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İÇİNDEKİLER

6 / Baş Yazı  
 “Gemlik Zeytini, dalından sofranıza büyük   
 bir emeğin karşılığıdır...” 
 GTSO Başkanı Kemal AKIT

Agah ARDA
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri

RÖPORTAJ :
Ali Çelik
Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı 
Gemlik Ziraat Odası Başkanı

Markalaşma ve 
Standart Üretim

TİCARET BORSASI GEMLİK ZEYTİNİ 
COĞRAFİ İŞARET UYGULAMASINI 
BAŞLATIYOR

SAYILARLA TÜRKİYE VE DÜNYADA 
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

SANAYİDE KADIN 
İŞGÜCÜNÜN ROLÜ

“İYİ KALPLİ GENÇLER 
YETİŞTİRMEK İSTİYORUM”

FATİH ERKOÇ

“Tarım, bağımsızlıkla eşdeğerdir “

Gemlik
Zeytini
PROF. DR. ÖMER UTKU ÇOPUR
YRD. DOÇ. DR. CANAN ECE TAMER

2012 Eylül ayında kurulan şirket 
sayısında bir önceki aya göre 
%12,53 artış oldu
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Türkiye, dünyadaki zeytin üreticisi ülkeler arasında ağaç 
varlığı açısından 4’ncü, alan açısından da 6’ncı sırada yer 
almaktadır. Dünya zeytinyağı üretimine de % 8 oranında 
katkıda bulunmaktadır. Sofralık zeytin üretiminde  
İspanya’dan sonra 2’nci, tüketimde ise 1’nci sırada yer 
alır. Marmara Bölgesi’nin ağaç varlığı açısından Türkiye 
içerisindeki payı % 10 olarak belirlenmiştir. Gemlik, Or-
hangazi, İznik, Mudanya, Edremit Körfezi, Mürefte ve Ay-
valık gibi yerlerde yoğun olarak bulunur.

Zeytincilik, ilçemizde ana geçim kaynağını oluştur-mak-
tadır. Halkımızın büyük bir çoğunluğu zeytinle hayatını 
idame ettirmektedir. Bu nedenle Gemlik için zeytin, son 
derece önemli bir yere sahiptir. Yıllık zeytin üretimimiz 
40 bin ton civarında olup, zeytin ağacı sayımız 2.500.000 
civarındadır. 
 
Bölgemizde dünyaca meşhur “Gemlik Zeytini” yetiştiril-
mektedir. Nesilden nesile kalitesini koruyarak günümüze 
kadar, Gemlik’in ismiyle bütünleşmiş bir marka haline 
gelmiştir. Bu markayı korumak, kollamak hepimizin gö-
revidir.
 
Gemlik Zeytini, bu coğrafyada yetişir ve kendine has birçok 
karakteristik özellikleri  üzerinde barındırır. Kabuğu in-
cedir, çekirdeği küçüktür ve etinden hemen ayrılır, etlidir 
ve kendine has bir rahiyası vardır.  Bu karakteristik özel-
likleri; bölgesel iklim şartları, toprağı, yapısal özellikleri 
ve daha bilmediğimiz bir çok özellik sayesinde kazanır.
  

Gemlik Zeytini çok emek ister. Yılın 12 ayı bitmek tü-
kenmek bilmeyen bir özveri ile soframıza gelir. Tek tek 
elle toplanır. Gemlik zeytini dalında kararır ve iyice ka-
rarmadan asla toplanmaz. Bu nedenle Gemlik’te zeytin 
hasadı, çok zorlu kış şartlarına sarkar. Üreticilerimiz 
yağan karın altında bile bazen hasat yaparlar. Gemlik 
Zeytini’nin karartılmasında ve üretilmesinde herhangi bir 
kimyasal kullanılması kesinlikle söz konusu değildir. Tuz 
ve su ile fermante edilerek doğal olarak soframıza gelir. 
Ulusal bir kanalda herkesin sevip saygı gösterdiği bir ha-
bercimizin, Gemlik Zeytini hakkında ortaya attığı asılsız 
iddialar, üreticilerimizi büyük zarara uğratmıştır. Yaşanan 
bu asılsız spekülasyonlar hepimizi derinden yaralamış ve 
etkileri günümüze kadar gelmiştir.
 
Gemlik Zeytini dünyaca da meşhurdur. Sadece bu bölgede 
yetişir ve üretilir. Başka bölgelerde fidanları dikilse bile 
aynı kaliteyi ve özellikleri barındırmaz.  Bu nedenle Gemlik 
Zeytini, Gemlik Ticaret Borsası’nın önderliğinde  23.09.2003 
yılı itibariyle “Coğrafi Tescil İşareti”ni alarak kalitesini ka-
nıtlamıştır. Bu işaret; Gemlik, İznik, Orhangazi ve Mu-
danya ilçelerini kapsamaktadır. Bu; yerel ürünümüzün 
kalitesinin korunması, üretimin standart bir şekilde ya-
pılması, namının ve adının korunması için atılmış güzel 
bir adımdır.
 
Gemlik ekonomisinde önemli bir yere sahip olan zeytini-
mizin, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi 
için herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getir-
melidir. Biz, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak Gemlik 
Zeytini’nin tanıtımına yönelik bir çok çalışmaya imza attık. 
Zeytinimizi ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyon-
larda en iyi şekilde tanıttık ve kalitesini anlattık. Sonuç 
olarak gördük ki Gemlik Zeytini, kalitesi ve lezzetiyle zaten 
kendini tanıtmış büyük bir marka olmuştur. İhtiyacı olan 
tek şey sadece zeytin tüketimini arttırmak adına yapı-
lacak reklam kampanyalarına ağırlık vermektir. Bizler 
de ulusal kanallarımızda zeytin tüketimini artırmaya yö-
nelik çalışmalar yapabiliriz. 

Diğer bir husus ise hiç şüphesiz ki ihracattır. Sofralık zey-
tinin işlenmesi ve pazarlanması konusundaki en büyük 
sorun, geleneksel işleme teknolojisinin halen kullanılıyor 
olmasıdır. İşlenen zeytinlerdeki tuzun yüksek olması ih-
racatı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Tuz oranın 
yüksek olması nedeni ile ihracat yapma şansımız son 
derece düşüktür. Dış pazara hitap etmek isteyen üretici-
lerimizin yeni modern yöntemleri kullanması gerekmek-
tedir.

Zeytin, bir kültürdür. Ağaçları yüzlerce yıldır tarihe ta-
nıklık etmektedir. Korunmalı ve devlet tarafından üreti-
cisine teşvik verilmelidir. Üreticinin yaşadığı sıkıntılar 
gündeme getirilmeli, ilgili kurum ve kuruluşlarla bu so-
runların üzerine gidilmelidir. 

Son olarak zeytin hasadına girdiğimiz bu günlerde, tüm 
halkımıza bereketli hasatlar ve kolaylıklar dilerim.

Gemlik Zeytini, dalından sofranıza 
büyük bir emeğin karşılığıdır... 

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI
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Zeytin, çok emek isteyen bir meyvedir. Yılın 12 ayı uğraşı 
bitmez. Çapası, ilaçlaması, budaması, sulaması, top-
lanması gibi bir çok işlemden geçer. Ama bu kadar 
emeğin karşılığını da cömertçe verir zeytin ağacı. 

Gemlik’te halkın büyük çoğunluğu, yaşamını zeytinci-
likle idame ettirmektedir. Gemlik’te zeytin elle top-
lanır. Narindir, sirkelenmez, başka bir yöntem kulla-
nılmaz. Kömür karası olmadıkça dalından koparılmaz. 
Doğaldır. Tuz ve su ile fermante edilerek soframıza 
kadar gelir. Gemlik Zeytini, bu özellikleriyle marka ol-
muştur. Bu markanın oluşmasındaki en büyük faktör-
lerden biri de coğrafi yapısı itibariyle kazandığı karak-
teristik özellikler ve bu özelliklerin yarattığı mükemmel 
tatdır.
 
Gemlik’te profesyonel anlamda markalaşmaya önem 
veren, kurumsal kimlik yaratan, ürünlerinin sunu-
mundan ambalaj tasarımına kadar titizlik gösteren, 
hijyen ve sağlık şartlarını koşulsuz yerine getiren fir-
malarımız mevcuttur. Fakat genel anlamda baktığı-
mızda Gemlik Zeytini’nin en büyük sorunlarından biri 
de markalaşmamış firmalar ve standart olmayan 
üretim şekilleridir. Bu yüzden Gemlikli firmalarımızın 
öncelikli önem vermesi gereken şey; doğanın bize 
hediye ettiği bu meyveyi hak ettiği gibi sunmak ve firma 

bazında da markalaşmaya gitmektir. Bu süreç hiç şüp-
hesiz ki uzun ve meşakkatlidir. Bu yüzden ilgili kurum-
ların da bu yapılaşmaya destek vermeleri gerekir. Ön-
celikle zeytinimiz tek bir merkezde toplanmalı, 
kalibrasyonu standart olarak yapılmalıdır. Üretim şekli 
de aynı şekilde hijyenik entegre tesislerde, belli bir 
standarda oturtulmalıdır. Bu merkezde stok takibi ya-
pılmalı ve istatistiki raporlar hazırlanmalıdır. Ar-Ge 
çalışmalarına ağırlık verilmeli; sunum teknikleri, am-
balajı, tasarımı özenle yapılmalı ve uzman kişilerce 
kontrol altına alınmalıdır. Ambalaj ve sunum bir ürünün 
satılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. İyi hazır-
lanmış bir ambalaj ve güzel bir tasarım hiç şüphesiz 
ki zeytinimizi bir adım daha önce çıkaracaktır. Ayrıca 
hijyen ve sağlık kuralları da kontrol edilmeli, siste-
matik olarak denetlenmelidir. Zeytinimize “Coğrafi 
İşaret Tescili” verilmiştir. Bu anlamda alınan belgenin 
kapsamı tekrar değerlendirilmeli ve ilgili kurumlarca 
gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Tescil kapsamındaki 
İznik, Orhangazi, Gemlik, Mudanya zeytinlerinin satışı 
sırasında “Gemlik Zeytini” hologramları, etiketleri ve 
barkotları kullanılmalıdır. Bu şekilde Gemlik Zeytini, 
kalitesini ve markasını korumuş olacaktır. 
Biz Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yolda eli-
mizden gelen tüm gayreti gösteriyor ve sizlerin de bu 
konuda yanımızda olmanızı rica ediyoruz.

Markalaşma ve Standart Üretim

Gemlik, adı zeytinle özdeşleşmiş şirin bir ilçemizdir. 
Bu ilçeye girer girmez zeytin kokusu karşılar sizi. Uzayıp giden 
zeytin ağaçları, yaz kış yemyeşil yapraklarıyla selamlar misafirlerini. 

Agah ARDA
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreteri

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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09
Ekim

2012

Hijyen Eğitimi

Ekmek Üretimi, Dağıtımı Ve Satışında 
Çalışanlara Hijyen Eğitimi Odamızda Yapıldı.

“Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” 
4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 2012/2 no’lu Tebliği’nin, 2 numaralı 
ekinin, 10.maddesinde bu tebliğ kapsamında faaliyet 
gösteren gıda işletmeleri “sorumluluk alanları ile ilgili 
çalıştıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda 
eğitilmesini sağlarlar” denilmektedir. Bu kapsamda, 
fırınların ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında 
çalışan personel ile fırınların uzantısı olmayan ekmek 
satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personelin gıda 
hijyeni ile ilgili konularda eğitilmesi yükümlülüğü 
getirilmiştir. 

Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TOBB 
arasında imzalanan 09.07.2012 tarihli protokole 
istinaden Odamızca; ekmek üretim, dağıtım ve satışını 
yapan ilgili personelinizin gıda hijyeni ile ilgili konularda 
eğitilmesi için odalar yetkilendirilmiş ve bu doğrultuda 
Odamız ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
işbirliğinde odamızda 09 Ekim 2012 tarihinde “Temel 
Gıda Hijyeni” eğitimi yapılmıştır.

Eğitim süresince katılımcılara;

- Hijyen ve sanitasyonla ilgili genel tanımlar,
- Gıdadaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar,
- Personel, işyeri ve ekipman hijyeni,
- Temizlik ve dezenfeksiyon,
- Fırınlarda hijyen ve sanitasyon,
- Fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları,
- Gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri,
- Ekmek ve ekmek çeşitleri mevzuatı,
- El yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve 
dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı konularında 
bilgiler verilmiştir.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan 
katılımcılara, Bakanlık İl Müdürlüğü ve Odamız onaylı 
sertifika verilmiştir.

03
Ekim

2012

GTSO Yeni Hizmet Binası 
İhalesi Yapıldı

Oda Meclisimiz; hizmet kalitesini arttırmak, üyelerine 
çok daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir hizmet binası 
yapımına karar vermiştir. Bu doğrultuda gerekli fizibilite 
çalışmalarını tamamlayan Odamız, ihale aşamasını da 
şeffaf bir şekilde tamamlamıştır. 

Kapalı zarf usulü ile yapılan ihaleye biri Gemlik’ten 
olmak üzere 5 firma katılırken, Bursalı “Umut İnşaat” 
firması en düşük fiyatı vererek ihaleyi alan firma oldu.

Oda Meclis Üyemiz Faruk Güzel başkanlığında 
oluşturulan ihale komisyonunda, Meclis Üyemiz 
Abdullah Özden ve Yönetim Kurulu Üyemiz Şahin Danış 
ihaleye giren firmaları tek tek tespit ederek teklif 
zarflarını açtı. İlk tekliflerde Gemlik’li “Özufuk İnşaat” 
2 milyon 386 bin, “Nedret Bayramoğlu” 1 milyon 862 
bin, “Yaşar Öztürk” 1 milyon 660 bin, “ÖZSA” 1 milyon 
595 bin ve “Umut İnşaat” 1 milyon 464 bin lira teklif 
verdi. İhale komisyonu, firmaları ikinci teklif için 
çağırırken burada da firmalardan Gemlik’li “Özufuk 
İnşaat” 2 milyon 200 bin, “Nedret Bayramoğlu” 1 milyon 
730 bin, “Yaşar Öztürk” 1 milyon 600 bin, “ÖZSA” indirim 
yapmayarak 1 milyon 595 bin ve “Umut İnşaat” 1 milyon 
450 bin lira teklif verdi.

Alınan tekliflerin ardından, ihale komisyonunun ve 
yönetim kurulu üyelerinin tek tek görüşlerini alan Oda 
Başkanımız Kemal Akıt “Gemlik’e prestij kazandıracak 
olan binanın yapım ihalesinde şeffaf davrandıklarını 
belirterek, odamızın ve üyelerimizin tek bir kuruşunu 
dahi heba etmeyeceğiz. Bize güvenen tüm 
arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada 
herkesin huzurunda açık bir ihale yapıyoruz. İhaleye 
katılan tüm firmalar, kendi alanında başarılı ve benzeri 
birçok işi bitirerek bu konudaki tecrübelerini ortaya 
koymuş firmalardır. İhale de en düşük teklifi vererek 
Oda hizmet binamızı yapma işini alan Umut İnşaat da 
bunlardan birisidir. Şartnamemize göre 2 gün içinde 
yer teslimi yapılarak inşaat çalışması başlayacak ve 
120 gün gibi kısa bir süre içerisinde bitirerek bize teslim 
edecektir” dedi.

