurumlarda bilgi güvenliğinin üst 
düzeyde sağlanmasında önemli bir faktördür.

Ayrıca BGYS standartlarının kurumlara uyarlanması, 
anlatılması, kullanıcı, teknik çalışanların ve yönetici-
lerin eğitilmesi konusunda kuruluşların bünyelerinde 
güvenlik uzmanları çalıştırmaları veya danışmanlık hiz-
metleri almaları gerekmektedir. 

Bilgi güvenliğinin yönetilmesi, bilgi güvenliğinin sağ-
landığı anlamına gelmemektedir. BGYS’nin kurumlarda 
bilgi güvenliğini taahhüt ettiği seviyede sağlayıp sağla-
madığı, sağlanamıyorsa eksikliklerinin neler olduğu, 
güvenlik denetimlerinin güvenli biçimde kurulup ku-
rulmadığı, güvenlik denetimlerinin etkin ve politikalara 
uygun olarak uygulanıp uygulanmadığı, iyi bir belge-
lendirme yapılıp yapılmadığı gibi bilgi güvenliğinin sağ-
lanması açısından çok kritik olan soruları cevaplamanın 
tek yolu, BGYS kapsamında belirlenen bilgi varlıklarının 
(insan faktörü, yazılımlar, donanımlar, ortamlar, vb.) 
güvenliğini “sızma testleriyle” test etmekten geçmek-
tedir. Kurumlarda bilgi güvenliğinin yüksek seviyede 
sağlanmasında sızma testlerinin katkısı çok yüksektir. 
Bu testler felaket başa gelmeden önce, onu önleyecek 
ve ona karşı savunulacak ihtiyaçların ve tedbirlerin alın-
masında kullanılan önemli bir erken uyarı sistemidir. 
Bu önemden dolayı, bu testlerin belirli periyotlarda (bu 
yılda en az 2-3 kez olabilir) veya sistem 

yenilenmelerinde yapılmalı ve kurumlarda bilgi güven-
liğinin yüksek seviyede sağlanmasındaki rolü her zaman 
dikkate alınmalıdır. Yukarıda anlatılan hususların ya-
nında, yüksek seviyede kurumlarda  bilgi güvenliğinin 
sağlanmasında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi 
önerilmektedir. Bunlar;

Kurumlarda  bilgi güvenliğini sağlamanın dinamik bir 
süreç olduğu ve süreklilik arz ettiği,

Kurumlarda bilgi güvenliğinin sadece teknolojiyle sağ-
lanır yaklaşımından uzaklaşılarak insan-eğitim tek-
noloji üçgeninde yeni bir yaklaşımla sağlanması ge-
rektiği,

Uluslararası standartlara uygun olarak yapılması ve 
uygulanması gerektiği,

Standartlar yüksek seviyede bir güvenliği garanti etse 
de bazen standartlarında yetersiz kalabileceği,

Kurumlarda bilgi güvenliği seviyesinin güncel duru-
munun belirlenmesi amacıyla iç ve dış ortamlardan 
zaman zaman bağımsız uzman kuruluşlar tarafından 
denetlenmesi gerektiği,

Kurumlarda bilgi güvenliğinin yönetilmesinin zorunlu 
bir süreç olduğu ve her zaman iyileştirmelere ihtiyaç 
duyulduğu ve en zayıf halka kadar güvende olunacağı 
varsayımıyla hareket edilerek gerekli önlemlerin 
alınması gerektiği bilinmeli ve uygulanmalıdır.

Dünyada ve ülkemizde bilgi güvenliğine yönelik gereken 
önemin verilmesi, bu konuda bilgi birikiminin arttı-
rılması, hassasiyet gösterilmesi ve gereken önlemlerin 
alınması ve farkındalık oluşturulması gerekmektedir.
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• Un Deposu
• Hamurhane
• Dinlendirme ve Mayalandırma Yeri
• Personel Mutfağı
• Yatakhane, Dinlenme ve Soyunma Odaları
• Ofis Bölümü
• Malzeme Deposu
• Jenaratör Odası
• Ürün Teşhir ve Satış Yeri
• Ve Diğer Kullanım Alanları

GEMLİK  YENİ MAHALLE
ÇUKURBAHÇE MEVKİİ’NDE 
GSM RUHSATINA TABİ
TÜM NORMLARA UYGUN  

İnş. Müh.
Yıldırım AKINCI

Mimar
Ali Berker AKINCI

ANAHTAR TESLİM EKMEK ve UNLU MAMÜLLER FIRINI

345 m2
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BURSA SERBEST BÖLGE
ve 

BUSBİAD 
HAKKINDA KONUŞTUK.

BUSBİAD Yön. Krl. Bşk. Yrd. ve Genel Sekreteri
Sayın Ali UYAR ile;

SÖYLEŞİ
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Sayın Ali Uyar, bizi kırmayıp röportaj tekifimizi kabul 
ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle bize 
BUSBİAD’ın kuruluşu hakkında bilgi verebilir misiniz?

BUSBİAD, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve ona 
bağlı kararnameler ve yönetmelikler gereği, ülkemiz 
ekonomik ve dış ticaret potansiyelini daha iyi değerlen-
dirmek, yabancı sermaye ve teknolojisinden yararlanmak, 
üretim, iç ve dış ticaret hacmini arttırmak gibi amaç-
larla Bursa  Serbest Bölgesi’nde kurulmuştur. Kullanı-
cıların bu amaçlarına ulaşmak için kanunlarla yasak-
lanmamış olmak kaydıyla, her türlü ekonomik ve teknik 
işbirliğini sağlamak ve geliştirmeye yönelik; bilgi, görgü 
ve teknolojiden yararlanma imkanlarını araştırmak, kul-
lanıcılar arasında gerekli dayanışmayı mesleki ahlak ve 
kamu yararına en uygun verim ve ahenk içinde geliş-
tirmeye çalışmak, kullanıcılara mesleki, ekonomik ve 
sosyal yönlerden rehberlik yapmak, mevzuatın aksayan 
ve günün gelişen şartlarına uymayan yönlerinin tashihi 
için gerekli merciler nezdinde teşebbüs ve uğraşıya gi-
rişmek, bölgedeki kullanıcılar ile çalışanlarının sorun 
ve konularının çözümü için faaliyet göstermek, yasal 
olmak şartıyla kullanıcıların menfaatlerini, üçüncü şa-
hıslara karşı korumak ve bu konularda gerekli koordi-
nasyonu sağlamak amacı ile Bursa Serbest Bölgesi Ya-
tırımcı İş Adamları Derneği ana sözleşmesini oluşturduk.

Derneğimiz ile ilgili BUSEB, Bursa Serbest Bölge Mü-
dürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, İzmir, An-
talya, İstanbul ve Mersin Serbest Bölgeleri ile bilgi alış-
verişi ve Antalya Serbest Bölge Yatırımcılar Derneği 
başkanı ile koordineli çalışılarak destek alınmıştır.

Dernek merkezimiz ofisi için de BUSEB Genel 
Müdürlüğü’nden kiralık yer tahsisi talep edilmiştir.  İt-
faiye ve Sağlık ocağı yanındaki ofis binası uygun görül-
müştür. Ancak kuruluş aşamasında  kira yükü nedeni 
ve BUSEB Genel Müdürlüğü’nün oluru ile geçici irtibat 
adresi, BUSEB Sekreterliği; Tel: 5248689 ve  5248688 
no’lu fakslarından faydalanma şeklinde olmaktadır.

Sayın Ali Bey, dernekleşmeye nasıl karar verdiniz?

2005-2006 yıllarında Serbest Bölge’de özellikle hurdayla 
ilgili büyük sorunlarımız vardı. Yani buradan üretim atık-
larını, malzememizi kesinlikle dışarı çıkartma olana-
ğımız yoktu. Buna Çevre Bakanlığı’da izin vermiyordu. 
Ben o dönem Ankara’da Çevre Bakanlığı’na, Ekonomi 
Bakanlığı’na, müsteşarlıklara toplantılara gittim. 
İstanbul’dan Plastikçiler Derneğini de dahil ederek Dış 
Ticaret Müsteşarlığı organizasyonuyla büyük bir toplantı 

yaptık. Konuyu orada tartıştık. O dönemin Çevre Genel 
Müdürü ve yine Çevre Bakanlığı Daire Başkanlığı’yla mü-
tabık kaldık. Fakat PETKİM’in Genel Müdürü ve kimya 
mühendisi arkadaşlar karşı çıktı. Türkiye’ye atık girsin 
istemiyoruz, Türkiye çöplük oluyor, dediler. Mecburen 
toplantıyı erteledik. Daha sonra Çevre Bakanlığı, 3. Dünya 
ülkelerine vereceksiniz, dedi. Tek tek firmaları aradık. 
Bütün belediyelerle temaslarımız oldu. Bu konuda so-
runlarımız varsa ortak haraket edelim, dedik. Onu bir 
rapor haline getirdik ve her firmaya da altını kaşelet-
tirdik. Öncelikle Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gönderdim. 
Sonra biz dernekleşelim dendi. Türkiye’nin Serbest 
Sanayi Bölgeleri’nin %85’inin potansiyelini sağlamış 
olduk. Ve böylece derneğimizin fiili kuruluşunu sağlamış 
olduk. Şimdi 4 ayda bir toplantılarımız oluyor.