ODAMIZDAN HABERLER
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ODAMIZDAN HABERLER

04
Mayıs
2012

2B BAŞVURULARINDA 2 BİN 

LİRA AVANS ALINMAYACAK

Orman vasfını yitirmiş arazilerin vatandaşlara satışı 
konusunda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. 
Gemlik, Kumla ve Yeniköy’de vatandaşların 2B 
konusundaki özellikle fiyat tepkisine yönelik açıklamalar 
yetkililer tarafından yapıldı. Kamuoyunda 2B yasası 
olarak bilinen ve son başvuru tarihi 30 Ekim olan orman 
vasfını yitirmiş hazine arazilerinin devri konusunda 
Küçük Kumla Köy içi ve Yeniköy’de incelemelerde 
bulunan Milli Emlak Dairesi Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Akif Umay, Milli Emlak Uzmanı Mükerrem 
Karaca, Ertuğrul Gazi Milli Emlak Müdürü Gültekin 
Akgün, Bursa Defterdarlık Uzmanı İsmail Hakkı Oral, 
Gemlik Mal Müdürü Arif Uçar ve Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, müracaat bedeli 2 bin lira 
olarak belirlenen 2B yasasında bunun değiştiğini 
hatırlatarak “Artık başvuru bedeli ödemeyeceksiniz. 30 
Ekim tarihine kadar başvurularınızı yapın, hakkınız zayi 
olmasın” dedi.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Belediye Meclis 
Üyesi Yalçın Erdoğan’ın yanı sıra Ak Parti Yönetim 
Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantı, Küçükkumla köy 
içi meydanında gerçekleşti. 

Türkiye genelinde 140 bin başvurunun bedelsiz alındığını 
hatırlatan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Akif Umay, 2B yasasının Bingöl’e ayrı, İstanbul Beykoz’a 
ayrı, Gemlik’e veya Mustafa Kemalpaşa ilçelerine ayrı 
yapılmadığını kaydetti. Hükümetin yasa ile 9,8 milyar 
lira gelir beklediğini doğrulayan Umay, buna karşın 
başvuru bedellerinin kaldırılmasıyla hükümetin kâr 
yapma amacında olmadığının kanıtlandığını da kaydetti. 
Vatandaşların dönüm başına ödenecek ücretler 
konusundaki spekülatif çekincelerini de dinleyen 
Mehmet Akif Umay, bu dönemde asıl olan hedefin 30 
Ekim tarihine kadar başvuru bedeli ödemeden  
başvuruda bulunmak olduğunu ifade etti. Köylülerin, 

“Biz başvurduk diyelim. Sonra bize dönüm başına 10 
bin lira, 7 bin lira fiyat çıkartırlarsa ne olacak? 10 dönüm 
arazisi olan, bu parayı nasıl ödeyecek?” gibi sorularının 
yanı sıra, birçok orman vasfını yitirmiş hazine arazisinin 
imarlı arazi olsa bile ödenecek para kadar değer 
etmeyeceği yönündeki şikâyetlerini de dinleyen Milli 
Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Umay “Biz 
buraya sizlerin sorunlarınızı dinlemeye geldik. Muhtemel 
dönüm başı parayı çok bulduğunuzu söylüyorsunuz. Siz 
önce başvurun, sonra biz bu sıkıntıları masaya yatırır, 
çözüm üretiriz. Çiftçimizi, köylümüzü, vatandaşımızı 
dönüm başı fahiş fiyatlarla mağdur etmeyiz” diye 
konuştu.

Ali Çelik, “Devlet Ayrıntıya Girer.”

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’te, “Bingöl, 
İstanbul, Gemlik eşit diyorsunuz. Bu çok güzel bir şey 
ama ayrıntıya girmezseniz yine vatandaş kaybeder. Siz 
devletsiniz. Devlet ayrıntılara girecek, bu sorunu yerinde 
ve zamanında çözecektir. Ayrıca, fiyat makul olsa bile 
uzun vadeli ödeme planı çıkartılmasını istiyoruz. Gemlik 
Zeytini’nin durumu ortadadır. Şu anki fiyat politikaları 
maliyetini bile karşılamıyor. Üreticinin durumu bu 
haldeyken, kesin, kalıcı ve uzun vadeli çözümler 
bekliyoruz” diye konuştu.

Yeniköy’de de Dert Dinlediler

Kumla’nın yanı sıra Yeniköy’de de incelemelerde 
bulunan uzman heyet, tüm vatandaşları tek tek dinleyip 
notlar aldılar. Vatandaşların haklı taleplerini yerinde 
bulan Gemlik Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz’da, 
başvuru bedellerinin kaldırıldığını hatırlatarak, hiçbir 
vatandaşın hakkının yanmasından yana olmadıklarını 
bildirdi. Spekülatif fiyat politikaları endişelerinin 
hükümet nezdinde çözüme kavuşturulabileceğine dikkat 
çeken Yılmaz; arazi yapısı, bölgelere göre vatandaşı 
gözeten fiyat politikalarının yapılacağına inandığını 
sözlerine ekledi. 
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TİCARET BORSASI GEMLİK 
ZEYTİNİ COĞRAFİ İŞARET 
UYGULAMASINI BAŞLATIYOR

Gemlik Ticaret Borsası’nın düzenlediği “Gemlik 
Zeytini’nin Coğrafi İşaret Uygulaması” konulu panelde 
konuşan Doç Dr. Sertaç Dokuzlu, Gemlik Zeytini’nin 
ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek “ 
Dışarıdan çok büyük oranda üretilen zeytin geliyor. 
Coğrafi logoyu kullanmak, Gemlik Zeytini’nin kurtu-
luşudur” dedi.

Gemlik Ticaret Borsası’nda başlayan “Gemlik 
Zeytini’nde Coğrafi İşaret Uygulaması” konulu panele, 
Kaymakam Cahit Işık, Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, Ticaret Borsası Başkanı İlhan Acar, 
Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, İlçe Gıda ve Tarım 
Müdürü İbrahim Çetin, Katırlı Köyü Kalkınma Koope-
ratifi Başkanı Hulusi Bayrak, Borsa yöneticileri, zeytin 
tüccarları ve az sayıda da zeytin üreticisi katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığı’nı Borsa Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan yaparken toplantının açılış konuş-
masını Ticaret Borsası Başkanı İlhan Acar yaptı. Acar 
konuşmasında, katılımcılara ve konuklara teşekkür 
ederek göreve geldikten sonra Coğrafi İşaret uygu-
laması konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Kay-
makam Cahit Işık ise Gemlik’in tarih, tarım, sanayi ve 
turizm yönünden tüm güzellikleri bir arada barındıran 
bir şehir olduğunu belirterek Gemlik’in adını daha çok 
ünlü zeytini ile duyurduğunu söyledi. Işık, şöyle devam 
etti:

“Gemlik Zeytini emektar insanımızın yıllar süren ça-
basıyla, uğraşmasıyla, piyasada hak ettiği yere gele-
bilmiştir. Hal böyle iken son yıllarda bu emeğe saygı 
gösterilmemesi, yılların birikimi, bu marka değere 
sahip çıkılmaması ve böylelikle bindiği dalı keser gibi 
bir duruma düşülmesi söz konusudur. Bu konuda, 
isim ya da gurup belirtmek yakışmaz ama herkesin 
kendi durumunu sorgulaması gerektiğini düşünü-
yorum. Bu noktada Gemlik Ticaret Borsamız’ın aldığı 
“Coğrafi İşaret” tescili büyük önem taşımaktadır. Böy-
lelikle “Gemlik Zeytini” marka olarak korunacak ve 
üreticinin hakkı zayi olmayacaktır. Ancak işi burada 
bırakmayıp, daha fazla zaman kaybetmeden, piyasada 
denetlenmesine kadar bir takım yapıları ve düzenle-
meleri ortaya koymak gerekir” dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik “2000’li yıllarda Gemlik Zeytini fidanının 
Türkiye’nin her yanına dikildiğini, Gemlikli tüccarların 
dışarıdan zeytin getirip havuzlarda fermantasyon yap-
tırıp pazara sunduğuna dikkat çekti. 2004 yılında 
Borsa’nın Coğrafi İşaret Belgesi almasına karşın uy-
gulamaya geçilmemesinin kayıp olduğunu söyledi. 

Çelik, “Gemlikli zeytin üreticisi emeğinin karşılığını 
ancak coğrafi işaret uygulanmasıyla alabilir” dedi. 

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ise, 10 yılda Ti-
caret Borsası’nın coğrafi işaret uygulamasına geçe-
memesini eleştirdi. Çelik, “10 senedir benim üreti-
cimin zeytini dururken, Akhisar’dan getirilen zeytini 
satanlar nasıl hesap verecekler. Bizim zeytinimiz, ka-
liteli zeytindir. Coğrafi İşareti tatbik ediniz, o zaman 
hakkımız korunur” dedi.

TSE Coğrafi Patent Uzmanı Sezen Daldal ise konuş-
masında, Türkiye’nin coğrafi işaretler yönünden zengin 
bir ülke olduğunu, mahreç ve Coğrafi İşaret konu-
sunda bilgiler verdi. Coğrafi İşaret’in nasıl alındığını 
da anlatan Daldal, coğrafi işaret alabilmek için mutlaka 
üniversitelerle çalışma yapmak gerektiğini hatırlattı. 
Üniversitenin ürünün diğer ürünlerden farkını bilimsel 
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olarak ortaya koyacağını söyledi. Coğrafi İşaret alınma-
sının ürünün garanti aracı olduğunu, geleneksel bilgi 
ve sürdürülebilen bir kalitenin sağlanması gerektiğini, 
tüketiciyi koruduğunu, ülke ekonomisine katkı sağla-
dığını, üreticinin de gelirinin artmasına neden olduğunu 
söyledi. Bursa’da 6 tane Coğrafi İşaret bulunduğuna 
dikkat çeken Daldal, Türkiye’de 157 Coğrafi İşaret bu-
lunduğunu belirtti. 

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Gıda Yüksek Mühendisi 
Osman Bostan ise konuşmasında, şu anda üreticinin 
ürettiği ürünlerin etiketsiz pazara sunulmasında bazı 
istisnalar getirdik. Gemlik Zeytini’ni laboratuvarda ayırt 
etmek bugünkü şartlarda mümkün değil. Bu Avrupa 
Birliği ülkelerinde de böyle. Bakanlığımız, Gemlik 
Zeytini’nin yerine başka zeytini satanları ve tüketiciyi 
kandıranları cezalandırıyor. Bu konuda tespit yapıldı-
ğında ağır cezalar var” dedi. Bakanlık’ın 4635 görevli-
sinin sahada çalıştığını belirten Bostan “Görevlilerin, 
5996 sayılı kanuna aykırı olumsuz bulduğu ürünleri top-
layıp imal etme yetkileri var. Gemlik Zeytini için yapılan 
kontrollerde farklı ürün bulunduğunda ve bu firmalar 
kamuoyuna duyurulduğunda itibarları kaybolabilir. Fir-
malar, ürettikleri ürünün nerenin ürünü olduğunu am-
balajlarında belirtmelidir” dedi. 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu ise, 3 yıldır Gemlik Ticaret 
Borsası ile Coğrafi İşaret konusunda çalıştıklarını, so-
runları çözdüklerini söyledi.
 
Sistem oluşturduklarını da belirten Dokuzlu, “Coğrafi 
İşaret belirli kitlelere çıkar sağladığı gibi, bazı kişilerin 
çıkarını da bozacaktır. Ürünlerin tam ayırt edilecek özel-
liklerinin bilinmemesi ve net olmaması işleri zorlaştı-
rıyor. Gemlik Zeytini, yıllardır Akhisar Zeytini ile mü-
cadele ediyor. Gemlik Zeytini’ni korumak istiyorsak, 
Coğrafi İşaret kullanmak zorundayız. 2006 yılında 
Türkiye’nin her yerine Gemlik Zeytini fidanı gitti. Bu 
günler, iyi günleriniz. Fidanlar büyüyecek, o zaman pi-
yasaya sizden rekabet edecek çok değişik yerlerin 
ürünleri çıkacak. Osmaniye Mersin civarından kuvvetli 
rakipler geliyor. Bursa civarında zeytin üretimi %1 
artmış. Diğer yerlerde ise %35. Ürün artışındaki fark 
ise %38” dedi. Bu konudaki çalışmalarını da anlatan 
Doç. Dr. Dokuzlu, Akhisar Zeytini ile Gemlik Zeytini’nin 
ayırt edilmesinin çok zor olduğunu söyledi. Yaptıkları 
testlerin, kabuk ve çekirdeklerin laboratuvar inceleme-
lerini anlattı. Kabukta, 1 miligram fark bulunduğunu, 
çekirdeğin ise aynı olduğunu söyledi. Gemlik Ticaret 
Borsası Coğrafi İşaret Logosu’nun kullanılmasının üretici 
ve satıcı için önemli olduğuna değinen konuşmacı, lo-
gonun nasıl kullanılacağını anlattı. Sistem kurulduğunda 
denetimin kimler tarafından yapılacağını da belirterek, 
şunları söyledi: “Gemlik Zeytini, çok ciddi bir tehditle 
karşı karşıyadır. Dışarıdan çok büyük üretim geliyor. 
Logoyu iyi kullanıp kullanmamak sizin elinizde. Logoyu 

kullanmak kalitenizin tescili olacak. Akhisar, Gemlik 
Zeytini adını kullanmak için TSE‘ye başvurmuş. Gemlik 
Zeytinine meydan okuyor” dedi.
 
Karşılıklı sorulardan sonra Ticaret Borsası Başkanı 
İlhan Acar, Coğrafi İşaret uygulamasına geçileceğini 
söyledi. 

20
Ekim

2012

“AB HAYATBOYU ÖĞRENME 
PROGRAMI HAREKETLİLİK 
PROJESİ” Yaygınlaştırma Toplantısı 
Gerçekleştirildi.

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, 
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Bursa Valiliği, 
İşkur Gemlik Şube Müdürlüğü, Gemlik Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek Lisesi ve BUSMEK ortak işbirliği ile ger-
çekleştirilen, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO 
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Program-
cılığı Program Başkanı Öğr. Gör. Ebru Yeniman Yıldırım 
tarafından yürütülen 2011-1-TR1-LEO01-25358 nolu 
“From Vocational Training To Employment: Training Of 
Skill Acquisition in Europe” isimli “Avrupa Birliği Leo-
nardo da Vinci Projesi” kapsamında Litvanya, İngiltere, 
Almanya ve Polonya’da farklı kurumlarda bilişim konu-
sunda staj yapan 51 normal ve 4 engelli kursiyer 3 haf-
talık bilişim konusundaki staj faaliyetlerini başarı ile 
gerçekleştirmişlerdir. 