Sayın Uyar, Serbest Bölge’de en büyük sorununuz geri 
dönüşüm. Peki Serbest Bölge içinde geri dönüşüm 
firması kurmayı düşünmüyor musunuz?

Yapamazsınız. Burada 30 tane firma faaliyet gösteriyor. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde ise1000 tane firma var. Bu, 
küçük bir mahallede bakkal dükkanı açmak olur. Yani, 
öyle bir firma kurarsanız, yaptığınız yatırımın karşılığını 
alamazsınız. 

Sayın Uyar, bize BUSBİAD’ın son dönemdeki faaliyet-
lerinden biraz bahseder misiniz?

Odalar ve Borsalar Birliği’nde, Serbest Bölgeler Platform 
Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın temsili için kabul 
edildik. Bu, bizim için çok önemli. Bizden bir temsilci, 
orada bulunmuş olacak. Hakikaten iyi bir başarı diye dü-
şünüyorum.
İşe derneğin projelerini, diğer serbest bölgelerin ve der-
neklerin tüzüklerini inceleyerek başladım. Orada bir 
madde dikkatimi çekti. Serbest bölge yatırımcılarının 
haklarını savunmak için, daha iyi yatırımlar yapmak için, 
bilgilendirebileceğimiz, yönlendirebileceğimiz bir tüzük 
hazırlarken aklıma şu geldi. Dışarıdan, bana hizmet eden 
tedarikçiler var yurt içinde. Mevzuat açısından bizde bir 
sıkıntı doğduğunda; bu vergiyle ilgili olabilir, gümrük ka-
nunuyla ilgili olabilir... Oraya bir madde ekledik. Serbest 
bölge tedarikçileri de, derneğimize üye olabilir, diye. Şu 
an dışarıdan 3 tane üyemiz var.
Bu sayede onların da hakklarını korumuş oldunuz değil 
mi?

Tabi ki, bunu da  toplantılarda vurguladık. Ve bu sayede 
diğer serbest bölgelerde, tüzüklerinde revizyona gittiler. 

SÖYLEŞİ
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Ali Bey, Bursa Serbest Bölgesi’nin, Türkiye’deki diğer 
serbest bölgelerden ayrılan yönleri, artıları ve ek-
sileri nelerdir?

Bursa Serbest Bölge’de gerçek anlamda 30 firma, belki 
40 firma var. Ege Serbest Bölgesi’ne baktığınızda boş 
yer yok. Tabi bunda ulaşım kolaylığının büyük etkisi yad-
sınamaz. Gerçi bizim avantajımız da Gemlik Limanımız 
var ama sıkışığız burada. İnsanlar, orada çok daha rahat 
çalışıyor. Burada çok sıkışıksınız ve onun içinde çok koş-
turmanız gerekiyor. Fakat Bursa Serbest Bölgesi’nin de 
şöyle avantajları var; şehircilik anlayışına baktığınız 
zaman, hakikaten alt yapısı güzel. Çok fazla eksiği ol-
mayan, bu gün bir çok sanayi bölgesinden daha iyi du-
rumda. Yolları güzel, limanları Avrupa’ya yakın, bele-
diyesi ya da kurucusu çok iyi çalışıyor. Maliyesiyle, 
gümrüğüyle, dış ticaretiyle bazı ufak tefek aksaklıklar 
olsa da koordinasyonda da çok fazla bir sıkıntısı yok. 
Aslında baktığınızda sıkıntısı en az olan bölgelerden bir 
tanesi. Avrupa’ya yakınlığı dolayısıyla ham maddenizi 
rahatlıkla getirtebiliyorsunuz, satışınızı rahat yapabili-
yorsunuz. Kara yolu imkanınız var ama Serbest Bölge’de 
şu anda en büyük sıkıntı yol. Ana yolla bağlantı. Konuyu 
dernek olarak karayolları bölge müdürlüğüne aktardım. 
Hatta Ankara Serbest Bölge Genel Müdürlüğü’yle de 
konuştuk. Bana ali bey konuyu biraz daha şekillendire-
bilirseniz, dediler. Bursa Serbest Bölge, dünya ticaretine 
açılan bir yer. Biz Ulaştırma Bakanlığı’yla koordineli 
olarak çalışıyoruz. Bu konuda destek sözü aldık. Kav-
şakla ilgili berbat bir görünüm vardı. En büyük sorun-
lardan biri tabelalaridi. 6 ay kadar tabelalarla savaştım, 
en azından tabela kirliliği ortadan kaldırılsın diye. Fo-
toğrafladım, yazdım, belediyeye bildirdim. Köprüye gel-
diğiniz zaman karşı betonda, eğlence yerlerinden, mü-
zikten dansa, balıkçılara kadar her şeyin tabelası vardı. 

Sonra da firmaların tabelaları vardı üst üste. Çok mü-
kemmel olmasa da köprüde düzenleme yapıldı. Şu an 
öncelikle Serbest Bölge’de, Serbest Bölgeler kanununda 
ileriye dönük ne yapılacaksa onun alt yapısını görmek 
istiyoruz. Yani hedefler var ama o hedeflere ulaşmak 
için neler yapmanız gerekiyor, neler vermeniz gerekiyor 
yani biz yatırımcı olarak onları bilmek istiyoruz, alt ya-
pısını bilmek istiyoruz, bununla ilgili hiçbir bilgi yok. 

Sayın Ali Bey, Bursa Serbest Bölgenin işlem hacmi 
olarak sıralamada yeri nedir?

Bursa Serbest Bölgesi, hem ekonomik işlem bakı-
mından, hem ciro bakımından hem de istihdam bakı-
mından üçüncü sıradadır. Birinci sırada Mersin Sanayi 
Bölgesi, ikinci sırada da Ege Serbest Bölgesi var. 
Sayın Ali Bey, BUSBİAD’ın Kurucu Başkanısınız. Bİr 
diğer yandan siz de sanayicisiniz ve sanayicilerin sorun-
larıyla ilgileniyorsunuz. Yani baktığımız zaman işin bi-
rebir içindesiniz. Son olarak sanayici bir iş adamı olarak 
neler söylemek istersiniz?
Kısa dönemde güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. 
Dernek sayesinde Bursa Serbest Bölgesi’nin dış dünya 
ile bağlantısı, sesi olduk.  Kurumsal bir kimliğe bü-
rünmüş olduk. Platforma geçişimizde de diğer arka-
daşlarla geniş bir yelpazede çalışılıp, yurt dışındaki 
serbest bölgelere ve uluslararası ticari örgütlere üye-
liklerimiz oldu. Ben, BUSBİAD’ın hem başkan yardım-
cılığını, hem genel sekreterliğini, hem de mali politi-
kasını tek başıma üstlendim ve yürütmeye çalışıyorum. 
Şu an üye sayımız, bizim hem yedeğimizi hem de yö-
netim kurulunu ancak oluşturuyor. Yeni katılan arka-
daşlar olursa taze kan bize değer katacaktır. 

BUSBİAD
BURSA SERBEST BÖLGESİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

SÖYLEŞİ

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

48



Ali Uyar, 1962 tarihinde Mudanya doğumlu. 1980 yılında 
Bursa Erkek Lisesi’nden mezun olan Ali Uyar, 1987’de 
Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nden, 2005 yılında 
da Anadolu Üniversitesi İktisat  Fakültesi mezunu olup, 
evli  ve İki kız çocuğu  babasıdır.
 