20.09.2012 tarihinde Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen yaygınlaştırma toplan-
tısına Gemlik Kaymakamı Cahit Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercüment, İlçe Emniyet Müdürü Kenan 
Kedirge, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO 
Müdürü Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş, İşkur Şube Müdürü 
Lütfü Güleç, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Meclisi 
Üyeleri, Liman Başkanı, BUSMEK Temsilcisi, Okul Mü-
dürleri ve birçok devlet ve özel sektör temsilcilerinin ve 
proje katılımcılarının da katılımıyla gerçekleştirilen top-
lantıda, sertifikalar katılımcılara törenle verilmiş ve  
proje süresince yapılan tüm faaliyetler katılımcılarla 
paylaşılarak, bu tip projelerin yaygınlaştırılması konu-
sunda önerilerde bulunulmuştur.

Proje Yürütücüsü Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler 
MYO Bilgisayar Programcılığı Başkanı Öğr. Gör. Ebru 
Yeniman Yıldırım, “Projenin hedefi olan AB ülkelerindeki 
bilgisayar ve bilişim alanındaki uygulamaları inceledik-
lerini, bu uygulamalara katılarak önemli teknikleri öğ-
rendiklerini ve bilgi transferi gerçekleştirdiklerini be-
lirtmiştir. Proje sonunda, bilgisayar ve bilişim 
teknolojileri alanında, kursiyerlerin mesleki yeterlilikleri 
arttırılmış, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye 
eleman yetiştirilmesi ve bu kişilere istihdam olanağının 
yaratılması sağlanmıştır” dedi.
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GEMİ ADAMLIĞI KURSU

Gemlik Halk Eğitim Merkezi; vizyonu ve misyonu 
gereğince vatandaşlarımızın meslek edinmesine, bilgi 
ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına 
sürekli devam etmektedir. Bu bağlamda bir liman kenti 
olan Gemlik’in denizci kimliğinde eksik olan “Gemi 
Adamı Yetiştirme Kursu”nu başlatmış bulunmaktayız.
Geçen sene başladığımız ve ilk kez bir Halk Eğitim 
Merkezi tarafından verilen “Amatör Denizci Belgesi 
Sınavı Hazırlık Kursu”na olan yoğun ilgi ve halkımızdan 
gelen “Gemi Adamı Yetiştirme Kursu” talebine istinaden 
sene başından beri yapmış olduğumuz altyapı 
çalışmalarımızı bitirdik. Kurumumuza modern bir “Gemi 
Adamları Atöylesi” kurduk. Ulusal mevzuatın istediği 
bütün gereklilikleri de yerine getirdik.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
denetimini de geçerek daha önceleri özel kursların 
verdiği bu hizmeti verebilen, ilk Halk Eğitim Merkezi 
olma özelliğimizle de yine bir ilke imza atmış 
bulunuyoruz.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak 
denizcilik sektöründe görev yapacak gemi adamı 
yetiştirebilmek ve gemi adamı adaylarının, sektörün 
ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde, kalite standartlarına 
uygun eğitimleri almaları sağlanacaktır.

Bu kursları başarı ile bitiren kursiyerlerimiz, Türk ve 
Yabancı bayraklı her türlü gemide çalışabilecek ve dünya 
denizlerine açılabileceklerdir. Ayrıca Bursa Serbest 
Bölgesi’nde bulunan limanların ilgili bölümlerinde de 
çalışma imkanları olacaktır ve böylece bölgemizdeki 
işsiz gençlerimize istihdam konusunda büyük destek 
olacak ve sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflı eleman 
sorununa da katkı sağlayacaktır.

Kurumumuzda “Gemici Yetiştirme Kursu” (240 saat) 
ile STCW Temel 5 Sertifika Kursu (90 saat) Eğitimleri 
verilecektir. Kurslarımıza kayıtlar başlamıştır.

Kurslarımıza  katılma şartları;
1-İlköğretim Mezunu olmak
2- 18 yaşında olmak
3- “Gemi Adamı” olur sağlık raporunu almak
4-Adli sicil durumunun mevzuata uygun olması
5- Aşçı, kamarot yeterlilikleri için bonservis belgesi.
6-Yağcı ve elektrik zabiti yeterlilikleri içinse meslek 
liseleri veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 
olmak.

Eğitim içeriği ve eğitmenler hakkında detaylı bilgi almak 
ve başvuru yapmak için, Gemlik Halk Eğitim Merkezi  
http://www.gemlikhem.gov.tr adresinden ya da 0224 
513 18 46 No’lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

GTSO 2012 YILI AİDATLARININ 2. 
TAKSİDİNİN SON ÖDEME TARİHİ 
31 EKİM 2012’DE SONA ERMİŞTİR.
Munzam ve yıllık aidatlar iki eşit taksitle yılda bir kere 
tahsil edilir. Yıllık ve munzam aidatların ilk taksidinin 
son ödeme tarihi 30 Haziranda, ikinci taksidi ise 31 Ekim 
2012 tarihinde sona ermiştir. Kanun ve Yönetmelik 
hükümlerine göre süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, 
6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı 
uygulanmaktadır. Üyelerimizin bu durumdan ötürü 
mağdur olmamaları için aidatlarını zamanında 
yatırmaları gerekmektedir. Üyelerimize önemle 
duyurulur. 

Borçlarınızı Kredi Kartı İle Ödeme Kolaylığı
Üyelerimiz bundan böyle borçlarını oda muhasebe 
birimimizden kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Garanti 
Bankası kartları ile borçlarınızı 10 aya kadar 
taksitlendirme imkanı vardır. Üyelerimize önemle 
duyurulur.

Bilgi için 224-513 10 23

DUYURULAR

31
Ekim
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IPA TÜRK MALI BELGESİ
Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin ta-
kibini yapan Ortak İzleme Komitesi’nin 2009 yılı Ekim 
ayından itibaren yapılan toplantılarında, Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu 
arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile 
temin edilen yardımın uygulanması çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanan Avrupa Topluluğu 
mali yardımlarıyla ilgili işbirliği kuralları hakkında 
Çerçeve Anlaşması’nın, malın menşeinin sertifikalan-
dırılması ile ilgili 23’üncü maddesinin uygulanmasında 
karşılaşılan sorunlara değinilerek ilgili düzenlemenin 
gereğinin yerine getirilmesinin öngörüldüğü belirtil-
miştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı koordi-
natörlüğünde, o dönem ki isimleriyle Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Merkezi Finans İhale 
Birimi ile Birliğimiz temsilcilerinin iştirakleri ile top-
lantılar yapılmıştır.

IPA projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında 
satın alınan tüm mal ve malzemelerin “Tercihsiz Menşe 
Kuralları”na göre Türk menşeli veya Türk menşei ka-
zanmış olduğunu belgelemek üzere, Gümrük 
Yönetmeliği’nin “Tercihsiz Menşe Kuralları” ile ilgili 
madde hükümleri esas alınarak düzenlenen “Menşe 
Şahadetnamesi” örnek alınmak suretiyle, halen bu 
amaçla kullanımda olan ancak bakanlıkça ihtiyaçları 
karşılamadığı değerlendirilen “Yerli Malı Belgesi”nin 
yerine yeni bir belgenin tasarımının hazırlanması ve 
ayrıca belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esas-
ların belirlenmesinin gerekliliği ilgili mercilere vurgu-
lanmıştır. Anılan bakanlık ve kurumlarca, kuruluş ya-
samız gereğince söz konusu belgenin basımının ve 
belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esaslarının, 
mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak Birliği-
mizce hazırlanması kararı alınmıştır. AB Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Merkezi Finans İhale 
Birimi ile diğer kurumlar tarafından öngörülen hususlar 
dikkate alınarak Birliğimizce “Katılım Öncesi Yardım 
Aracı” (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından bastırılan “Türk Malı Belgesi”nin 
tanzim ve onayına ilişkin usul ve esaslar ile “Türk Malı 
Belgesi” hazırlanmış ve Birliğimiz Yönetim Kurulunca 
onaylanmıştır. Ayrıca, belge basımı ile ilgili süreç ta-
mamlanmış olup, basılan belgeler Birliğimizce odala-
rımıza gönderilmek üzere hazırlanmıştır.
 
Birliğimiz tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi, 1 
Kasım 2012 Perşembe günü itibariyle kullanılmaya baş-
lanacaktır. Odalarımız tarafından 1 Kasım 2012 tari-
hinden itibaren 1 Şubat 2013 tarihine kadar, Yerli Malı 
Belgesi de kullanılmaya devam edilebilecektir. Firma-
ların taleplerine veya odaların tercihlerine göre, “Yerli 
Malı Belgesi” veya “Türk Malı Belgesi” düzenlenebile-
cektir. Geçiş süreci olan 1 Kasım 2012 – 1 Şubat 2013 

tarihleri arasında, her iki belgenin de kullanılması ile 
“Türk Malı Belgesi” kullanımında yaşanabilecek ak-
saklıklarla ilgili olarak nihai karar AB Bakanlığı’nca ve-
rilmek üzere gerek Birliğimiz, gerekse AB Bakanlığı 
tarafından, firmalarımızı mağdur etmeden aksaklıklara 
hızlı bir biçimde çözüm bulunabilmesi amaçlanmak-
tadır. Bu nedenle, Türk Malı Belgesi’nin kullanımı es-
nasında yaşanabilecek her türlü aksaklığın, Birliğimize 
ivedilikle yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 

1 Kasım 2012 tarihinden itibaren, yürürlükteki Yerli Malı 
Belgesi’nin onaylanması sırasında da ekte verilen Ka-
tılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bastırılan Türk 
Malı Belgesi’nin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esas-
ların belge onayı ile ilgili 9’uncu maddesinin, 8’inci fık-
rasının ilk beş paragrafı ile 9’uncu fıkrasının ikinci, 
üçüncü ve dördüncü paragraflarında yer alan onay es-
nasında ibraz edilebilecek belgelerin belirtildiği hü-
kümler uygulanacaktır. 1 Şubat 2013 tarihinden iti-
baren, IPA Fonları İhaleleri için Yerli Malı Belgesi 
kullanılmayacak, sadece Türk Malı Belgesi kullanıla-
caktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse 
dahi ihaleyi açan kurum tarafından kabul edilmeye-
cektir. 

Bilgi için: 5131023

Eğitim Programı
“Aile Şirketleri ve 
Kurumsal Yönetim”

23 Kasım 2012 Cuma günü 
odamızda “Aile Şirketleri ve 
Kurumsal Yönetim” konulu 
eğitim programı gerçekleştiri-
lecektir. 

Eğitim 10.00-17:00 saatleri arasında, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, Dr. Hüseyin ÖCAL 
tarafından verilecektir.Eğitim sadece üyelerimize, üc-
retsiz olarak gerçekleştirilecek ve eğitim sonunda ka-
tılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Eğitim kontenjanı 20 kişi ile sınırlı olup, başvuru sırası 
esas alınacaktır.

Eğitim içeriği ve eğitmen hakkında detaylı bilgi almak 
ve başvuru yapmak için www.gtso.org.tr adresinden 
“Eğitim Faaliyetlerimiz” linkini kullanabilir ya da 

0224 513 1023 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

DUYURULAR
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MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ, 
PROF. DR. SADIK KAKAÇ’A VERİLDİ

‘Isı Transferi’ alanındaki 3 kitabı halen ABD 
üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine okutulan TOBB ETÜ Makine Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç’a, 
mühendislik eğitimine hizmetlerinden dolayı dünya 
çapında liderlik ödülü verildi.
 
Toplam 98 ülkede, 38 bin üyesi bulunan Uluslararası 
Mühendislik Eğitimi ve Araştırma Teşkilatı (iNEER),  en 
prestijli ödülü olan ‘Mühendislik Eğitimi ve Araştırmada 
Liderlik Ödülü’nü, bu yıl TOBB ETÜ Makine Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç’a verdiğini 
açıkladı. Prof. Dr. Kakaç bu ödüle, öngörülü liderlik 
vasfı, önemli yenilikler üretmesi ve uluslararası 
mühendislik eğitimi ve araştırmalarına yaygın, kalıcı ve 
pozitif katkıları olduğu için layık görüldü. Kakaç, ödülünü 

1 Ağustos 2012 Çarşamba günü, Finlandiya’nın Turku 
Kenti’nde düzenlenen törenle aldı.

Uluslararası işbirliği ile öğretme ve öğrenme konularında 
karşılıklı ilerlemeyi teşvik etmek için Dünya Mühendislik 
Topluluğu tarafından oluşturulan küresel bir meslek 
örgütü olan iNEER, bilgi paylaşımı yoluyla uluslararası 
anlayış ve ortaklığın gelişmesini teşvik ediyor. Merkezi 
ABD Maryland’de olan kar amacı gütmeyen bir kurum 
olan iNEER; web sitesi, arşivli yayınlar, elektronik 
iletişim sistemi ve çeşitli konferanslar, çalıştaylar ile 
bağlantılı olarak çalışmalarını devam ettiriyor. “Isı 
transferi eğitimi ve araştırmalarının duayeni”  Prof. Dr. 
Kakaç; uzun yıllardır günlük yaşamda kullandığımız 
buzdolabı ve otomobil gibi araç ve eşyalardan, nükleer 
santrallerdeki üretim süreçlerine kadar birçok alanda 
karşımıza çıkan ısı transferinin esasları üzerindeki 
araştırma ve ders kitaplarıyla tanınıyor. 

Isı transferi, dünyada giderek artan enerji problemlerini 
de yakından ilgilendiriyor. Nükleer, kömür ve doğal gaz  
santrallerinde elde edilen yüksek dereceli ısının, elektrik 
enerjisine nasıl dönüştürüleceğine ilişkin ısı transfer 
süreçleri, Prof. Dr. Kakaç’ın uzun yıllardır araştırdığı 
ve eğitimini verdiği konular arasında bulunuyor.   Prof. 
Dr. Kakaç’ın ABD’deki yüksek lisans derslerinde 
okutulan ‘Heat Exchangers-Isı Değiştirgeçleri’ adlı 
kitabı geçtiğimiz günlerde bu ülkede üçüncü baskısını 
yaptı. Kakaç’ın Türkçe olarak yayımlanan kitapları Türk 
üniversitelerinde de okutuluyor. Prof. Dr. Kakaç’ın 
uluslararası çapta 13 ödülü bulunurken, 1999 yılından 
bu yana  Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi. 
Prof. Dr. Kakaç’a TOBB ETÜ tarafından 2011 yılında 
“Hayat Boyu Başarı Ödülü” verilmişti. Prof. Dr. Kakaç’ın 
80’inci yaşı sebebiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde 
kutlamalar da yapılıyor.
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TOBB‘ dan  HABERLER

“UMEM BECERİ’10 PROJESİ” İCRA KURULU TOPLANDI

2012 Eylül ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,53 artış oldu

“UMEM Beceri’10 Projesi” İcra Kurulu 
Toplantısı, 14 Eylül 2012 tarihinde, TOBB Genel 
Sekreteri Mustafa Saraçöz’ün başkanlığında 
gerçekleştirildi. TOBB Sosyal Tesisler Şefik 
Tokat Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
toplantıya, İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, 
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Ömer Açıkgöz, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürü M. Kemal Biçerli ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, TOBB, İŞKUR, TOBB ETÜ ve TEPAV’dan 
uzmanlar katıldı.
 
-Hizmet ve tarım sektörlerine yönelik açılacak 
kursların süreleri görüşüldü

İcra Kurulu toplantısında, hizmet ve tarım sektörlerinde 
açılacak kursların sürelerine yönelik olarak illerden 
alınan geri bildirimler değerlendirildi. İcra Kurulu’nda 
alınan karar gereği, hizmet ve tarım sektörleri 
kurslarının sürelerine ilişkin olarak nihai takdir, kurs 
yönetimlerine bırakıldı.

Buna ek olarak, “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” 
gerçekleştirilen 5 ilden biri olan Muğla’nın pilot il 
kapsamına alınarak “Kurs Yönetimi” toplantılarının 
haftalık olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine 
karar verildi.

-Hizmet ve tarım sektörlerinde kurs düzenlemek üzere 
61 okul kapsama alındı

Toplantıda, hizmet ve tarım sektörlerinde kapsama 
alınması öngörülen okullar ile ilgili olarak Teknik Komite 
tarafından yapılan çalışma sunuldu. Yapılan çalışmaya 
göre toplam 61 okulun ek okul olarak belirlenerek söz 
konusu okullara makine/teçhizat ve donanım 
altyapılarının iyileştirilmesi için bütçe gönderilmesine 
karar verildi.
 
Son olarak, Teknik Komite tarafından hazırlanan takvim 
doğrultusunda İcra Kurulu üyelerinin Ekim ayından 
başlamak üzere, illerdeki uygulamaları görmek ve 
hizmet ve tarım sektörlerindeki faaliyetleri incelemek 
üzere illere ziyaretler gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,53 ve 
gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,72 artış olurken, 
kooperatif sayısında %11,11 azalış oldu. 
 
Kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre %7,85 ve 
kooperatif sayısında %24,03 azalış olurken, gerçek kişi 
ticari işletme sayısında %9,59 artış oldu. 

-Kapanan şirket sayısında geçen yılın 
aynı ayına göre %7,75 artış oldu.

2012 yılı Eylül ayında, 2011 yılı Eylül 
ayına göre kurulan şirket sayısında 
%27,49 ve kurulan kooperatif 
sayısında %2,04’lük azalış olurken, 
gerçek kişi ticari işletme sayısında 
%25,81’lik artış gerçekleşti.
 

2012 yılı Eylül ayında kapanan şirket sayısı, 2011 yılının 
aynı ayına göre %7,75 ve kapanan gerçek kişi ticari 
işletme sayısı %0,99 artarken, kapanan kooperatif sayısı 
%27,41 azaldı.

-2012 yılı ilk dokuz ayında kurulan şirket sayısı, 2011 
yılının aynı dönemine göre %28,39 azaldı.

 
2012 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın 
aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı 
%28,39 ve kooperatif sayısı %16,63 
oranında azalırken, gerçek kişi ticari 
işletmesi sayısı %13,94 arttı. 
 
Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı 
%1,32 ve kooperatif sayısı  %2,59 artarken, 
kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 
%29,17 azaldı.  
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ÜYELERDEN HABERLER

BORUSAN’DAN UMURBEY ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ’NE MODERN KÜTÜPHANE

Gemlik’te topluma katkı sağlayan yatırımları ile öne 
çıkan Borusan’ın, Umurbey Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi’nde kurduğu kütüphane, 2012-2013 öğretim 
yılının başlamasıyla birlikte hizmete açıldı.

Kütüphane, eğitime verdiği önem ve yaptığı hizmetlerle 
bilinen Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’a 88. yaş günü hediyesi olarak yaptırıldı. 

Umurbey Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Sezai 
Korkmaz, kütüphanenin hizmete girmesiyle ilgili yaptığı 
konuşmada, Borusan’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Kütüphanemiz tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz 
ve velilerimizin yanı sıra diğer okullardaki öğrencilere 
de hizmet verecek. Zengin kaynaklar ve teknolojik 
olanakların sunulduğu kütüphanede sağlık meslek 
konuları ağırlıklı olmak üzere tarih, sanat, edebiyat ve 
çevre gibi alanlardaki kaynaklar ve süreli yayınlarla da 
öğrencilerin kişisel gelişimleri desteklenecek. 
Öğrencilerimizle birlikte velilerimize de kitap okuma 
ve araştırma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğimiz 
kütüphanemizin Umurbey ve Gemlikli’ler için hayırlı 
olmasını diliyorum.”

3 bin 500 kitap ve kaynak kapasitesine sahip olan 
kütüphanede iPad, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar 
sayesinde öğrenciler, dersleriyle ilgili bilgilere kolayca 
erişebilecek ve tıp dünyasındaki güncel gelişmeleri 
yakından takip edebilecekler. Son teknolojik olanakların 
sunulduğu kütüphanede öğrenciler müfredata uygun 
belgesel ve görsel materyal izleyebilecek, sunum 
yapabilecek, geniş DVD ve CD arşivi sayesinde 
okuduklarını görsel ve işitsel olarak da 
pekiştirebilecekler.

1976 yılından bu yana Gemlik’te üretim faaliyetlerini yürüten Borusan, Gemlik için birçok önemli sosyal 
sorumluluk projesine de imza attı. Bunlar arasında;

•	 Bursa Valiliği ile 24 derslikli bir ortaokul ve bir 
cami inşası için protokol imzalanması,

•	 Uludağ Üniversitesi Gemlik Suni İpek Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi’nde Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu,

•	 Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci-
lerinin kullanımı için bir Sosyal Tesis,

•	 Hukuk Fakültesi ve Dekanlık Binası inşaatları,
•	 Bursa Devlet Hastanesi tam teşekküllü hasta 

odası tefrişi,
•	 Borusan İlköğretim Okulu,

•	 Borusan Köprüsü,
•	 Ematullah Hatun Cami’nin yeniden yapımı,
•	 Gemlik Şahin Yurdu Köyü’nde 160 hektarlık 

alanın 500.000 fidan ile ağaçlandırılması,
•	 Gemlik Kültür Merkezi Binası,
•	 Gemlik Vergi Dairesi Binası,
•	 Gemlik Lisesi ve spor salonu restorasyonu,
•	 Gemlik Anadolu Lisesi Kimya Laboratuvarı 

yapımı,
•	 Adliye Binası ve Lojmanları tadilatı,
•	 Gemlik Yelken Kulübü sponsorluğu da yer alıyor.
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ÜYELERDEN HABERLER

“ENERJİ OSCARLARI”NDA 
ÖNEMLİ BAŞARI!

BANDIRMA RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ BORUSAN 
ENBW ENERJİ’YE “OSCAR” GETİRDİ!

Enerji alanında özverili 
çalışmaları teşvik etmek 
amacıyla ICCI tarafından verilen 
“Enerji Oscar ödülleri” 26 
Eylül’de Ankara’da düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. 
Borusan EnBW Enerji, Bandırma 
Rüzgâr Enerjisi Santrali ile 
Yenilenebilir Enerji Santralleri 
kategorisinde Enerji Oscar’ı 
almaya hak kazandı.

Enerji sektörünün her yıl 
yakından takip ettiği ve sektörün 
en iyi tedarikçilerinin geliştirdiği 
enerji ve çevre teknolojilerinin 
bir araya geldiği Türkiye’nin en 
büyük enerji ve çevre fuarı ICCI 
kapsamında düzenlenen Enerji 
Oscar Ödülleri, 26 Eylül’de 
Ankara’da yapılan törenle 
sahiplerini buldu. İkinci kez 
verilen ödüllerde, Borusan 
EnBW Enerji’nin 110 milyon 
dolar yatırımla kurduğu ve 20 
adet 3 MW rüzgâr türbininin yer 
aldığı Bandırma Rüzgâr Enerjisi 
Santrali, yenilenebilir enerji 
santralleri kategorisinde Enerji 
Oscarı kazandı.

Borusan EnBW Enerji Genel 
Müdürü Mehmet Acarla ödülle 

ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Borusan EnBW Enerji Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
kaynaklarından daha fazla yararlanmasını sağlamak 
için çalışıyor. Türkiye’nin enerji ihtiyacını temiz 
kaynaklardan karşılamasına katkıda bulunmak istiyoruz.  
Bu alanda ülkemize güçlü bir bilgi birikimi getiriyor ve 
ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bandırma Rüzgâr Enerjisi 
Santralimizin sektörün en itibarlı organizasyonlarından 
birinde takdir edilmesi ve ödüle layık görülmesi bizi çok 
mutlu etti. Gelecekteki çalışmalarımız için 
motivasyonumuzu artırdı. Bu organizasyonu düzenleyen 
ICCI’ye ve bizi ödüle layık görenlere teşekkür ederim.”

Bandırma Rüzgar Enerjisi Santrali 
yıllık 200 GWh üzerinde enerji üretiyor.

Türkiye’de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden 
biri haline dönüşen enerji sektörüne verilen hizmetleri 
ve yapılan katkıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen 
Enerji Oscar Ödülleri, özellikle yenilenebilir enerji 
alanında yapılan yatırımları destekliyor. Yarışmaya 
başvuranlar arasında ödül alanlar elektrik üretim 
santralleri, son yıl üretim değerleri, birim kWh enerji 
üretimi için kullanılan saha, sosyal sorumluluk 
projelerinin payı ve sosyal sorumluluk proje sayısı, 
yatırımlarda yerli katkı, önlenen CO2 emisyonu, gürültü 
ölçüm sonucu, tesisin 2011 yılı verimlilik değeri ve 
tesisin 2011 yılı kapasite kullanım faktörü gibi birçok 
unsurun değerlendirilmesi sonucu belirlendi. Doğaya 
saygılı ve çevreyle uyumlu projelere yatırım yapan ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallere 
öncelik veren Borusan EnBW Enerji de, Bandırma’da 
kurduğu Rüzgâr Enerjisi Santrali ile ödül kazandı. 

Portföyünün % 46’sı hidroelektrik, % 54’ü ise rüzgâr 
enerjisi projelerinden oluşan Borusan EnBW Enerji, 
çalışmalarına 2009 yılında başladığı Bandırma Rüzgâr 
Enerjisi Santrali’ni 110 milyon dolar yatırımla kurdu. 
Toplam kurulu gücü 60 MW olan ve yıllık 200 GWh 
üzerinde üretim kapasitesi olan Bandırma Rüzgâr Enerji 
Santrali, enerji üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığının 
azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından da 
önem taşıyor.

Borusan EnBW Enerji’nin toplam 
üretiminin % 75’i yenilenebilir enerji 
santrallerinden olacak. 

Borusan EnBW Enerji, Eylül 2012 itibariyle Bandırma 
Rüzgâr Enerjisi Santrali’ne ek olarak Erzurum’da 
işletmeye aldığı, 50 MW’lık Yedigöl Hidroelektrik Santrali 
ile birlikte toplam 110 MW kurulu kapasiteye ulaştı. 
2020 yılında dek 2.000 MW’lık toplam kapasiteye 
ulaşmayı hedefleyen Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir 
enerji sektörüne yatırım yapmaya devam edecek. 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

20





Ölmez Ağacın 
Peşinde

Türkiye ’de Zeytin ve Zeytinyağı

Prof. Dr. Artun ÜNSAL

Tarihten de Eskidir Zeytin Ağacı…

Zeytinin bilimsel künyesi “oleaceade” familyasından 
başlar. Leylak ve yasemin gibi süs bitkileriyle aynı 
familyadan “olea”, yabani bir meyva ağacıdır. “Olea” 
cinsinden dünyada yaklaşık 30 değişik tür saptanmıştır. 
“Olea Europea” da bunlardan biri ve en önemlisidir. 
Anayurdu Doğu Akdeniz olan “olea europea”nın 
başlıca iki alt türü vardır: “Olea europea 
oleaster”(yabani) ve “olea europea sativa”(ehli). 
Zeytinin eşsiz meyvasından çıkarılan yağ önce 
gecelerimizi aydınlattı, mabetlerimizi kutsadı, 
ruhumuzu rahatlattı, sonra saçlarımızı, cildimizi 
güzelleştirdi, vücudumuzu ovdu, geliştirdi ve temizledi 
ve nihayet mutfağımızın baş tacı oldu. Ne var ki, kökü 
tarih öncesine dayanan yabani zeytin ağacının kaç bin 
yaşında ve anayurdunun tam neresi olduğu konusunda 
arkeobotanikçiler, tarihçiler ve ve arkeologlar 
arasında bir görüş birliği yok. De Condolle ve 
Pelletier’ye göre, Anadolu, Suriye ve İran: kimine göre 
Girit, Yunanistan, belki de Kuzey Afrika, Atlas Dağları, 
Aşağı Mısır… Dahası, yabani zeytinin ilk kez nerede 
ve kimler tarafından ehlileştirildiği, nereden nereye 
yayıldığı konusunda da gene farklı görüşler söz 
konusu.

Altı Bin Yıllık Hasat  

Peki, Bundan binlerce yıl önce hangi insanoğlu, bu 
yabani ağacı aşılayarak daha bol, daha az acı, daha 
büyük ve yağlı zeytin taneleri elde etmeyi, yağını 
sıkarak günlük yaşamında kullanmayı başardı? 

Bilimsel olarak kimse kesinlikle bilmiyor. 
Efsaneler dışında sadece varsayımlar söz 
konusu. Uluslararası saygınlığa sahip Dünya 
Zeytin Ansiklopedisi yazarı Jose M. Blazquez 
“Zeytin yetiştiriciliği yaklaşık altı bin yıl önce 
Anadolu’da başlamıştır” görüşünü savunuyor 
ve bu bölgede eski dönemlerde yaşamış 
halklar içinde yalnızca Asur ve Babillilerin 
zeytincilikle ilgili bilgi sahibi olmadıklarına 
dikkat çekiyor. Ama zeytini ilk ehlileştirenler, 
üzüm, incir, nar, hurma gibi bir çok meyve 
ağacının ilk yetiştirildiği uygarlıklar beşiği Ön 
Asya’da, Suriye ve İran’ın kesiştiği yayda oturanlar 
olsa gerek. Persler, Mezopotamyalılar ve büyük 
olasılıkla Akdeniz’in doğusundan içeri 
Mezopotamya’ya kadar 
yayılan Suriyeli ve 
Filistinliler. 
Nitekim, 
Yakın 
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“Allah yeryüzü ve gökyüzünün nuru olandır. Sanki minber üzerine konmuş çerağdır. Billur bir kandil 
içinde yıldız gibi parlamaktadır. O çerağın yağı mübarek bir ağaçtan çıkar. O mübarek ağaç, öyle bir zeytin 
ağacıdır ki; ne doğuda ve ne de batıda bulunur. O çerağın yanına ateş dokunmasa bile, kendi kendine uyanıp 
nur saçar. Çünkü, O, nurların üstünde bir nurdur. Allah insanları o nur ile doğru yola iletir.”