Çalışma hayatına 1984 ‘de TÜRK SİEMENS’de Kalite 
Departmanı’nda başlayıp kısa süreli çalışmasının ar-
dından yüksek öğrenim için ayrılmıştır. Öğrencilik dö-
neminde,  Turizm Gıda ve Konfeksiyon alanında faaliyet 
gösteren İstanbul merkezli  AKSÖZ  LTD.’de Muhasebe 
Şefi olarak başladığı çalışma yaşamına; iş hayatımın 
üniversitesi dediği,  İsrailli İş adamı Nesim Malki’nin 
sahibi olduğu TUNCA TEKSTİL A.Ş.’de Pazarlama 
Uzmanı olarak  7 ay  devam etmiştir.  1988’de yeniden 
TÜRK SİEMENS’de Ambar Şefi olarak başladığı çalışma 
hayatına,  ikinci ayından sonra Satınalma Uzmanı olarak 
1999 yılına kadar devam etmiştir. SİEMENS’in Dünya 
Kablo sektöründen ayrılma kararıyla satılması sonu-
cunda, 405 kişilik otomotiv grubu ekibi ile yeni kurulan 
SİEMENS OTOMOTİV SİSTEMLERİ LTD. ve sırası ile  Sİ-
EMENS KABLO SİSTEMLERİ  LTD.’de ve SY SİEMENS 
–YAZAKİ WAYRİNG SİSTEMLERİ kuruluşunda yer almış 
ve iş yaşamına  satınalma Şefi ve   Dış  İlişkiler  Uzmanı 
olarak şirket belgelerinin alınması, isim değişiklikleri, 
basın ve halkla ilişkileri de kapsayarak devam etmiştir. 
Daha sonra SİEMENS KABLO LTD.’nin, LEONİ KABLO’ya 
satılması ve SİEMENS OTOMOTİV’in de, YAZAKİ’ye satışı 
sonrasında 2004 yılında LEONİ KABLO’ya Satınalma 
Müdürü olarak geçmiş ve halen görevini sürdürmek-
tedir. 

Sosyal alanda1994-95 yıllarında Demokratik Sol Parti’nin, 
Bursa’da örgütlenmesine katkı sağlamış ve Yıldırım İlçe 
Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.
2007 yılında Gemlik Ticaret Sanayi Odası Meclis 
Üyeliği’ne, Bursa Serbest Bölge’den aday olmuştur. 
2004-2009 yılları arasında Bursa Serbest Bölge’de fa-
aliyet gösteren LEONİ KABLO’nun, Serbest Bölge’de 
gümrük, gelir vergisi, KDV ve serbest bölgeler mevzu-
atından doğan sıkıntıları ortadan kaldırmak için; Serbest 
Bölgeler Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Ekonomi Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı nezdinde yü-
rüttüğü çalışma ve yazışmaları, organize ettiği koordi-
nasyon toplantısı ile Bursa Serbest Bölge’ye yatırım 
yapmış sanayicilere aktarmıştır. 2009 yılında Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın kurumsallaşın önerisi ile Bursa Serbest 
Bölge İş Adamları Derneği’nin kurulmasında öncülük 
etmiş, dernek tüzüğünü hazırlayarak Ocak 2010 yılında 
BUSBİAD’ın  faaliyete geçmesini sağlamıştır. Haziran 
2010’da genel kurula kadar sürdürdüğü kurucu baş-
kanlık görevinden sonra oluşan yeni yönetim kurulunda  
halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yanında  Genel 
Sekreterlik görevini de birlikte yürütmektedir. BUSBİAD 
Yönetim  Kurulu Başkanı  Sn. Necdet DEMİR’le birlikte 
yürüttüğü çalışmalarda diğer  serbest bölgelerin örgüt-
lenmesi çalışmaları neticesinde “Türkiye Serbest Böl-
geler Platformu kurucuları arasında yer almış, Serbest 
Bölgelerde yatırım yapan Sanayicilerin TOBB’da Meclis 
Üyeliğine kabul edilmesinde önemli katkıları olmuştur.”  
Aynı zamanda çeşitli ekonomi dergilerinde piyasalar ve 
serbest bölgelerle ilgili makaleleri yayınlanmaktadır.      

Ali UYAR
BUSBİAD Yön. Krl. Bşk. Yrd. 
ve Genel Sekreteri 

Leoni Kablo Türkiye 
Satınalma Müdürü

HAKKINDA

SÖYLEŞİ

Temmuz - Ağustos - Eylül  2012

49



*T
O

B
B

 ‘n
in

 y
ay

ın
la

dı
ğı

 2
01

2 
yı

lı 
An

a 
Fu

ar
 T

ak
vi

m
in

de
n 

al
ın

m
ış

tır
. F

ua
r 

ta
ri

hl
er

i d
eğ

iş
ik

lik
 g

ös
te

re
bi

lir
. 

20
12

 y
ılı

 F
ua

r 
Ta

kv
im

i
26 Temmuz 12 14 Ağustos 12 31.Kitap ve Kültür Fuarı Basılı Sesli,  Görüntülü Yayınlar İstanbul

29 Ağustos 12 1 Eylül 12
Stone Eurasia 2012 Doğal Taşlar, 

Mermer Üretim ve İşleme 
Teknolojileri Fuarı

Doğal Taşlar, Mermer Üretim ve 
İşleme Teknolojileri, Makine ve 

Donanımları, Tamamlayıcı Ürünler
İstanbul

30 Ağustos 12 2 Eylül 12 Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarı 
2012

Helal Usül ile Üretilen Tüm Ürünler 
ve Hizmetler İstanbul

31 Ağustos 12 9 Eylül 12 İzmir Enternasyonal Fuarı (81.) Genel Ticaret İzmir

5 Eylül 12 9 Eylül 12
23.Uluslararası Züchex,  

Züccaciye Ev Eşyaları, Dekoratif 
ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı

Züccaciye, Hediyelik Eşya, 
Dekoratif  Ev Tekstili ve Elektrikli Ev İstanbul

6 Eylül 12 8 Eylül 12
5.Kablo & Tel, Kablo Aksesuarları, 

Kablo Gruplama ve Elektro 
İzolasyon Malzemeleri ve 

Ekipmanları Fuarı

Kablo, Tel, Gruplama,  İzolasyon,   
Ekipman ve Makineleri İstanbul

6 Eylül 12 9 Eylül 12 AIREX 2012  9.Uluslararası Sivil 
Havacılık ve Havalimanları Fuarı Sivil Havacılık ve Havalimanları İstanbul

6 Eylül 12 9 Eylül 12
Mega Build İstanbul 2012 Yapı 
İnşaat Malzemeleri ve Mimari 

Fuarı   
Tasarım, Mimarlık, İnovasyon ve 

Teknolojinin Yeni Buluşma Noktası İstanbul

6 Eylül 12 9 Eylül 12 All Green Expo 2012  Yeşil 
Ekonomi ve Enerji Verimliliği Fuarı

Çevreye Duyarlı Ürünler ve Enerji 
Verimliliği İstanbul

10 Eylül 12 16 Eylül 12 Contemporary İstanbul Çağdaş 
Sanat Fuarı (7.) Çağdaş ve Güncel Sanat İstanbul

13 Eylül 12 15 Eylül 12 Paintistanbul 2012 Boya Sanayi 
ve Yardımcı Maddeler Kongre ve 

Fuarı
Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12
Ankiros 2012  11.Uluslararası  

Demir-Çelik ve Döküm 
Teknolojileri, Makine ve Ürünleri

Demir - Çelik ve Döküm 
Teknolojileri, Makine ve Ekipmanları İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12
Annofer 2012  10.Uluslararası 

Demir Dışı Metaller Teknolojileri, 
Makine ve Ürünleri

Demir Dışı Metaller Teknolojileri, 
Makine ve Ekipmanları İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 TURKCAST 2012  5.Döküm 
Ürünleri İhtisas Fuarı Döküm Ürünleri İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 Vending Expo 2012  (6.)
Otomat Makineleri ve Otomat 
Ürünleri,  Tedarikçileri, Bayilik 

Geliştirme
İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12
Broadcast, Cable & Satellite 

Eurasia 2012 - A CeBIT Event  
(16.)

16.Uluslararası Uydu İletişimi, 
Yayıncılık, Kablo ve TV Sektörü 

Fuar ve Konferansı
İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12
ZOW 2012 Uluslararası Mobilya 
Endüstrisi, İç Tasarım, Aksesuar 

ve Ekipmanları Fuarı 
Mobilya Endüstrisi, İç Tasarım, 

Aksesuar ve Ekipmanları İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 Z-TEC  Mobilya İmalatı ve Ağaç 
İşleme Makineleri Fuarı

Mobilya İmalatında Kullanılan 
Makineler İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 10.Bayim Olurmusun? 
Franchising ve Markalı Bayilik 

Fuarı  2012

Bayilik, Distribütör ve Franchise 
Veren Firmalar İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 CeBIT Bilişim Eurasia   (13.) Bilgi ve İletişim Teknolojileri İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 4.Tesettür Fuarı Türkiye Tesettür Giyim, Aksesuar, Turizm İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 İç Giyim Fuarı Türkiye İç Giyim, Mayo Gecelik ve Çorap İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 2.SOUVEXPO-Souvenir Expo 
Turkey Turistik Hediyelik Ürünler İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 4.Bijoux Expo Türkiye Bijuteri, Takı ve Moda Aksesuarları İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 Kauçuk 2012     İstanbul 
7.Kauçuk Endüstrisi  Fuarı Kauçuk Endüstrisi İstanbul

17 Eylül 12 19 Eylül 12 Petrol ve Gaz Fuarı Petrol ve Doğalgaz Arama 
Sektörünün Buluşması İstanbul

18 Eylül 12 19 Eylül 12 TIREC-4 Türkiye Yenilenebilir 
Enerji ve İklim Değşikliği Zirvesi

Yenilenebilir Enerji, Fosil Yakıtlar, 
Nükleeer Enerji İstanbul

20 Eylül 12 22 Eylül 12 Collection Premiere İstanbul (CPI)  
2012

Hazır Giyim ve Moda Tasarımları 
Fuarı İstanbul

20 Eylül 12 22 Eylül 12 My  Wedding Expo Evlenecek Çiftlerin Bulabileceği 
Her Şey, Ev ve Evlilik Hazırlıkları İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 Agroexpo Eurasia 8.Uluslararası 
Tarım Sera ve Hayvancılık

Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, 
Seracılık, Hayvancılık Teknolojileri İzmir

20 Eylül 12 23 Eylül 12
4.Animalexpo Hayvancılık 

Teknolojileri ve Süt Endüstrisi 
Fuarı

Hayvancılık Teknolojileri ve Süt 
Endüstrisi İzmir

20 Eylül 12 23 Eylül 12
PROMOTÜRK 2012  Powered by 
PSI 27.Uluslararası Promosyon 

Ürünleri Fuarı
Promosyon Ürünleri İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12
Gıda 2012 Worldfood İstanbul 

20.Uluslararası Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı

Gıda Ürünleri ve Teknolojileri İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12
IPACK 2012  27.Uluslararası 
Ambalaj, Paketleme ve Gıda 

İşleme Sistemleri Fuarı
Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme 

Sistemleri İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 16.Uluslararası Isaf -Security 
Fuarı

Güvenlik Sistemleri Hizmetleri 
Ekipmanları, RFID İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 16.Uluslararası Isaf -Fire Fuarı Yangın, Acil Durum, Arama ve 
Kurtarma, İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 1.Isaf Safety &Health Fuarı İş Güvenliği ve İş Sağlığı İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 1.Isaf  IT Security Fuarı Bilgi Data ve Network Güvenliği İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 1.Isaf Smart Houses Fuarı Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12
Avrasya Ambalaj 2012 - İstanbul  

18.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi 
Fuarı

Ambalaj Makineleri, Üretim-Geri 
Dönüşüm Teknolojileri ve 

Sistemleri, Ürünleri, Tamamlayıcı 
Ürünler 

İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12

İSTANBUL GIDA-TEK 2012  
7.Gıda ve İçecek Teknolojileri, 

Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı 
Maddeler, Soğutma, 

Havalandırma, Depolama 
Sistemleri ve Lojistik Fuarı 

Gıda  ve İçecek Üretim Makine ve 
Teknolojileri,  Gıda Güvenliği, Katkı 

ve Yardımcı Maddeler, (Unlu 
Mamüller ve Değirmen Makineleri)

İstanbul

26 Eylül 12 30 Eylül 12
Burtarım 2012    10.Tarım, 

Tohumculuk,  Fidancılık ve Süt 
Endüstrisi Fuarı

Tarım, Tohumculuk,  Fidancılık ve 
Süt Endüstrisi Bursa

26 Eylül 12 30 Eylül 12 Bursa 5.Hayvancılık ve 
Ekipmanları Fuarı Hayvancılık Bursa

27 Eylül 12 29 Eylül 12
PULIRE EURASIA'12 2.Avrasya 
Endüstriyel ve Çevresel Temizlik 

Fuarı
Profesyonel Temizlik ve Hijyen 

Endüstrisi İstanbul

27 Eylül 12 29 Eylül 12 TEXBRIDGE İstanbul Tekstil ve 
Aksesuarları Fuarı

Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik 
ve Aksesuarlar İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 Kurumsal Hediye Günleri
Profesyonel Promosyon ve 
Pazarlama Ürünleri, Tanıtım 

Malzemeleri
İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 3.Advex Fuarı Reklam, Reklam Teknolojileri, 
Malzemeleri ve Görsel İletişim İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 8.Uluslararası LED & LED 
Aydınlatma Fuarı 

LED Sistemleri,  Teknolojileri 
Ekipmanları ve Uygulamaları, LED 

Aydınlatma
İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 1. Elektronik Komponent ve Güç 
Kaynakları Fuarı

Elektronik Komponent ve Güç 
Kaynakları, Gömülü Sistemler İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 1.Elektrik Çevrimi, İletim ve 
Dağıtımı Fuarı Elektrik Çevrimi, İletim ve Dağıtımı İstanbul

29 Eylül 12 2 Ekim 12
İstanbul Jewelry Show Ekim 2012   

35.İstanbul Uluslararası 
Mücevherat, Saat ve Malzemeleri 

Fuarı

Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik 
Eşyalar, İlgili Yan Sanayi İstanbul
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26 Temmuz 12 14 Ağustos 12 31.Kitap ve Kültür Fuarı Basılı Sesli,  Görüntülü Yayınlar İstanbul

29 Ağustos 12 1 Eylül 12
Stone Eurasia 2012 Doğal Taşlar, 

Mermer Üretim ve İşleme 
Teknolojileri Fuarı

Doğal Taşlar, Mermer Üretim ve 
İşleme Teknolojileri, Makine ve 

Donanımları, Tamamlayıcı Ürünler
İstanbul

30 Ağustos 12 2 Eylül 12 Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarı 
2012

Helal Usül ile Üretilen Tüm Ürünler 
ve Hizmetler İstanbul

31 Ağustos 12 9 Eylül 12 İzmir Enternasyonal Fuarı (81.) Genel Ticaret İzmir

5 Eylül 12 9 Eylül 12
23.Uluslararası Züchex,  

Züccaciye Ev Eşyaları, Dekoratif 
ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı

Züccaciye, Hediyelik Eşya, 
Dekoratif  Ev Tekstili ve Elektrikli Ev İstanbul

6 Eylül 12 8 Eylül 12
5.Kablo & Tel, Kablo Aksesuarları, 

Kablo Gruplama ve Elektro 
İzolasyon Malzemeleri ve 

Ekipmanları Fuarı

Kablo, Tel, Gruplama,  İzolasyon,   
Ekipman ve Makineleri İstanbul

6 Eylül 12 9 Eylül 12 AIREX 2012  9.Uluslararası Sivil 
Havacılık ve Havalimanları Fuarı Sivil Havacılık ve Havalimanları İstanbul

6 Eylül 12 9 Eylül 12
Mega Build İstanbul 2012 Yapı 
İnşaat Malzemeleri ve Mimari 

Fuarı   
Tasarım, Mimarlık, İnovasyon ve 

Teknolojinin Yeni Buluşma Noktası İstanbul

6 Eylül 12 9 Eylül 12 All Green Expo 2012  Yeşil 
Ekonomi ve Enerji Verimliliği Fuarı

Çevreye Duyarlı Ürünler ve Enerji 
Verimliliği İstanbul

10 Eylül 12 16 Eylül 12 Contemporary İstanbul Çağdaş 
Sanat Fuarı (7.) Çağdaş ve Güncel Sanat İstanbul

13 Eylül 12 15 Eylül 12 Paintistanbul 2012 Boya Sanayi 
ve Yardımcı Maddeler Kongre ve 

Fuarı
Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12
Ankiros 2012  11.Uluslararası  

Demir-Çelik ve Döküm 
Teknolojileri, Makine ve Ürünleri

Demir - Çelik ve Döküm 
Teknolojileri, Makine ve Ekipmanları İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12
Annofer 2012  10.Uluslararası 

Demir Dışı Metaller Teknolojileri, 
Makine ve Ürünleri

Demir Dışı Metaller Teknolojileri, 
Makine ve Ekipmanları İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 TURKCAST 2012  5.Döküm 
Ürünleri İhtisas Fuarı Döküm Ürünleri İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 Vending Expo 2012  (6.)
Otomat Makineleri ve Otomat 
Ürünleri,  Tedarikçileri, Bayilik 

Geliştirme
İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12
Broadcast, Cable & Satellite 

Eurasia 2012 - A CeBIT Event  
(16.)