Kur’an-ı Kerim, Nur Suresi

Doğu’da zeytin yetiştirildiğine ilişkin en eski kalıntıların 
İsrail ve Ürdün’de kalkolitik döneme (M.Ö. 3700-3200) 
kadar gitmesi de bu tezi güçlendiriyor.  Bu halklar, tarım 
ve ticarete yatkınlıkları ve becerileriyle yabani zeytin 
ağacını aşıladılar. Onlara iyi bakarak, daha sık yapraklı 
ve daha çok yağ veren bir kültür bitkisine dönüştürdüler, 
çoğalttılar ve önce Akdeniz kıyı şeridi boyunca 
geliştirdiler, sonra da başka yerlere yaydılar. Zeytinin 
bir kültür bitkisine dönüşmesi, M.Ö. 4000’lerde 
gerçekleşti. Ancak, meyvasının sıkılıp yağının çıkarılması 
için yaklaşık 1500-2000 yıl daha gerekecekti. Gerçekten 
de, Tunç Çağı’nda Akdeniz’de zeytinciliğin yaygınlaştığı 
sadece zeytin çekirdeklerinden değil, bulunan yağ 
presleri, saklanan kaplar, vazo ve fresklere yansıyan 
artistik çalışmalarda ortaya çıkıyor… Yüzyıllar sonra 
zeytin ağacı okyanusları aştı, 16. yüzyıldaki büyük 

keş i f ler in  ard ından 
Avrupa’dan gelen İspanyol 
misyonerler aracılığı ile 

Kuzey ve Güney Amerika’da 
yetiştirildi. 15. yüzyılda 

Sevilla’dan götürülen zeytin 
fideleri, İspanyollar tarafından 

fethedilen Batı Hint Adaları’nda 
ekildi önce, sonra Amerika kıtasına 

yayıldı. 1560’larda Meksika, ardından 
Peru… 19. yüzyılın ikinci yarısında ise, 

İtalyan göçmenlerin beraberlerinde 

getirdikleri fideler Kaliforniya, Şili ve Arjantinde boy 
verdi. Sonraları yine İtalyan, İspanyol ve Yunan kökenli 
göçmenler sayesinde, Avustralya ve Güney Afrika’da 
zeytinlikler kuruldu. Hatta, Japonya ve Çin’de bile belli 
mikroklimalarda dikilip büyüyecek zeytin ağacı, gene 
de özünde Akdenizli kaldı.

Antik Dönemde Anadolu  

Ön Asya’nın Batı’ya uzantısı Anadolu’nun zeytinle 
tanışması çok eski çağlara gider. Nuh’un gemisi belki 
de Ağrı Dağı’na konmamış mıydı, güvercin, ağzında 
zeytindalı Tufan’ın sona erdiğinin müjdesini verdiğinde? 
Gerçekten, bugün bile Mersin’den başlayarak batıya 
doğru Akdeniz’e paralel uzanan Toros dağlarının etekleri 
delice denen sık yabani zeytin ormanları ile kaplıdır. 
Örneğin Mersin, Silifke-Erdemli kıyılarında, daha batıda 
Antalya’da Serik ile Manavgat arasında sanki elle dikilmiş 
gibi muntazam delicelere rastlanır. Nuri Benlioğlu “Belki 
bunlar 2000 sene evvelinde kültüre alınmış ve bilahare 
terk olunmuş zeytinlikler olabilir. Yalnız şu muhakkak 
ki dünya üzerindeki en kesif delicelere memleketimizin 
bu köşesinde tesadüf ediyoruz.” Derken, pek de haksız 
sayılmaz. Nitekim, Ege Bölgesi’nde de kendi kendine 
bitmiş yabani zeytin ağaçları, bu coğrafyanın zeytinin 
anayurtlarından biri olduğunu kolaylıkla kanıtlar.   
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Türklerde Zeytin ve  Zeytinyağı

Ağacından tabak, kaşık, çatal, masa, yakacak odun, 
meyvasından sofra zeytini, çekirdeğinden tesbih, bilezik 
ya da kolye, yağından besin ya da besin koruyucu ve 
sabun yapılan, küspesi gübre ya da yakacak olan, yerine 
göre süs, yerine göre yiyecek, yerine göre ilaç, saç  veya 
cilt güzelleştirici, yerine göre lambalık, yerine göre 
kutsama sembolü, kimi zaman da kaynatılarak öldürücü 
bir silaha dönüştürülen yağıyla, zeytin Anadolu 
uygarlıklarının mirasçısı ve bekçisi Türkiye’de de önemli 
bir konuma sahiptir.

Köken itibarıyla Orta Asyalı göçebe Türk kavimlerinin 
zeytin ve zeytinyağı ile daha somut bir biçimde 
tanışmaları, 11. Yüzyılda Anadolu’ya gelişleri ile başlar. 
Hayvancılık ağırlıklı ekonomilerinde daha çok hayvansal 
ürünler ve yağlar tüketen, tahıla düşkün Türkler Batı’ya 
doğru yöneldikçe Akdeniz ürünleri bir bir karşılarına 
çıkacaktı; özellikle, yeni sebzeler, deniz balıkları, zeytin 
ve zeytinyağı. Sade yağ ile zeytinyağının evliliği sonucu 
da özgün Türk mutfağı ortaya çıkacaktı. 

Osmanlılardan Günümüze

Doğu Roma İmparotorluğu’na son veren Anadolu’nun 
yeni sahipleri Türkler, zeytinyağı kültürünü yok etmek 
bir yana, daha da zenginleştireceklerdi. Kültür mozaiği 

Osmanlı mutfağı da çok uluslu ve çok kültürlü bir 
imparatorluğu yansıtan yemek türleriyle dolacaktı bu 
arada; Arnavut ciğeri, Çerkez tavuğu, Tatar ve Boşnak 
böreği, Ermeni midye dolması, soğan, havuç ve 
zeytinyağıyla pişirilen fasulyeden Rum pilakisi, Acem 
pilavı, Laz böreği, Şam tatlısı, Mısır mühliyesi, Bağdat 
muhallebisi, Musevilerin pandispanyası (pain 
d’Espagne)… Bu arada kefal pilakisi, midye dolması, 
barbunya tavası da Türklerin öteki etnik gruplarla bir 
arada yaşamaya başladıktan sonra sevmeye başladıkları 
zeytinyağlı yemekler arasına giriyorlardı. Ege ve 
Akdeniz’in zeytinyağlı mutfağı Osmanlı’nın biçimlendirdiği 
yeni Anadolu sentezinde İstanbul ve öteki kentlerden 
başlayarak ülkenin iç bölgelerine doğru yayılmaya 
başlayacak, ancak Doğu’da çok daha az tanınacaktı…

Zeytin Bir Coğrafyadır

“Salamura suyu miras kalır”… 
Yeni mahsul zeytinin salamurasına katılan bir önceki 
yıldan kalma salamuranın Gemlik yöresinde ne denli 
değerli olduğunu belirtiyor bu deyim…

Gemlik’te zeytinin bir adı da “acaca”dır. Sert rüzgar, 
kırağı ya da kar yedikten sonra toplanmış zeytine ise 
genelde “kıvırcık” denir, büzüştüğü için olsa gerek. 
Soğuk yememiş, pürüzsüz ve diri zeytine de elbette 
“parlak”… 

KAPAK KONUSU

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

24



Gemlik Usülü Salamura Siyah Natüral Zeytin

Daha çok iç pazara yönelik üretimde uygulanan Gemlik 
yönteminin “natüral” tip zeytin üretiminden başlıca farkı, 
tuz ile zeytinin 10 kilo zeytine 1 kilo tuz ölçüsünde 
“katlanarak” havuzlara doldurulduktan sonra, üzerine 
su verilmesidir. Ancak tuzun hepsi katlamaya 
kullanılmaz. Sadece 1/4’ü katlar arasına serpiştirilir, 
geriye kalan 3/4 ise zeytinin üzerine “serilir”. Daha sonra 
havuzun üzeri bir kanaviçe bezi, hasır ve tahta ile örtülür. 
Bastırmak amacıyla da zeytin ağırlığının yüzde 10-15’i 
kadar ağırlık, genellikle taş konur.  Ardından havuza 
içilebilir nitelikte su, tahta kapağı 10-15 cm geçecek 
kadar doldurulur. Arada tuz oranının düşüp düşmediğine 
bakılır. Eğer yüzde 10-12’nin altındaysa gerekli tuz ilavesi 
yapılır. Sofralık siyah zeytinin hası böyle işlenir de, 
“olgunlaşması” yani yenebilecek kıvama gelmesi yaklaşık 
bir yılı bulur, hatta geçebilir. Tuz oranının görece 
yüksekliği nedeniyle zeytinler buruşur; ayrıca fazla baskı 
yüzünden “yanaklanma” yaparlar. Ama görünüşü biraz 
bozulsa ağıza biraz tuzlu gelse de, Gemlik usulü bu 
natürel zeytinin tadı bir başkadır vesselam!

Gemlik Selesi 

Gemlikli Tayfun Taraklı sele zeytinini şöyle yapıyor: 

“Sele zeytini ille de kıvırcıktan olacak. Bele sepet 
bağlanır, sağma usulü elle toplanır olgun zeytin. Tanesi 
orta büyüklükte olan –kiloda 280-300 tane zeytin çeken- 
sele güzel olur. Zeytin geldi, suyla yıkandı. Bir kap içinde, 
bir kilo zeytine yarım kilo ham tuz hesabı, zeytinle tuzu 
karıştırırsın elle. Tuz zeytini sarmalı ki, çalışsın, acılığını 
iyi alsın. İşte böyle, azar azar karıştırdığın zeytinleri 
küfeye dökersin; önce bir kat zeytin, sonra bir kat tuz… 
Küfe dolana kadar sardırırsın. Sonra üzerine bir kat 
daha tuz dökersin. Bir hafta serinde bekler. Sonra 
zeytinleri dolu küfeden alıp boş küfeye dökersin. Bir 
hafta bekler, aynı şekilde boş bir küfeye aktarırsın. Bir 
ayda, otuz üç- otuz beş günde yemelik zeytin olur”…

“Önde zeytin ağaçları arkasında yar

Sene 1946

Mevsim

Sonbahar

Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim

Dalları neyleyim

Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim

Yar yar”…

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sitem.

“Tarihten de eskidir Zeytinağacı”, “Altıbin yılllık Hasat” , “Antik Dönemde Anadolu”, “Türklerde Zeytin ve  Zeytinyağı”, “Osmanlılardan Günümüze”, 
“Zeytin Bir Coğrafyadır”, “Gemlik Usülü Salamura Siyah Natüral Zeytin”, “Gemlik Selesi” paragraflarının içeriği Artun Ünsal’ın “Ölmez Ağacın 
Peşinde Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı”isimli eserinden alıntı yapılmıştır. (ISBN 975-08-0058-3)
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SAYILARLA TÜRKİYE VE DÜNYADA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

TÜRKİYE VE DÜNYADA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

Bir çok botanikçi tarafından Güney sahillerimiz, zeytinin 
ana vatanı olarak kabul edilmektedir. Nitekim ülkemizde 
Karadeniz bölgesi dâhil bütün sahillerimizi süsleyen zeytin 
ağaçları, geniş bir saha kaplamaktadır. Ülkemizde 26,6 
milyon hektarlık tarım alanının %2,5‘i zeytinliklerden 
oluşmaktadır. Yağlık ve sofralık olarak yararlanılan zeytin, 
hem yüksek besin değeri olması hem de iç ve dış ticaretimize 
konu olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. 

DÜNYADA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞ ÜRETİMİ

FAO verilerine göre dünyada yaklaşık 8 milyon hektar 
alanda zeytin tarımı yapılmakta olup, 15 milyon ton üretim 
elde edilmektedir.

Dünya zeytin ağacı varlığının %98’i, Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu Akdeniz Havzası’nda yer almaktadır. Dünya 
zeytin üretiminde söz sahibi ülkeler sırasıyla İspanya, İtalya, 
Yunanistan ve Türkiye’dir. Bu ülkelerin üretimden aldıkları 
pay ise sırasıyla %26,8 , % 25,4, %17,7 ve %5,8’dir. Üretimde 
var yılı ve yok yılı olma durumuna göre dünya üretiminden 
aldığı pay değişmekte olup, dünya üretiminden aldığı pay 
%10’lara çıkabilmektedir. Zeytin üretimindeki gelişmeler 
ile birlikte önümüzdeki yıllarda ülkemizin, dünya 
üretiminden aldığı payın artması beklenmektedir.

       
AB ülkelerinin ardından dünya zeytin üretiminde ülkemizden 
sonra gelen ülkeler; Suriye, Tunus, Fas ve Cezayir’dir. 
Zeytin üretiminde öne çıkan ülkeler aynı zamanda önemli 
zeytinyağı üreticisi ülkelerdir. Son altı sezonun ortalamasına 
baktığımızda dünya zeytinyağı üretimi 2.775.000 ton’dur.

Türkiye’de  Zeytin Ve Zeytinyağı Üretimi

Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz 
iklimi özellikleri nedeniyle İspanya, İtalya, Tunus ve 
Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın 
önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Türkiye 
dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, yağlık zeytin ve 
zeytinyağı üretiminde ise dördüncü ülke konumundadır.

Ülkemizde zeytin, tarımsal işletmelerde diğer ürünlerle 
birlikte yer almakta ve daha ziyade küçük aile işletmeleri 
niteliğinde bulunmaktadır. Bu nedenle aile iş gücünü en 
iyi değerlendiren tarım kollarından biri olup, ortalama 400 
bin aile geçimini sadece zeytinden sağlamaktadır.

Bugün ülkemizde bütün bölgelerimizde zeytin ağacı 
yetiştirilmekle birlikte üretimin %76’sı Ege Bölgesi’nde 
yapılmaktadır. Üretimin illere göre dağılımına baktığımızda 
1.600.000 tonluk üretimin %30’u Aydın İlimizde 
gerçekleştirilmiştir. Bu ilimizi sırasıyla İzmir (%15), 
Balıkesir (%10) ,Hatay (%8) ve Manisa (%7) izlemektedir. 
Üretimde öne çıkan illerimiz içerisinde Bursa ilimizde 
üretilen zeytinin tamamı sofralıktır. İçel ve Manisa 
illerimizde de sofralık zeytin üretimi ağırlıktadır. Aydın, 
İzmir, Muğla ve Balıkesir İllerimizde gerçekleştirilen zeytin 
üretiminin %75‘inden fazlası yağlıktır.

TÜİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 96 milyon meyve 
veren,16 milyon meyve vermeyen olmak üzere toplam 113 
milyon zeytin ağacı mevcuttur. 2005 yılında, 1.200.000 ton 
olan zeytin üretimi, 2006 yılında 1.650.000 ton olarak 
gerçekleşmiştir. Son yıllarda yeni zeytin fidanlarının dikimi 
ve üreticinin zeytin üretimine özendirilmesiyle birlikte ağaç 
sayımızdaki artışa bağlı olarak üretimde de artış meydana 
gelmiştir. Toplam zeytin üretiminin yıllar itibarıyla ortalama 
%30’unun sofralığa, %70’inin de yağlığa ayrıldığı 
görülmektedir.

Zeytin üretim rakamlarına bakıldığında yıllara göre artış 
ve azalışlar görülmektedir. Bu durum zeytin ağacının 
periyodikte gösteren bir tür olması nedeniyle bir yıl yüksek, 
bir yıl düşük ürün alınmasından kaynaklanmaktadır. 
Kültürel uygulamalarda (budama, sulama, zirai mücadele, 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

26



KAPAK KONUSU

gübreleme, hasat şekli vs.) periyodisyenin şiddeti azaltılarak 
var yılı ile yok yılı arasındaki fark azaltılabilir.

Ülkemiz zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların 
başında, kültürel uygulamalardaki yetersizlik gelmektedir. 
Diğer meyve türlerine göre sulama, gübreleme çok az 
yapılmakta; budamaya ihtiyaç gösteren bir tür olmasına 
karşın yine budama çok az yapılmaktadır. Zeytin sineği 
yüzünden %100’e yakın meyve ve dökümleri meydana 
gelmektedir. Bunların yanında hasatta mekanizasyona 
gidilmesi ve sırıkla hasadın yapılması bir yıl sonra ürün 
verecek olan sürgünlerin zarar görmesine neden 
olmaktadır. Bütün bu faktörler hem birim alandan verimin 
düşmesine, hem de var yılı ile yok yılı arasındaki farkın 
iyice artmasına neden olmaktadır.

Yer seçiminden, fidan seçimine, yetiştiricilikte uygulanan 
kültürel tedbirlere kadar üretimin her safhasındaki 

uygulamalara bağlı olarak elde edilen üründe 
şekillenmektedir. Yetiştiriciliğe başlarken özellikle fidan 
seçimi konusunda büyük titizlik gösterilmelidir. Fidanlar, 
değerlendirme şekli yanında ekolojik istekleri ve adaptasyon 
yetenekleri dikkate alınarak temin edilmelidir.

Sertifikalı fidan kullanımının taşıdığı önem dikkate 
alındığında, araştırma enstitüleri ile ziraat fakültelerinin 
ortaklaşa yürüteceği çalışmalar sonucunda geliştirilen 
hastalık ve zararlılara dayanıklı, iklim ve toprak koşullarına 
en iyi uyum sağlayan çeşitler, üreticilere tanıtılmalı ve 
üreticilerimizin bu fidanları temin etmesi sağlanmalıdır. 
Ayrıca sertifikalı fidan üreticilerinin anaç temin edişleri 
mutlaka nereden temin ettikleri kontrol edilmelidir.

Var yılı ile yok yılı  arasındaki makasın azaltılmasında 
kültürel uygulamaların önemi dikkate alındığında, budama 
ve sulamaya gereken önem verilmeli, bitkinin ihracat 
duyduğu maddelerin yeteri kadar temin edebilmesi için 
gübreleme işlemleri toprak ve yaprak analizlerine göre 
yapılmalı; bitki sağlığı, gıda kalitesi ve güvenliğinin giderek 
önem kazandığı günümüzde sürdürülebilir tarım 
tekniklerinin kullanımı konusunda gereken hassasiyet 
gösterilmelidir. Tekniğe uygun üretim konusunda gerekli 
eğitim ve yayım faaliyetleri ile üreticilerimiz bilinçlen-
dirilmelidir.

Ülkemiz zeytinciliği büyük bir gelişim içerisindendir. Zeytin 
üretimindeki olumlu gelişmelere paralel olarak son yıllarda 
zeytin sıkma tesislerinin modernleşmesi, kapasitelerin 
artırılması ve modern rafine zeytinyağı işleme tesislerin 
devreye girmesi ile zeytinyağı üretimi ve kalitesinde ilerleme 
kaydedilmiştir.

ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ

Zeytinyağı, öncelikle hiçbir kimyasal işletmeye tabi 
tutulmadan yenilebilen tek bitkisel yağdır. Adeta bir meyve 
suyu olma özelliğinden kaynaklanan doğal ve içeriğinde 
bulunan birçok vitamin ve koruyucu maddeleriyle sağlıklı 
beslenmede çok önemlidir.

Dünyada ve ülkemizde insan sağlığına yönelik, önemi her 
geçen gün biraz daha artan zeytinyağının tüketimini 
arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar 
vermesine rağmen bu ürünün pahalı bir gıda maddesi 
olması, ülkemizde margarin ve ayçiçeği yağı tüketim 
alışkanlığı ve tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle 
ülkemiz tüketimi arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. 
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Ayçiçeği ve nebati ham yağlar için her sene dışarıya verilen 
1-1,5 milyon doların zeytinyağı üreticilerine prim olarak 
verilip, zeytinyağı kullanımını artırmamız gerekmektedir.

Ülkemizde kişi başı yıllık zeytinyağı tüketimi ancak 1 kg 
seviyesine kadar ulaşmaktadır. Oysa aynı değer 
Yunanistan’da 18,7, İtalya’da 13 kg ve İspanya’da ise 11’7 
kg düzeyindedir. Dünya’da kişi başı yıllık zeytinyağı tüketimi 
ise 0,4 kg’dır.

PAZARLAMA

Ülkemizde üretilen zeytin yıllara göre değişmekle birlikte 
genel olarak %30’u sofralık, %70’i yağlık olarak 
değerlendirilmekte, buna göre de ayrı pazarlama sistemleri 
ve pazarlama kanalları ortaya çıkmaktadır. Yağlık zeytinler 
yağhanelere veya kooperatiflerin (Tariş) zeytin sıkma 
tesislerine ulaştırılmaktadır. Elde edilen zeytinyağında 
tüccarlar, Tariş, ihracatçılar aracılığıyla iç ve dış piyasalarda 
pazarlanmaktadır. Sofralık zeytinde ise tane iriliğine göre 
boylaması yapılan ürün Marmarabirlik, tüccarlar, özel 
salamura işletmelerine teslim edilen ürün; toptancı, 
perakendeciler aracılığıyla iç ve dış piyasada satışa 
sunulmaktadır. 

DIŞ TİCARET

Ülkemizde zeytinyağı kutulu, varilli ve dökme olarak ihraç 
edilmektedir. Naturel ikinci yağların kutulu ve varilli ihracatı 
serbest ancak dökme ihracatı yasaktır. Lampant yani rafine 
edilmemiş ham zeytinyağı ihracatı ise Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nın iznine tabidir. Naturel sızma, naturel 
birinci, rafine ve riviera tipi zeytinyağların kutulu ve varillinin 
ihracatı serbesttir.

1967 yılından bugüne zeytinyağı ihracatı gerçekleştirilen 
ve net zeytinyağı ihracatçısı olan ülkeler arasında yer alan 
ülkemizin, zeytinyağı ihracatı yıldan yıla keskin artışlar ve 
düşüşler göstermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden 
birisi zeytin rekoltesinde meydana gelen değişikliklerdir. 
Bunun yanı sıra işleme teknolojisi, pazarlama politikaları 
ve diğer zeytinyağı üreticisi rakiplerimizin zeytinyağı 
üretimindeki artış ve düşüşlerde ihracatımızı etkilemektedir.

Dünyada zeytinyağına olan talebin artması Türkiye için yeni 
ihraç pazarlarının ortaya çıkmasına neden olmuş ve son 
yıllarda daha önce zeytinyağı ihracatı yapılmamış ülkeler, 
Türkiye’ye yeni olanaklar tanımıştır. Bugün Türk zeytinyağı 
başta İtalya, ispanya, ABD olmak üzere Kanada, Güney 
Kore, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan, Japonya ile birlikte 
yaklaşık 80 kadar ülkeye ihraç edilmektedir.

Türkiye’nin zeytin üretiminde kendine yeterli olmasına 
karşın, düzenli olmamakla birlikte zeytinyağı ithalatı 
mevcuttur. İthalat daha çok üretimin yetersiz olmadığı 
yıllarda yapılmaktadır.

Destekleme ve Fiyat

Sofralık zeytin fiyatları Marmarabirlik tarafından 
açıklanırken, zeytin yağ fiyatları ise Tariş Zeytin ve Zeytin 
yağı Kooperatifleri Birliği tarafından açıklanmaktadır. 
Üretici eline geçen fiyatlarda birliklerin verdiği fiyatlar esas 
alınmakta, piyasa bu fiyatlara göre oluşmaktadır. Birliklerin 
zeytin ve zeytinyağı piyasasını etkileyici rol oynadığı dikkate 
alındığında ilan edilen fiyatların miktarı kadar, fiyatların 
zamanında açıklanması da ayrıca önem taşımaktadır. 
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Sofralık zeytinde ve zeytinyağında üreticiye güven verici bir 
fiyat politikası takip edilmemesi yanında etkili bir stoklama 
sistemi bulunmaması ile birlikte, yok yılında fiyatlar 
yükselirken var yılında fiyatlar düşmektedir. Ülkemizde ise 
depolama imkânlarının yeterli olmaması sonucunda da 
bol ürün yıllarında üretici adeta cezalandırılmaktadır. 
Bunun yanında girdi fiyatlarındaki artış ile birlikte alım 
gücü günden güne azalan çiftçi mağdur olmaktadır. 

1966 yılından 1986 yılına kadar destekleme alımı kapsamında 
yer alan ve desteklenen zeytinyağı,1987–1990 yıları arasında 
destekleme alımı kapsamından çıkarılmıştır.1991 yılında 
yeniden destekleme kapsamına alınan zeytinyağı 5 Nisan 
1994 Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte tekrar destekleme 
dışında bırakılmıştır. Dünya Ticaret Örgütü ve AB ortak 
tarım politikalarına uyum sağlamak, ekonomiyi kayıt altına 
alarak vergi gelirlerini arttırmak, tarımsal kayıt ve envanter 
tutulmasını sağlamak, üretici ve sanayiciyi aynı zamanda 
koruyup, üretimi teşvik etmek, sanayiye dünya fiyatlarından 
hammadde sağlamak ve devlet hazinesine en az yük 
getirecek olan prim sistemine geçilmiştir.(TEAE,2006)

Zeytinyağında prim uygulaması olumlu karşılanmakla 
birlikte “üretici ve sanayici aynı zamanda koruyup, üretimi 
teşvik etmek, sanayiye dünya fiyatlarından hammadde 
sağlamak” şeklinde belirtilen amaçlara ulaşıldığını 
söylemek oldukça güçtür. Açılan primlerin üretici maliyetleri 
ve piyasa fiyatları dikkate alınmadan belirlenmekte, prim 
miktarları ihtiyacı karşılamakta uzak kalmaktadır. Prim 
sisteminden beklenen faydanın elde edilebilmesi, primler 
üretim maliyeti dikkate alınarak ilan edilmelidir. Ülkemizde 
Zeytinyağı için verilen bir diğer destek de ihracat iadeleridir. 
tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin Para-
Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (tebliğ no=2007/1) 

22 Mart 2007 tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ hükümleri çerçevesinde zeytinyağı için verilmesi 
öngörülen ihracat iade miktarı 125-/ton olarak belirlenmiştir. 
“Tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile 
ihraç edilen zeytin ve zeytinyağlarında iade miktarı 
artırılarak verilmektedir. Zeytinler için GTPİ numarası ve 
kilogramına göre zeytinler için 125–200/ton, zeytinyağı için 
ise 175/400/ton ihracat iadesi verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Markalı ve ambalajlı ürün ihracatımızın teşviki, ülkemizin 
sahip olduğu zenginliklerin katma değere dönüşerek ülke 
menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi oldukça 
sevindirici gelişmelerdir.

İhracat iadelerinin yanında üretimin yönlendirilmesine 
yönelik destekler de verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 
2005 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 2005/20 No’lu tebliğ ile birlikte sertifikalı zeytin 
fidanı kullanarak dikim yapan üreticilere 30 YTL ödeme 
yapılmıştır. Bu uygulamaya 2006 yılında da devam edilmiş, 
virüsten arî fidanlar ile bahçe tesisi için 300 YTL, sertifikalı 
zeytin fidanı kullanımı için de 250 YTL ödeme yapılacağı 
kararlaştırılmıştır. 2007/15 No’lu tebliğ ile 2006/19 No’lu 
tebliğde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik ile 
birlikte sertifikalı fidan ve fide ile yeni tesis kurularak 
destekten yararlanacak, üreticilerin kullanacağı sertifikalı 
tür ve çeşitlerin araştırma kuruluşlarınca düzenlenmiş 
olan çeşit tavsiye listesine ve üretimine ihtiyaç duyanlara 
göre Bakanlıkça belirleneceği ve Bakanlıkça belirlenenler 
dışındaki tür ve çeşitler, destekleme kapsamı dışında 
tutulacağı, tebliğ değişikliğinde de 1 Ocak 2007 tarihinden 
itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Üretimin bölgeler ve ihtiyaca göre yönlendirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Nitekim üreticilerimiz uygulanan 
destekleme politikaları doğrultusunda yayımlanan tebliğler 
ile yönlendirilmekte ve bu doğrultuda da yatırım 
yapmaktadırlar. Bu gibi kararların üreticilerimize 
zamanında duyurulması büyük önem taşımaktadır. Aksi 
takdirde yatırımını yapmış ve yatırım kararı içinde olan 
üreticinin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kararların zamanında duyurulması yanında üreticilerin 
bilgilendirilmesi de oldukça önem taşıyan bir diğer konudur. 
Ekonomik önemini kaybetmiş çeşitlerin neler olduğu, türler 
ve çeşitler bazında çeşit tavsiye listeleri hakkında bilgiler 
ile bölgelere göre tavsiye edilen çeşitlerin fidan üretiminin 
ne durumda olduğu, talebin karşılanma durumu hakkında 
üreticilerin bilgilendirilmesi, üretimin zamanında ve doğru 
yönlendirilmesi gerekmektedir.

AB’de zeytinyağındaki desteklemelere baktığımızda (TARİŞ, 
2005) 1 Kasım 2005’den itibaren tek ödeme sistemine 
geçmiştir. Zeytincilere verilecek tek ödeme tutarlarının 
hesaplanması için 1999/2000–2000/2001–2001/2002 ve 
2002/2003 pazarlama yılları referans dönemi olarak kabul 
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edilmiştir. Zeytin üreticisinin bu pazarlama yıllarında elde 
ettiği zeytinyağı miktarı ile üretim yardımı birim tutarının 
çarpılıp ortalaması alındıktan sonra bu ortalama en az 0,6 
katsayısı ya da üye devletler tarafından karara bağlanacak 
daha yüksek bir katsayı ile çarpılarak tek ödeme ile tutarları 
hesaplanacaktır. Eski düzenlemeye göre 1998/99 ile 
2004/2005 pazarlama yılları için kg başına verilen üretim 
yardımının 1,3 Euro olduğu dikkate alındığında, AB 
üreticisinin ne denli desteklendiği açıkça görülmektedir. 
Yeni düzenleme ile 0,3 hektardan küçük zeytinlikler için 
referans dönemi uygulaması yapılmayacak olup, sadece 
tek çiftlik ödemesi yapılacak ve verilecektir. Bu durumda 
bu üreticiler, sadece genel ödemede sistemin 
düzenlemelerine tabi olacaktır.
 