16.Uluslararası Uydu İletişimi, 
Yayıncılık, Kablo ve TV Sektörü 

Fuar ve Konferansı
İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12
ZOW 2012 Uluslararası Mobilya 
Endüstrisi, İç Tasarım, Aksesuar 

ve Ekipmanları Fuarı 
Mobilya Endüstrisi, İç Tasarım, 

Aksesuar ve Ekipmanları İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 Z-TEC  Mobilya İmalatı ve Ağaç 
İşleme Makineleri Fuarı

Mobilya İmalatında Kullanılan 
Makineler İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 10.Bayim Olurmusun? 
Franchising ve Markalı Bayilik 

Fuarı  2012

Bayilik, Distribütör ve Franchise 
Veren Firmalar İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 CeBIT Bilişim Eurasia   (13.) Bilgi ve İletişim Teknolojileri İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 4.Tesettür Fuarı Türkiye Tesettür Giyim, Aksesuar, Turizm İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 İç Giyim Fuarı Türkiye İç Giyim, Mayo Gecelik ve Çorap İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 2.SOUVEXPO-Souvenir Expo 
Turkey Turistik Hediyelik Ürünler İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 4.Bijoux Expo Türkiye Bijuteri, Takı ve Moda Aksesuarları İstanbul

13 Eylül 12 16 Eylül 12 Kauçuk 2012     İstanbul 
7.Kauçuk Endüstrisi  Fuarı Kauçuk Endüstrisi İstanbul

17 Eylül 12 19 Eylül 12 Petrol ve Gaz Fuarı Petrol ve Doğalgaz Arama 
Sektörünün Buluşması İstanbul

18 Eylül 12 19 Eylül 12 TIREC-4 Türkiye Yenilenebilir 
Enerji ve İklim Değşikliği Zirvesi

Yenilenebilir Enerji, Fosil Yakıtlar, 
Nükleeer Enerji İstanbul

20 Eylül 12 22 Eylül 12 Collection Premiere İstanbul (CPI)  
2012

Hazır Giyim ve Moda Tasarımları 
Fuarı İstanbul

20 Eylül 12 22 Eylül 12 My  Wedding Expo Evlenecek Çiftlerin Bulabileceği 
Her Şey, Ev ve Evlilik Hazırlıkları İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 Agroexpo Eurasia 8.Uluslararası 
Tarım Sera ve Hayvancılık

Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, 
Seracılık, Hayvancılık Teknolojileri İzmir

20 Eylül 12 23 Eylül 12
4.Animalexpo Hayvancılık 

Teknolojileri ve Süt Endüstrisi 
Fuarı

Hayvancılık Teknolojileri ve Süt 
Endüstrisi İzmir

20 Eylül 12 23 Eylül 12
PROMOTÜRK 2012  Powered by 
PSI 27.Uluslararası Promosyon 

Ürünleri Fuarı
Promosyon Ürünleri İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12
Gıda 2012 Worldfood İstanbul 

20.Uluslararası Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı

Gıda Ürünleri ve Teknolojileri İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12
IPACK 2012  27.Uluslararası 
Ambalaj, Paketleme ve Gıda 

İşleme Sistemleri Fuarı
Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme 

Sistemleri İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 16.Uluslararası Isaf -Security 
Fuarı

Güvenlik Sistemleri Hizmetleri 
Ekipmanları, RFID İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 16.Uluslararası Isaf -Fire Fuarı Yangın, Acil Durum, Arama ve 
Kurtarma, İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 1.Isaf Safety &Health Fuarı İş Güvenliği ve İş Sağlığı İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 1.Isaf  IT Security Fuarı Bilgi Data ve Network Güvenliği İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12 1.Isaf Smart Houses Fuarı Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12
Avrasya Ambalaj 2012 - İstanbul  

18.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi 
Fuarı

Ambalaj Makineleri, Üretim-Geri 
Dönüşüm Teknolojileri ve 

Sistemleri, Ürünleri, Tamamlayıcı 
Ürünler 

İstanbul

20 Eylül 12 23 Eylül 12

İSTANBUL GIDA-TEK 2012  
7.Gıda ve İçecek Teknolojileri, 

Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı 
Maddeler, Soğutma, 

Havalandırma, Depolama 
Sistemleri ve Lojistik Fuarı 

Gıda  ve İçecek Üretim Makine ve 
Teknolojileri,  Gıda Güvenliği, Katkı 

ve Yardımcı Maddeler, (Unlu 
Mamüller ve Değirmen Makineleri)

İstanbul

26 Eylül 12 30 Eylül 12
Burtarım 2012    10.Tarım, 

Tohumculuk,  Fidancılık ve Süt 
Endüstrisi Fuarı

Tarım, Tohumculuk,  Fidancılık ve 
Süt Endüstrisi Bursa

26 Eylül 12 30 Eylül 12 Bursa 5.Hayvancılık ve 
Ekipmanları Fuarı Hayvancılık Bursa

27 Eylül 12 29 Eylül 12
PULIRE EURASIA'12 2.Avrasya 
Endüstriyel ve Çevresel Temizlik 

Fuarı
Profesyonel Temizlik ve Hijyen 

Endüstrisi İstanbul

27 Eylül 12 29 Eylül 12 TEXBRIDGE İstanbul Tekstil ve 
Aksesuarları Fuarı

Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik 
ve Aksesuarlar İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 Kurumsal Hediye Günleri
Profesyonel Promosyon ve 
Pazarlama Ürünleri, Tanıtım 

Malzemeleri
İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 3.Advex Fuarı Reklam, Reklam Teknolojileri, 
Malzemeleri ve Görsel İletişim İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 8.Uluslararası LED & LED 
Aydınlatma Fuarı 

LED Sistemleri,  Teknolojileri 
Ekipmanları ve Uygulamaları, LED 

Aydınlatma
İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 1. Elektronik Komponent ve Güç 
Kaynakları Fuarı

Elektronik Komponent ve Güç 
Kaynakları, Gömülü Sistemler İstanbul

27 Eylül 12 30 Eylül 12 1.Elektrik Çevrimi, İletim ve 
Dağıtımı Fuarı Elektrik Çevrimi, İletim ve Dağıtımı İstanbul

29 Eylül 12 2 Ekim 12
İstanbul Jewelry Show Ekim 2012   

35.İstanbul Uluslararası 
Mücevherat, Saat ve Malzemeleri 

Fuarı

Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik 
Eşyalar, İlgili Yan Sanayi İstanbul

Temmuz - Ağustos - Eylül  2012
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Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

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

Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de 
ulaşabilmektedir.Burada yer alan işbirliği 
teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla ya-
yımlanabilir. Duyurusu yapılan yabancı fir-
malarla 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 bulunmamak-
tadır. TOBB, tekliflerin içeriğinden, size de-
ğişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından 
sorumlu tutulamaz. Öte yandan, siz de mal 
ve hizmet alışverişine yönelik ticari, ortak 
yatırım ve finansmana yönelik mali ve tek-
noloji alışverişine yönelik teknik nitelikteki 
teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak 
yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine 
iletilmesini istiyorsanız, lütfen http://boft.
tobb.org.tr adresine bağlanınız.

FİRMA ADI: 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: n.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz / Proje Uzmanı

Suda eriyen tabletlerin çözünmesi sonucunda oluşan istenmeyen 
köpüğün önlenmesi için bir teknoloji arayan Amerikan şirketi, 
bu bağlamda geliştirmeye ortak olup üretimi artıracak ve tarzı 
güçlendirecek tedarikçi firmalar aramaktadır. Firma ile bağ-
lantı kurmak isteyen kuruluşların 12 LU 87GA 3OZN referans 
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları 
gerekmektedir.

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: n.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz / Proje Uzmanı

Hollandalı bir yalıtım teknolojisi uzmanı, inşaat/endüstrilerde 
uygulanabilecek aerojeller veya diğer dayanıklı, yüksek kaliteli 
ve ince yalıtım ürünleri alanında aktif olan şirketler veya araş-
tırma enstitüleri arıyor. Teknik destekli ticari işbirliği anlaş-
maları yapmak isteyen firma ile bağlantı kurmak isteyen kuru-
luşların 12 NL 60FI 3OJ9 referans numarasını belirterek Ege İş 
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

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: s.erden@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Semih ERDEN / Proje Uzmanı

Konutlarda kullanılan çok işlevli ısı dönüştürücüler (multi-func-
tional heat exchangers) üreten firma, ürettiği tankların dışını 
kaplamak üzere koruyucu PVC üretebilecek firma aramaktadır. 
Koruyucu PVC, 650 mm en ve 1950 mm boya sahip tanklara 
uygun, 90 C. sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır, yalıtım isteğe 
bağlıdır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 
20120327030 referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik 
Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi, No: 62, Tepebaşı - İstanbul

TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili Kişi: Onur EMÜL

Kablosuz sensör ve erişim düzenekleri aracılığıyla çalışan izleme 
ve kontrol sistemi geliştiren firma, teknik destekli ticari anlaşma 
veya teknik anlaşma yapmak için ortaklar aramaktadır. RFID 
(Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi) teknolojileriyle ilişkilendiril-
diğinde bu sistem basit bir yönetim sistemi olarak kullanılabil-
mektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası 
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuru-
luşların 12 ES 28F9 3OZ3 referans numarasını belirterek İs-
tanbul Sanayi Odası’na başvurmaları gerekmektedir.

ABD

HOLLANDA

POLONYA

İSPANYA

201200401

201200387

201200356

201200370
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2012 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde,
 “YILIN ORKESTRASI ÖDÜLÜ” Bursa’nın !
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‘‘Yılın Orkestrası Ödülü’’ Bursa ’nın..!

Klasik müzik dergisi Andante Dergisi’nin organizasyonu 
ile Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, KÜSAV Vakfı’nın 
destekleri ile 21 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Rahmi M. 
Koç Müzesi’nde düzenlen ‘2012 Donizetti Klasik Müzik 
Ödülleri Töreni’nde, “Yılın Orkestrası” ödülünü Bursa 
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası kazandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve 
Andante Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali’nin 
konuşmalarıyla başlayan gecede, medya, sanat ve iş dün-
yasının ünlü isimleri hazır bulundu.
Gecede 24 ayrı kategoride ödül verildi. Uluslararası jü-
rinin oylarıyla, dünyaca ünlü orkestra şefi Gustavo Du-
damel, “Yılın Müzisyeni” ödülünü aldı. Devlet Sanatçısı 
Suna Kan’ın “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldüğü 
gecede, Gülşen Tatu, Hüseyin Sermet, İlhan Baran, İb-
rahim Yazıcı, Turgay Erdener gibi önemli isimler de ödüle 
layık görüldü.

İlk kez bir “Devlet” Senfoni Orkestrası, bu ödüle uzandı!

Her yıl 200 profesyonelin oylarıyla belirlenen ‘2012 Doni-
zetti Klasik Müzik Ödülleri’nde, önceki yıllarda Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni 
Orkestrası’nın aldığı bu büyük ödülü kazanan BBDSO, 
ödülü alan ilk “Devlet” orkestrası olma özelliğini de ta-
şıyor.

45 kişilik kısıtlı sanatçı kadrosuna rağmen dev adımlarla 
adını duyuran Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 
Ömer Kızıl’ın başkanlığını yaptığı Bursa Filarmoni 
Derneği’nin önemli destekleriyle, seyirci sayısını önemli 
ölçüde arttırarak üç aday arasından ipi göğüsledi ve  “Yılın 
Orkestrası” ödülünü aldı. Her hafta dünyaca ünlü şef ve 
solistlerle çalışan topluluk, Mahler, Strauss gibi klasik 
müzik repertuvarının en görkemli ve büyük eserlerini ses-

lendirerek büyük bir çıkış yaptı.

Ödüllü sinema filmleri bile var!

Konserleri her hafta Olay TV ile tüm Türkiye’ye yayımlanan 
orkestra, Türkiye’de ilk kez sanatçılarının gönüllü oyun-
culuk yaptıkları senfonik çocuk oyunlarıyla iki yılda 14.000 
çocuğa ulaştı. Bunun yanısıra, 2009 yılında yönetmenliğini 
Dağhan Celayir’in yaptığı “Tek notalık Adam” filmiyle ulusal 
ve uluslararası bir çok birincilik kazandılar. Film, beş 
kıtada gösterilmesinin yanısıra, Cannes, Valladolid gibi 
ünlü festivallerde gösterildi ve birçok ödül aldı. 

Eksik kadroyla 13 yıldır sıradışı “ilk”ler!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı bir “Devlet” kurumu olan BBDSO, ku-
ruluşundan bu yana 13 yıldır tamamlanamayan eksik sa-
natçı kadroları nedeniyle, Istanbul, İzmir ve Ankara gibi 
“Devlet” orkestralarının yarısından az sanatçı kadrosuna 
ve personeline sahip. Ellinin üzerindeki kadrolu sanatçı 
eksiğini haftalık misafir sanatçılarla tamamlamaya ça-
lışan kurumda, sanatçı eksiklerinin yanısıra, lutiye, ta-
şıyıcı sahne personeli, muhasebeci, tercüman, notist gibi 
memur ve uzman eksikleri de bulunuyor. Buna rağmen, 
ülkemizin ilk ve tek “Bölge” orkestrası olan orkestra, 
eğitim ve çevre ilçe ve kasabalara yaptığı bölge konser-
lerinin yanısıra, seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği salon 
konserleriyle tüm senfonik orkestralarla aynı kulvarda 
mücadele ediyor. 
 
45 kadrolu sanatçısıyla “Yılın Orkestrası” ödülüne layık 
görülen Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, konser-
lerini ve çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle misafir olduğu Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde sürdürüyor.

SANAT
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80’ li yılların başında imkansızlıklar ve ilgisizlik nedeni ile 
kapanan kulüp binası, 20 seneye yakın kapalı kaldı.1988’den 
itibaren kulübün tekrar canlandırılması için Bursa Valiliği ve 
Dönemin Gemlik Belediye Başkanı Mehmet TURGUT’un da 
nezdinde çok sayıda girişim oldu. Uzun ve ısrarlı uğraşlar 
neticesinde 2002 yılında Valilikçe Gemlik Spor’a tahsis 
olan mevcut bina, 2005’de Gemlik Yelken Kulübü’ne tahsis 
edildi. Borusan; Gemlik Yelken Kulübü’nün, Gemlik ve ülke 
gençliğine çok şeyler kazandıracağı, Türk yelkenciliğine 
büyük faydası olacağı inancıyla Gemlik Belediyesi ile bir 
araya gelerek kulübün temellerini yeniden attı.

2005 yılının başında start verilen çalışmalar yaz başında 
sona erdi ve 1 Temmuz 2005 te kulübümüz fiilen açıldı. Kısa 
zamanda birçok çocuk yelkenle tanıştı ve Gemlik gençleri 
için bir umut, bir yaşam biçimi oldu.

Kuruluşundan itibaren başarıları ardarda gelmeye başladı. 
Körfezin “Beyaz Kelebekleri” gittikleri tüm yarışlardan 
başarıyla dönmeye başladı. Azmin, çalışmanın ve sporcu 
karakterinin en üst seviyede olması tecrübeli Antrenörleri ve 
profesyonel yönetim anlayışıyla kulüp çıtası her yıl yukarıya 
çıktı. GYK; 40 optimist, 7 laser teknesi, 2 antrenör botu ile 
geniş bir sporcu grubuna hizmet vermektedir. Türkiye Yel-
ken Federasyonu’nun yıl içerindeki tüm yarışlarına katılan, 
Marmara Bölge yarışlarına başarıyla ev sahipliği yapan 
kulübümüz; Hasan SAL ve Tuğba ÖKSÜZ ile Milli takımlara 
kadar yükselmiştir. 

G E M L İ K 
Y E L K E N 
K U L Ü B Ü
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Yelken bir doğa sporudur; Rüzgarla, dalgalarla 
mücadele edersiniz. Önünüze birçok engel çıkar 
hayatımızda olduğu gibi bu engelleri aşmak, 
kararlılık, yüksek motivasyon ve özgüven ister.

Yelken sporuna yedi yaşından itibaren 
başlanılabilir. Bu yaşta yelkene başlayan çocuk-
ta sorumluluk alma, kendi başına karar verme, 
yardımlaşma, paylaşma özellikleri gelişir. Denize 
açılan çocuğun yanında ebeveyni yoktur, yelkenli 
tekneyi kendi başına idare edecektir ve rotasını 
kendisi çizecektir. Küçük yaşta gelişen bu özel-
likler çocuğu kendi öz güvenini kazanmaya 
hazırlayacak, çocuğu bağımlı kişilik yapısından 
uzak tutacaktır.