Zeytin üreticilerine verilen yardımların yanında zeytinliklerin 
muhafazası için üye devletlerin isteğine bağlı olarak ilave 
prim verilecektir. Bunun yanında zeytinyağı piyasasında, 
rahatsızlıklar yaşanması durumunda özel stoklama yardımı 
verilebilecektir. Ayrıca zeytincilik sektöründe kalitenin 
arttırılmasına yönelik faaliyetlerin de finanse edilmesine 
imkân tanınmaktadır.

Görüldüğü üzere AB sistemli bir fiyat ve müdahale politikası 
izlenmektedir. AB de verilen bu desteklerin yanında çiftçi 
gelirlerini, arzu edilen seviyede tutmak üzere topluluk 
sırasında gümrük vergisi ve prelevman (Değişken Spesifik 
İthalat Vergisi) tahsili yoluyla ithal edilen ürünler nedeniyle, 
topluluk içi piyasalarda ürün fiyatlarının düşmesini 

önlenmeye çalışarak üreticilerini korumaktadır.
Ancak AB, bazı üretici ülkelere yaptığı özel anlaşmalar ile 
ihracatta çeşitli ayrıcalıklar tanımaktadır. Nitekim Tunus’ta 
her yıl 55 bin ton zeytinyağı alma garantisi verilmiştir. 
Üreticilerimiz, gerek AB’nin diğer üye olmayan üretici 
ülkelere tanıdığı ayrıcalıklarla, gerekse üreticilerine vermiş 
olduğu destek karşısında rekabet etme durumunda 
bırakılmaktadır. Sektörün desteklenmesine yönelik 
girişimler olumlu karşılanmakla birlikte ülkemizin rekabet 
etmesi için yeterli değildir.

Dört oda olarak bölgemize baktığımızda, bölgemizdeki 
kuraklık %34 yağış azalmasıyla, Türkiye’de bölgeler 
arasında 2’nci sırada yer almaktadır. Zeytinin genel olarak 
yetiştiği Erdek, Marmara Adası, Mudanya, Gemlik, Orhangazi 
ve İznik’te yerine ikame edilecek başka bir ürün ekme 
imkanı yoktur.

Bölgede kuraklığın getirdiği hastalıklar da üreticiyi güç 
durumda bırakmış, ilaçlama dolayısıyla maliyet artışlarına 
sebep olmuştur. Bu kuraklık gelecek senenin mahsulüne 
de etki etmektedir. Bilindiği gibi zeytinde mahsul artışı, bir 
önceki senenin sürgünleriyle direkt ilgilidir.
           
Bölgemizdeki kuraklığın etkisiyle yukarıdaki tablodan da 
anlaşıldığı gibi zeytin taneleri küçüktür. Bu nedenle sofralık 
zeytin az, yağlık zeytin fazla olacaktır. Bu durumda bölge 
üreticisi daha da zor durumda kalacaktır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

GEMLİK’TE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İLE İLGİLİ 
YAŞANAN SORUNLAR VE DEVLETİN YAPMASI 
GEREKENLER

KDV Kanunu’nun 28. maddesine göre zeytinin toptan satış 
fiyatları, KDV oranı %1, perakende fiyatlarda %8’dir. 
Üreticinin üretim için aldığı her malzeme ve yardımcı 
maddelerde %18’dir. Bu durum sınırlı imkanlarla ayakta
durmaya çalışan zeytin üretici kuruluşlarını ciddi miktarda 
finansal sıkıntıya sokmaktadır. 

Plansız, programsız teşvik edilen Gemlik tipi zeytin arz 
fazlası yaratması nedeniyle bölgemiz zeytinciliği büyük 
zarar görmüştür ve fiyatlar olumsuz etkilenmiştir.

1- Veraset kanunun değiştirilmesi dolayısıyla arazilerin 
daha fazla parçalanmaması.

2- Her bölgede her çiftçi ailesinin geçinebileceği arazi 
büyüklüğünün tespit edilmesi, mümkünse tek parça 
üzerinde tarım yapılması; dolayısıyla daha az traktör, daha 
az ekipman, daha az gübre, daha az ilaç, daha az mazot 
kullanılmasıyla ülke kaynaklarının boşa harcanmaması. 

3- Kaliteli mahsul için sulama, budama, gübreleme, 
ilaçlama konusunda çiftçinin eğitilmesi.

4- Türkiye çapında ekilecek ürün yelpazesinin tespit 
edilmesi.

5- Coğrafi bölgelere uygun çeşitlerin, ıslah çalışmalarının 
yapılması ve bu bölgelere has ürün çeşitlerinin ekiminin 
teşvik edilmesi.

7- Kayıt dışı sofralık zeytin satışlarının kontrol altına 
alınması.

8- Satıcı firmalar arasında haksız rekabetin önüne geçilmesi 
ve üretim standartlarının yükseltilmesinin sağlanması, 
tüketicinin sağlığının korunması ve piyasada üretim izni 
olmayan, standart dışı üretim yapan ve pazarlayan
firmaların sıkı bir şekilde denetlenmesi. Bu konuda 
çıkarılmış 5179 sayılı yasanın etkin bir şekilde uygulanması.

9- Zeytin ve Zeytinyağında karışımın önlenmesi. Doğal 
haliyle tüketiciye ulaşması.

10- Dökme zeytinyağı ihracatına izin verilmemesi; 
ambalajlama ve marka olma yönünde firmaların teşvik 
edilmesi.

11- Zeytinyağında AB ülkelerine yapılan ihracatta ton başına 
ödenmesi zorunlu olan 1,400 Euro fon bedelinin kaldırılması.

12- Sofralık Zeytin ve Zeytinyağında maliyetlerin 

hesaplanması. Ürün bazında üreticilerin zarar etmeyeceği 
primlerin tespit edilmesi.

13- Devlet üretici kuruluş ve kurumlarda reklâm faaliyetleri 
için finansal destek sağlanması.

14- Üretici birliklerine finansal destek sağlanması.

15- Zeytin arazilerinin amaç dışı kullanımına izin 
verilmemesi.

16- Su kaynaklarının kullanılması ve korunması konusunda 
dağınık durumda olan kamu örgütlenmesi yerine merkezi 
bir yapı oluşturulması ya da bir “Su Bakanlığı” kurularak 
su konusundaki yetkilerin bir çatı altında toplanması veya 
DSİ yapısı güçlendirilerek yetki ve sorumlulukların bu 
kuruma verilmesi.

17- Mutlaka bir su yasası çıkarılması.

18- Kuraklık yardım kararnamesi güncelleşerek kapsamının 
genişletilmesi, bölgemizin de bu kuraklık kapsamı içerisine 
alınması.

19- Her ne şekilde olursa olsun dışarıdan zeytin ithal 
edilmemesi.

20- Gemlik ve Mudanya’da mutlaka göletler yapılmasına 
acilen başlanması.

21- Özel bankalarda da üreticiye zirai kredi fonları ayrılması 
ve faizlerin Ziraat Bankası düzeyinde tutulması 
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22- Ziraat Bankası ve Halk Bankası borçlarının ertelenmesi 
veya faizlerin silinmesi. Ertelenen krediler sebebiyle çiftçi 
kredilerinin kısılmaması aksine ek kredilerle desteklenmesi.

23- Ziraat alanında kullanılan kredilerin faizlerinin mutlaka 
düşürülmesi.

24- A) 08 Ekim 2007 tarihinde Gemlik Ticaret Borsası 
olarak menşei (Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti) almış 
bulunmaktadır. Ticaret Borsamızın %80 uğraşının zeytin 
olması Gemlik, Mudanya, İznik, Orhangazi tarımının da 
zeytine dayalı bulunması nedeniyle bu ilçelerin Gemlik’e 
yakınlığı, bu ilçelerdeki tarımla ilgili meslek 
kuruluşlarıyla yapılan toplantılarda da Gemlik Ticaret 
Borsası’yla çalışmak istedikleri bu nedenle Gemlik 
Ticaret Borsası’nın çalışma alan sınırlarını bu dört ilçeyi 
kapsayacak şekilde genişletilmesi.

B) Yeni çıkarılmış yasa gereği bölgemizde şirketleşmeye 
başlamış bulunmamız. 

C) Dört ilçenin meslek kuruluşları olarak bu bölgede 
depoculuk kavramını oluşturmaya başlamamız.

D) Bölgemizin büyük eksiği olarak gördüğümüz, dört 
ilçeyi kapsayacak ve bu dört ilçede hizmet verebilecek 
büyüklükte laboratuvar kurma isteğimiz.
 
E) T.S.774 No’lu tüketiciyi koruma yasası, zeytin 
kalibrelerinin zeytin alımlarında tek olan Marmarabirlik 
ile tüccarlara da aynen uygulanması, etiket yönetmeliğine 
uygun olarak her bölgenin kendi adıyla malını 
satabilmesinin sağlanması.
 
F) Her yöre zeytinyağının kalite belirleme çalışmalarına 
zeytininde eklenmesi.

Ticaret ve sanayi bakanlığından yukarıdaki konularda maddi 
ve manevi destek beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

ÜRETİCİNİN YAPMASI GEREKENLER

1- Üreticiler üye oldukları Marmarabirlik’in tüzüğünü çok 
iyi bilmeli

2- Marmarabirlik’in ve kendi kooperatiflerinin yönetim 
kurullarına mutlaka katılması, kendi menfaatlerini 
koruyacak insanları iş başına getirmesi ve siyaseti seçimlere 
sokmamalı. 

3- Üretici ürettiği ürünün iyisini, üye olduğu kooperatife 
vermesini bilmeli.

4- Üreticiler üye oldukları kooperatiflerde ve birliklerde 
haklarının ve  hukuklarının ne olduğunu bilmeli.

5- Üreticiler; ürettikleri malları pazar sıkışıklığına neden 
olmamak için toprak işleme, gübreleme, sulama gibi çağın 
teknolojilerini tarıma sokmayı becerebilmeli.

MARMARABİRLİK YÖNETİMİNDE YAPILMASI 
GEREKENLER

1- Üretici bazında kooperatifçilik ve üretim konusunda 
periyodik eğitim yapılmalı.

2- Kaliteli mahsule teşvik tedbiri alınmalı.

3- Çağın koşularına göre pazarlama ve pazarlama 
departmanı yeniden organize edilmeli.
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4- Marmarabirlik’in elinde olan yetkiler, birliği zora 
sokmayacak şekilde birim kooperatiflere verilmeli.

5- Ürün yelpazesinin genişletilmesi için Ar-Ge Departmanı 
kurulmalı.

6-Zeytinin var yılı, yok yılı olması nedeniyle depoculuğa 
önem verilmeli.

7- Zeytin ve Zeytinyağının tüketici tarafından daha çok 
tüketilmesi için küçük ambalajlanmaya önem verilmeli.

8- Reklam faaliyetleri ciddiye alınmalı, ürün çeşitleri 
tüketiciye en iyi şekilde tanıtılmalı. 

9- Marmarabirlik rekolte, fiyat, kota konularında tarım ile 
ilgili kuruluşlarla temas kurmalı ve bilgilerini almalı.

10- Her kooperatifin ürünü, kendi ambalajında kendi adıyla 
satılmalı ve tüketiciye zarar verilmemeli.

11- Birlik bazında yönetim ve denetim kurullarında her 
kooperatif temsil edilmeli.

12- Üretici bazında oto kontrol sağlanmalı ve kaliteli ürün 
için her köye ayrı havuz açılmalı, köyler bu konuda 
mükafatlandırılmalı ve cezalandırılmalıdır.

13- 1,6 kg gelen zeytin selelerinin 1,6 kg kabul edilmeli 2 
kg sayılmamalı.
 
14- Tüzük değişikliği yapılarak birim kooperatif ve 
Marmarabirlik yönetim seçimlerinde bir şahıs; iki devre 
yöneticilik yapmasıyla sınırlandırılmalı. 

15- Birlik yönetimleri seçimlerine bölgecilik ve siyaset 

sokulmamalı, ehli insanlar yönetimlere getirilmeli. 

16- Bayilik sistemi mutlaka gözden geçirilmeli.

17- Üretici bazında zeytinyağından, bölgemizde yağlık zeytin 
az olduğundan zeytinyağına destek olarak verilen prim 
alma zorunluluğu olduğundan, üretici ortakların birliğe 
verdiği yağlık zeytinin primlerini birlik tarafından alınıp  
yelerin hesaplarına geçirilmeli.

18- Zeytin alımlarında yağlık ve sofralık taban fiyatları ve 
baş fiyatı, sezonu açılmadan önce açıklanmalı, üretici 
tereddüte düşürülmemeli.

19- Zeytin ve Zeytinyağında hedef pazarlar bulunmalı ve 
bu pazarların değerlendirilmesi yapılmalı.
                        
Bu rapor, bölgemiz zeytinciliğine fayda getirmesi ümidiyle, 
yönetim kurulu başkanları tarafından hazırlanmıştır. 
Eksikliklerimiz tabi ki olacaktır, bizleri hoş görmenizi diliyor, 
bu raporumuzla ülkemiz zeytinciliğine bir nebze katkıda 
bulunduysak bundan da mutluluk duyuyoruz.

Kaynaklar   

T.Z.O.B Zir. İkt. Raporu
Ziraat Mühendisleri Odası Bültenleri
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Bültenleri
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Yayınları 
Gemlik, Orhangazi, Mudanya, İznik Ziraat Odaları Bilgileri
Marmara Birlik Bültenleri
Gemlik Ticaret Borsası  
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Gemlik Ziraat Odası Yönetim Kurulu

BURSA’DA ZEYTİNCİLİK

Türkiye’de  zeytin ağacının artmaya başlaması nedeniyle 
zeytin ve zeytinyağında da artışlar gözlenmektedir. 
Türkiye’de zeytin üretimindeki en önemli sorun üretimdeki 
dalgalanmalardır. Türkiye’de üretilen zeytinlerin %70–75’i 
yağlık, geriye kalanı da sofralıktır.

Bursa ilimizde yetiştirilen zeytinliklerin %45’ini bölgeye 
tamamen adapte olmuş Gemlik çeşidi oluşturmaktadır.

Bursa ilinde 9 milyon ağaçtan ortalama 80.000 -120.000 
ton ürün elde edilmektedir. Bu ürünün %80’i sofralık, 
%20’si yağlık olarak değerlendirilmektedir.