YELKEN SPORU NEDİR ?  FAYDALARI NELERDİR ?
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2012 Yılı Genel Kurulu’nda Gemlik Yelken Kulübü Başkanı, Ali TURGUT 
oldu. Geçen yönetimlerin başarılı çalışmalarının ardından yeni yönetimin 
ilk projesi, Yarış Takımını Türkiye’de ses getirir hale getirirken aynı zaman-
da daha fazla çocuğun denizle buluşması oldu.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

•	 Mümtaz ÜNEL

•	 Mahmut SOLAKSUBAŞI

•	 Zafer IŞIK

•	 Mustafa İZGİ

•	 Serdar ÖZKALELİ

•	 Uygun DEĞİRMENCİ

•	 Mahmut BARAŞ

•	 Koray YAŞAR

•	 Mustafa VATANSEVER

•	 Özcan BÜBERCİ

•	 Ahmet COŞKUN

•	 Erhan ATEŞİL

•	 Ahmet GENCER

•	 Gökhan ÇETİK

•	 Arif AKÇILAR

•	 Selahattin BAKIRCI

•	 Selçuk TURAN

•	 Anıl BEKÇE

Başkan : Ali TURGUT

GEMLİK YELKEN KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

Gemlik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gemlik Yelken Kulübü, ortak bir proje üreterek bu yıl yaz döneminde 
300 çocuğumuzu denizle buluşturmayı hedeflemektedir. Bu proje kapsamında deniz ve yelken eğitimi, profesyonel 
eğitmenler tarafından çocuklara verilecek. Bu proje Hasanağa Kampı’nda sabah ve öğlen olmak üzere gün içerisinde 
iki farklı grupla verilecektir.

Yaz eğitimleri; okulların kapanması ile start alacak ve okullar açılana kadar dönemler halinde devam edecektir. Yaz 
sonunda başarılı ve istekli sporcular, yarış takımıyla birlikte kışın da müsabakalara katılabilmek için antrenmanlara 
devam edecektir. 
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SAĞLIK

“11 ayın sultanı” olarak kabul edilen Ramazan ayına gi-
receğimiz şu günlerde sağlıklı beslenme davranışının 
dışına mümkün olduğunca çıkılmaması, yaşanabilecek 
birçok sağlık sorununun önüne geçmede etkilidir. Bu 
bir aylık süre içinde de yeterli ve dengeli beslenmek, fi-
ziksel aktivitelere zaman ayırmak, bu süreci sağlık açı-
sından risk almadan geçirmeye yardımcı olacaktır. Bu 
süreçte beslenme ve aktivite anlamında bilinçsiz ha-
reket edilmesi; kilo almaya, sindirimle ilgili şikayetlerin 
oluşmasına ve daha birçok sağlık sorununa neden ola-
bilmektedir.

Beslenme açısından en önemli sakınca, kişilerin bes-
lenme şekillerindeki ani değişimlerdir. Bu değişim; 
gerek öğün saati, gerek öğünlerde tercih edilen besin 
çeşidi-tipi, gerekse besinlerin miktarı konusunda kar-
şımıza çıkmaktadır. Günde 3 kez olan öğün sıklığı, bu 
dönemde1 veya 2 öğünle sınırlı kalmakta, ayrıca öğün-
lerde tüketilen besin miktarları da normal alışkanlığın 
2-3 katına çıkmaktadır. Oysa ki, yeterli ve dengeli bes-
lenmenin, Ramazan ayında da devam etmesi sağlanmalı, 
ani ve büyük değişiklikler yapılmamalıdır.

Ramazan ayında gün içinde uzun süreli açlık söz konu-
sudur. Günde en az 3 kez olması gereken öğün sıklığını, 
iftar ve sahur arasında geçen zaman içerisinde sağ-
lamak gereklidir.  Bu nedenle özellikle sahur öğünü at-
lamamak çok önemlidir. Sahur öğünü atlandığında, 
uzun süreli açlık söz konusu olacağından, gün içeri-
sinde kişinin kan şekeri seviyesi daha erken düşebil-
mekte, kendini yorgun ve halsiz hissedebilmekte, sonuç 
olarak günü verimsiz geçirebilmektedir.

Vücudun gereksinimi olan besin öğelerinin yeterli ve 
dengeli alımı her dönemde olduğu gibi bu dönemde de 
önemlidir. Amacımız, açlığımızı gidermenin de ötesinde, 
gereksinimimiz olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin 
ve mineraller ile sıvı (özellikle su) alımını yeterli düzeyde 
sağlamak olmalıdır. 

Ramazan’da
Sağlıklı 
Beslenmek

Diyetisyen Arzu İSTEK
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SAĞLIK

Değişen beslenme davranışıyla birlikte ortaya çıkabilecek sağlık sakıncalarını en aza 
indirmek için;

•	 Öğün sayısı azaltılmamalı, az ve sık yemek yenilme-
lidir. Ani olarak fazla yemek yemek tansiyon yüksel-
mesine, kan şekeri dengesizliklerine, sindirim sistemi 
şikayetlerinin oluşmasına veya artmasına neden ola-
bilir.

  
•	 Bunun için 1 kase çorba ile oruç açılıp mide biraz din-

lendirilmeli, birdenbire mideye fazla yük getirilme-
melidir. Yarım saat kadar sonra mevsim sebzele-
rinden oluşan bir salata ve sebze yemeği ve yine bir 
süre beklenip ana yemek yenilmelidir. Yemek porsi-
yonlarının fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Sahur 
vaktinde normal kahvaltılıklar tercih edilebilir. Pro-
teinli besinler olan peynir ve yumurtaya ayrıca 
sebze,meyve, zeytin ve fındık, badem, ceviz gibi lifli 
besinlere de yeterli düzeyde yer verilmelidir. 

•	 Yemeklerdeki demirden yararlanabilmek için yemekle 
birlikte çay, kahve ve asitli içecek  tüketilmemelidir. 
İçilecekse dahi, yemeklerden 45 dakika-1 saat kadar 
sonra içilmelidir.

•	 Yemekten sonra tatlı ihtiyacını gidermek için şerbetli, 
kremalı, hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar veya meyve 
tatlıları, kompostolar tercih edilmelidir (fazla şeker 
ilavesi yapılmadan).

•	 Lifli besinlerin yeterli tüketimi sağlanmalıdır. Bunun 
için tam tahıllı,kepekli,çavdar ekmeği tercih edilmeli, 
sebze ve meyve tüketimine önem verilmeli, kuru bak-
lagillerden ve bulgurdan yararlanılmalıdır. 

•	 Protein içeriği yüksek olan besinler, mideden bo-
şalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt, 
yoğurt, peynir, yumurta gibi besinlere özellikle sa-
hurda yer verilmelidir.

•	 Yemekler iyi çiğnenerek ve yavaş yavaş yenilmelidir.

•	 Yemeklerde kullanılan yağ bitkisel sıvı yağ olmalıdır. 
Pişirme esnasında kullanılacak yağ miktarı az olmalı 
ve yağın yanmamasına dikkat edilmelidir. İçerisinde 
et olan yemeklere yağ eklenmesine gerek yoktur.

•	 Yemeklerde kullanılacak tuz miktarı aşırı olmamalı, 
salamuralar çok tercih edilmemeli, özellikle acı tattaki 
baharatları  kullanmamaya özen gösterilmelidir.

•	 Yemeklerin pişirilme yöntemi de önemlidir. Yiye-
ceklere, özellikle kızartma yöntemi uygulanmama-
lıdır. Bu yöntem, hem yiyeceğin enerji değerini artı-
rarak kilo alımına hem de  sindirim sistemi sorunlarına 
yol açabilmektedir. Yiyeceklere haşlama, buharda pi-
şirme, fırınlama gibi pişirme yöntemleri uygulanma-
lıdır.  

•	 Oruç tutulurken, vücut gün boyu susuz kalacağı için, 
iftar ve sahur vakitleri arasındaki süre iyi değerlen-
dirilmeli, yeterli sıvı tüketimi sağlanmalıdır.

•	 Yatmadan hemen önce yemek yenilmemelidir. Bu 
durum, sindirim sistemi şikayetlerinin oluşmasına 
veya artmasına yol açabilir. 

•	 Oruç tutulduğunda vücudun gereksinimleri artma-
maktadır, yani yememiz gerekenden daha fazlasını 
yememize gerek yoktur. Aksine, gün boyu herhangi 
bir şey yenilmediğinden, hareket düzeyi azaldığından 
metabolizma yavaşlar. Bu nedenle besin çeşidi ve 
miktarı konusunda doğru tercihler yapılmalı, hare-
ketsiz kalmamaya özen gösterilmelidir. 

•	 Hastalığı olanlar, oruç tutmadan önce mutlaka he-
kimlerine ve hekimlerinin yönlendirmeleriyle diyetis-
yenlerine bu konu hakkında danışmalı, fikir almalı-
dırlar.

Oruç açıldığında;

•	 1-2 adet hurma
•	 1 kase çorba

Ana yemek olarak;
•	 Et veya sebze yemeği 
•	 3-4 yemek kaşığı pilav veya makarna
•	 Salata
•	 1-2 dilim ekmek

Ana yemek sonrası tatlı olarak; 
•	 1 kase sütlü tatlı veya meyve komposto

Yatmadan 1,5-2 saat kadar önce;
•	 1 porsiyon kadar meyve ve 1 küçük kase 

kaymaksız, yağı azaltılmış yoğurt

Sahurda;
 
•	 Yağı azaltılmış süt veya açık çay (şekersiz)
•	 1-2 kibrit kutusu kadar peynir veya 1 yumurta
•	 5-6 adet fındık veya 2 adet ceviz
•	 Domates, salatalık 
•	 1-2 dilim ekmek 
•	 1 porsiyon meyve 

veya
 
•	 1 kase çorba
•	 Etli veya sade sebze yemeği
•	 1 kase kaymaksız yoğurt
•	 Domates, salatalık
•	 1-2 dilim ekmek
•	 1 porsiyon meyve 

Ö
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Doğada ve doğal ortamda, bir malzeme yardı-
mıyla veya malzemesiz olarak yapılan sporların 
tümüne doğa sporları denir.

Dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, kamp-
çılık, mağara dalışı, kanyon geçişi, yamaç pa-
raşütü, paramotor, kanat, yelken kanat, mo-
torlu delta kanat, nehir kanosu, rafting, su altı 
dalıcılığı, serbest dalış, doğa fotoğrafçılığı, tur 
kayağı, buzul tırmanışı, donmuş şelale tırmanışı, 
dağ bisikleti, orientering, base jumping, yelken, 
rüzgar sörfü, uçurtma sörfü ve benzeri aktivi-
teler doğa sporlarına örnek olarak gösterile-
bilir.

Doğa sizi çağırıyor...

Gemlik; eşsiz doğal güzellikleri, ülkemizin en 
iyi yürüyüş rotaları ile alternatif doğa sporları 
turizmine son derece elverişli bir coğrafyada 
bulunmaktadır. 

Şehrin karmaşasından kurtulup, doğanın eşsiz 
manzaraları eşliğinde bol oksijen soluyarak yü-
rüyüş yapmak, yeni dostluklar kurmak, stresten 
ve sorunlardan bir nebze olsun uzaklaşmak için 

Gemlik’te güzel bir oluşum var. Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği. Daha yaşanabilir bir Gemlik 
hayalinden hareketle sosyal ve kültürel çalış-
malar yapan ve bunları hayata geçiren büyük 
bir oluşum.

Bu bağlamda Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği, 
her Pazar günü ilçemizin eşsiz doğasına doğa 
yürüyüş faaliyetleri düzenlemektedir. Bu güne 
kadar 50 parkurda, toplam 1000 km yol kat et-
tiler. Yüzlerce kişiyi doğa ile buluşturdular, doğa 
sevgisi ve çevre bilinci aşıladılar.
Doğa yürüyüşleri  faaliyetlerine ileri derecede 
sağlık sorunu olmayan herkes katılabilir. Bu yü-
rüyüşlere katılarak bölgemizin eşsiz doğasını 
keşfedebilir, yeni dostluklar kurabilir, bölge-
mizdeki ekosistemi yakından inceleyebilir ve 
sağlıklı bir yaşama güzel bir adım atabilirsiniz.

Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra, kaya tırmanışları, 
ekspedisyon dağcılığı, kamp faaliyetleri gibi 
diğer doğa sporlarından da faydalanabilirsiniz.

“Doğada Sadece Ayak İzinizi Bırakın” sloganı ile 
hareket eden Yaşam Atölyesi’nin siz değerli 
okurlarımıza önerdiği yürüyüş rotaları aşağıda 
verilmiştir;

Gemlik; Doğa Sporları Cenneti
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Gemlik; Doğa Sporları Cenneti •	 ADLİYE	-	GÜRLE	KAYASI

•	 RADAR	-GÜNEY	KÖY

•	 DELMECE	-	ÇİFTE	ŞELALELER

•	 HAMİDİYE	-	FEVZİYE	-	KARAGÖL

•	 HAYDARİYE	-	DARI	DERE	–	RADAR

•	 MURADOBA	–	HAMİDİYE	-	KAZANGÖL	

•	 DARIDERE	–	BEŞPINARLAR	–	HAMZALI

•	 SANSARAK	KANYONU

•	 ÇALDERESİ	KANYONU

•	 ERİKLİ		YAYLASI

Rotalar hakkında bilgi almak ; faaliyetlere ve or-
ganizasyonlara katılmak için aşağıdaki adresleri 
ziyaret edebilirsiniz.

http://www.gemlikyasamatolyesi.org  
http://yasamatolyesi.blogspot.com

Ayrıca “Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği” başlığı 
ile Facebook da arama yaparak gruba üye olabilir, 
buradan da faaliyetleri takip edebilirsiniz.

Mehmet Gür  :532 592 66 19
Rıdvan Özbircan :543 816 60 48 
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Aramıza Yeni 
Katılanlar

(Mayıs - Temmuz 2012)

GTSO
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GTSO

Ünvanı Telefon Faaliyet Detayı

AZİZ TAŞ 224-5144923 İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ , YAPI DEKORASYON

CANAN PEKEROĞLU 224-5130203 KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ PARAKENDE TİCARETİ

CANKARAM OTOMOTİV, NAKLİYAT VE İNŞAAT 
TİCARET LTD.ŞTİ OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI TİCARETİ

CEMİL BAŞ 224-5134787 İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ, TAHHÜT İŞİ

GÖRNAK DEPOCULUK MADENCİLİK LOJİSTİK 
NAKLİYAT GIDA ORMAN ÜRÜNLERİ PLASTİK 
ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

539-9139077 NAKLİYECİLİK FAALİYETLERİ

HÜSEYİN SERTASLAN 224-5136877
Kereste imalatı, tomruk ve kereste alımı satımını yapmak, 
ahşap doğrama imalatı ve satışı, yurt içinde ve yurt 
dışında nakliye ticareti yapmak

KUZU DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ 224-5247100
MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ MALIN, HİZMETİN, 
İTHALATINI, İHRACATINI, ALIMINI VE SATIMINI YAPMAK 
KONULARINDA TİCARİ FAALİYETLERDE BULUNMAK

MEHMET CAN GIDA İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ KÜÇÜK KUMLA ŞB. 216-4177120 Her nevi tatlı, tuzlu mamulleri ve simit satışı ve imalatı. 

Kafe ve Restoran işletmeciliği

MESUT ÇAKAR 224-5142101 İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ, İNŞAAT TAHHÜT, PVC, VE 
DOĞAL GAZ SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TESİSAT İŞLERİ

METALEKS ÇELİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ

HER TÜRLÜ DEMİR ÇELİK ÜRÜNÜ ALIMI SATIMI, 
İTHALAT VE İHRACATINI YAPMAK

PAŞAZADE TARIM OTOMOTİV DANIŞMANLIK 
TEKSTİL EĞİTİM GIDA MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK ŞB.

Tarım ve Tarımsal Ürünlerin Alımını Satımını Yapmak

Rİ-MET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

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

Özel veya kamusal alanda olmak üzere her türlü amaca 
yönelik çelik yapılar gibi her türlü çelik veya başka metal 
malzemelerden demirden yapılan veya demir olmayan 
her türlü ürünleri almak veya satmak

SEDAT AKAR 224-5144921 AYAKKABI TİCARETİ

SEÇKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ 
GEMLİK ŞB. 212-6033535 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ

SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM 
ŞİRKETİ GEMLİK ŞB. 224-5248375 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

YALÇIN KARA İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ VE TAHHÜT İŞLERİ

ZEKİ KAPTAN İNŞAAT TAHHÜT TURİZM 
TEKSTİL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ GEMLİK ŞB. 2

224-2209093 Her türlü inşaat, harfiyat, nakliye, tahhüt, yükleme, 
boşaltma hizmetleri

ŞAHPAZ AYDİN 224-5137809 Elektrik tesisatı, elektrik malzemeleri ticareti, inşaat 
müteahhitliği, taahhüt işleri

ŞENAY YOLCU- ŞENAY YOLCU SİGORTA 
ACENTALIĞI GEMLİK ŞB. 226-8133703 SİGORTA ACENTELİĞİ VE FAALİYETLERİ
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