Sofralık zeytinin % 90’ı siyah salamura, % 5’i de yeşil olarak 
işlenmektedir.

Türkiye sofralık zeytinlerinin, Marmara Bölgesi %20’sini 
üretmekte, ürettiği bu zeytinden Türkiye, siyah zeytin 
ihracatının %80’ini karşılamaktadır. Uludağ İhracatçılar 
Birliği’nin verilerine göre her yıl ortalama 7.500 ton 
paketlenmiş sofralık zeytin ihraç edilmekte, karşılığında 
17.000 dolar döviz girdisi sağlanmaktadır.

İlimizde 80-120 ton arası zeytin üretilmekte, bunun %40’ı 
Marmarabirlik tarafından satın alınmakta, %20’sini tüccar 
satın almakta, geri kalan kısmını da üreticiler havuzlarında 
tuzlamaktadır.

Marmarabirlik tarafından satın alınan zeytinin %15’lik kısmı 
ihraç edilmektedir. Marmarabirlik’in 90.000 ton salamura 
havuzları, 100 Ton/Yıl Ezme tesisleri, 100 Ton/Yıl Yağ İşleme 
tesisleri, 120 Ton/Gün ambalaj tesisleri, 100 Ton/Gün 2 
kon tini tesisleri, ayrıca bölgemizde kapasitenin üzerinde 
kon tini yağ tesisleri bulunmaktadır.

İlimizde bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle döllenme 
olmadığından %80-90 verim kaybı olmuştur.

Bunun %20’si yağlık kabul edildiğinde 2.141 ton, geri kalan 
8.566 ton sofralık ürün elde edilir ki bunun tamamını 
Marmarabirlik alsa cari masraflarını karşılamada zorluk 
çekeceği ifade edilmektedir.

İl dışından tüccar tarafından alınacak Gemlik tipi zeytin 
tuzlanarak, Gemlik Zeytini diye piyasada satılacak ve bölge 
üreticimiz bundan zarar görecektir.

Türkiye’de  devletin sofralık zeytin fiyatlarının belirlen-
mesinde belirgin ve kesin bir fiyat politikası yoktur. Üretici 
birliği olan Marmarabirlik, bölgedeki etkilerini ulusal boyuta 
taşıyarak piyasa fiyatı oluşturmaktadır. Bu konuda fikirleri 
sorulan ziraat odalarının maliyet hesapları dikkate 
alınmadan yapılan fiyat belirlemeleri de üreticiyi mağdur 
etmektedir.

Ayrıca özel sektörün ürün  bağlantısını karşılamaya yönelik 
arz talebe göre fiyat oluşmaktadır. Fazla belirgin olmamakla 
beraber ihracat bağlantılarının ve stokların etkisinde olduğu 
ifade edilmektedir.
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ZEYTİN ÜRETİMİNDE ÜRETİM VE PAZARLAMA 
ANALİZİ

Güçlü Yönler

1- Türkiye sofralık zeytinin %20’sini üretmesi

2- Ürettiği zeytinin dünyanın en kaliteli zeytini olması 

3- İç ve dış piyasalarda kabul görmesi 

4- İhracatın %80’lik bölümünün Gemlik çeşidinden oluşması 

5- Toprak isteği açısından fazla seçici olmaması 

6- Organik tarım potansiyelinin olması

7- Zeytin yetiştirmeciliğinin bölgenin iklimine uyması 

8- Zeytin ağacının uzun ömürlü olması

Zayıf Yönleri

1- Var yılında arz fazlalığının stoklama problemine ve 
fiyatların düşmesine sebebiyet vermesi

2- Mevcut zeytinliklerin yaşlanmış olması

3- Hasat, nakliye ve depolamada yapılan yanlışlıkların 
kaliteyi düşürmesi 

4- Zeytin yetişen alanların %70 meyilli olması 

5- Küçük aile işletmeleri olması 

6- İşletmelerin parçalı olması 

7- Küçük aile işletmelerinin modern sulama tesislerine 
sahip olmaması nedeniyle kalitenin olumsuz yönde 
etkilenmesi 

8- Sulama alanının az olması 

Fırsatlar

1- Üretilen zeytinin markalaşmaya uygun olması 

2- Amerika, Çin, Hindistan ve Japonya gibi ihraç piyasalarının 
olması 

3- Organik tarıma uygun alanların olması 

4- Kaliteli zeytin olması 

5- İhracat artışı ve AB’ye uyum nedeniyle uzun 
standartasyonun yaygınlaşacak olması

Tehditler

1- AB’nin kendi üreticilerine uyguladığı ihracat desteği

2- Zeytinde  kara koşnil ve solgunluk hastalığının yayılması 
nedeniyle üretimin olumsuz etkilenmesi 

3- Bölge üreticilerinin değişik tuzlu ve uzun süre yeme 
olgunluğuna gelen işleme tekniği

4- Hükümetin zeytin yetiştirme konusunda yanlış teşvik 
politikaları

GEMLİK’TE ZEYTİNCİLİĞİN DURUMU

Dünyanın en kaliteli zeytinini yetiştiren ve başka bir zirai 
mahsul yetiştirme imkanı olmayan Gemlik’te zeytincilikte; 
arazilerin parçalı olması, girdi fiyatlarının devamlı yüksel-
tilmesi, zeytin fiyatlarının Marmarabirlik tarafından 2009-
2011 yılı fiyatlarına göre verilmesi, Ağustos ayından bu yana 
DAP gübresinde %85, mazotta %40, işçilikte %10 artış 
göstermesi, İstanbul-İznik otoyolunun alternatif yönleri 
olmasına rağmen zeytinlikler içerisinden geçirilerek 55.000 
ağacın kesileceği, senelerce Türkiye ovalarına Gemlik 
Sofralık Zeytininin ekiminin teşvik edilmesi bu nadidede 
zeytinin sonunu hazırlamıştır.

Dünyanın bu en kaliteli zeytininin kaybolmaması için 
mutlaka primle desteklenmesi gerekmektedir. Gemlik’te 
hava şartlarından dolayı (gündüz gece sıcaklık farkından) 
zeytinde buruşma olmuş, dolayısıyla barem de düşmüştür.

Senelerdir Gemlik’te hasat edilen zeytinin %70’i Sofralık, 
%30’u yağlık olmaktaydı. Bu sene bu oranın %50 sofralık, 
%50 yağlık olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle 
sofralık zeytinin kilo maliyetinin 2.50 TL olacağı aşikardır.

Gemlik’te hasat edilen zeytinin bu seneki ortalama kalibresi 
300-350 arasındadır, Bu kalibredeki zeytine, Marmarabirlik 
tarafından 2.08 TL verilmiştir yani kiloda üretici 42 kuruş 
zarar edecektir.

Dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz bu kalitedeki zeytin 
mutlaka desteklenmelidir.
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Sn. Hüseyin DURMAZ, öncelikle bizi kırmayıp dergimiz 
EKOGEMLİK’in  bu sayısında röportaj teklifimizi kabul 
ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Gemlik, adı zeytinle 
bütünleşmiş bir ilçemizdir. Öncelikle bize Gemlik’te 
zeytincilik sektöründen biraz bahsedebilir misiniz?

Gemlik Zeytini, sadece Gemlik’in değil Türkiye’nin zeytini 
olma yolunda ilerliyor. Bu sebeple Gemlik Zeytini’nin 
“Anzer Balı” gibi korunması gerekiyor. Fakat Gemlik’te 
ne yazık ki zeytinle ilgili ciddi anlamda herhangi bir yatırım 
yapılmıyor. Mesela makine almak istiyorsanız, Akhisar’a 
ya da Balıkesir’e  gidiyorsunuz. Zeytinyağlı sabun almak 
istiyorsanız, Edremit Bölgesi’nden alıyorsunuz. Mesela 
teknolojiyi yakından takip eden bir firma olarak biz 2-3 
senede bir makine değiştiriyoruz. Ve en büyük sorunumuzda 
teknik servis oluyor. Oysa Gemlik’te böyle bir firmayla 
çalışabiliyor olsak hem maddi hem de zamanlama olarak 
zarara uğramayız diye düşünüyorum.

Gemlik Zeytini için “Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti” alınmış 
olmasına rağmen uygulamada doğru şekilde ne yazık ki 
kullanılamıyor. Oysa ki zeytinyağında, Ayvalık Ticaret Odası 
tarafından verilmiş “Ayvalık Zeytinyağı” hologramı doğru 
şekilde kullanılıyor ve bu da pazara oldukça etkili bir 
şekilde yansıyor.

Gemlik’teki zeytincilikle ilgili başka bir sorunumuz da 
arazimizin engebeli oluşudur. Arazinin elverişli olmaması 
sebebiyle tonajımız az oluyor. Bu gün 50 ağaç için köylü, 
20km – 30km uzağa gitmek zorunda kalıyor. Traktörle 
olduğu için de hem zaman kaybı oluyor ve hem de üretim 
düşüyor.  Üretimi düşürdüğü için tonaj yapamayınca para 
yapmıyor ve bu döngüler yüzünden zeytin konusunda işlem 
hacmi azalıyor. Tabi işlem hacminin azalmasında sadece 
arazinin elverişsiz olması değil işçiliğin ve mazotun pahalı 
olması, imar durumları ve küresel ısınma da etkili oluyor 
ve verimi düşürüyor.

Hüseyin Bey, dünyanın en kalite sofralık  zeytinlerinin 
Gemlik’te yetiştirildiği söyleniyor. Bu söyleme siz de 
katılıyor musunuz?

“Dünyanın en kalite sofralık  zeytini” demek  tercih edilme 
oranına bakıldığında çok da doğru bir söylem değildir. 
Ama damak tadı olarak Türkiye’deki kullanım için “en iyi 
sofralık zeytini” diyebiliriz. Diğer ülkeler için biraz fazla 
tuzlu bir üretimimiz var. Dünyanın istediği sofralık zeytinin 
en önemli özelliği tuzsuz olmasıdır. Bu yüzden de daha 
çok İspanya ya da İtalya tipi tuzsuz zeytin tercih ediliyor. 
Gerçi bu gün baktığımız zaman tansiyon ve şeker 
hastalıklarındaki artış bizim de üretimimizi değişime 
zorlamaktadır. Ne yazık ki bizim ürettiğimiz zeytini tuzsuz 

“Dünyanın en kalite sofralık  zeytini” demek  tercih edilme 
oranına bakıldığında çok da doğru bir söylem değildir.”

Hüseyin DURMAZ 
NAMLI Zeytinleri  Yön. Kur. Bşk.
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korumanız neredeyse olanaksız. O yüzden de Gemlik 
Zeytini, tuz oranı ve fiyatı itibariyle de ihraç edilmesi çok 
zor bir ürün. Bizim diğer ülkelerdeki insanlara bu zeytini 
yedirmemiz için tuzu minimum seviyeye indirmemiz 
gerekiyor.

Peki Hüseyin Bey, Gemlik Zeytini’ni diğer yörelerde 
yetişen zeytinlerden ayıran en belirgin özellikler nelerdir?
 
Gemlik Körfezi, her türlü hava sirkülasyonunun olduğu 
bir iklime sahiptir. Zeytinimiz olgunlaştığında, siyah olarak, 
dalında yağlanmasını tamamladıktan sonra elle toplanır. 
Bu da tabi ki kaliteyi arttırır. Ama diğer yörelerde kırağı 
don yaptığı için halk korkuyor. Korktuğu içinde erken 
topluyor. Soğuklar olmadan ne varsa sıyırıyor. Bizim 
burada öyle değil, kar da yağsa bekleniyor, zeytinin kıvırcık 
olmasına izin veriliyor ama diğer yörelerde yumuşayacak 
diye izin verilmiyor ve vakitsiz toplanıyor. Parlak ve 
pürüzsüz olması görüntü olarak iyi bir izlenim bıraksa da 
lezzet olarak aynı şeyleri söylememiz ne yazık ki mümkün 
olmuyor. Ama bizim zeytinimiz acı suyunu dalındayken 
attığı için lezzeti bir yana firesi az oluyor, maliyet olarak 
da bizi iyi bir şekilde etkiliyor. Bizim burada üretilen 
zeytinimizi diğer yörelerde yetişen zeytinden ayıran en 
büyük özellik için çekirdeğinin ufak, kabuğunun ince olması 
ve olgun toplanmasıdır.

Peki Hüseyin Bey,  Gemlik Zeytini iç pazarda rekabet 
edebiliyor mu ve ihracatı arttırmak için neler yapılması 
gerekiyor?

Gemlik Zeytini bir marka fakat ne yazık ki üretilen zeytin 
miktarı yeterli değil o yüzden de ihracat yapmamız pek 
mümkün gözükmüyor. İç pazarda rekabet gücümüzü 
arttırabilmek de ancak kooperatifleşme ve medya yoluyla 
yaygınlaşma ile mümkün olcaktır diye düşünüyorum. 

Gemlik; sanayisiyle, limanıyla, serbest bölgesiyle lojistik 
bir üs niteliğinde ve bu yapılaşma hızla büyümeye devam 
ediyor. Sizce bu sanayileşme zeytine zarar veriyor mu?

Tabi ki, tarıma kesinlikle zarar veriyor. İlgi tarımdan 
sanayiye kayıyor. Şimdilerde otoban geçmesi düşünülüyor 
ve otoban, limana göre ayarlanıyor. Gemlik’te serbest 
bölgenin gelişmesi büyümesi bir yandan tabi ki Gemlik 
için çok önemli, fakat zeytin ağaçlarını kirlilik olarak da, 
yıkım olarak da  etkiliyor bu durum. Yani sanayileşmenin 
faydası yanında zararı da çok büyük oluyor. İstihdam olarak 
çok faydalı ama tarım olarak bize zarar veriyor.

Namlı Zeytinleri, Gemlik’teki markalaşmış birkaç 
firmadan bir tanesi. Bize kısaca kurumsal kimliğinizden 
bahsedebilir misiniz?

Biz, 1970’li yıllardan beri dededen toruna zeytincilik 
yapıyoruz. Son yıllarda hem Gemlik’li olup, hem de zeytin 
işi yapan, çok az kişi kaldı. Rahmetli babamız, kendine 

İstanbul’u hedef almış ve İstanbul’da ulusal marketlere 
“NAMLI” markasıyla adım atmıştır. Abim ve bende bu 
yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Ulusal marketlerle 
çalışmamız, bizi profesyonelliğe, kurumsallaşmaya itiyor. 
Çünkü ulusal marketler, denetlemeye çok önem veriyorlar. 
Diğer firmaları ve zeytincileri, sadece Tarım İl Müdürlüğü 
denetlerken bizi, ulusal marketler denetliyor. Özel 
firmalarla anlaşarak objektif olarak denetletiyorlar. 1000 
üzerinden puan veriyorlar, bir sınava tabi tutuyorlar. Bunun 
üzerinden aldığımız puana göre, bize gelme sıklıkları 
değişiyor. Düşük alırsak 6 ayda bir, 3 ayda bir veya yılda 
1 geliyorlar. Çok düşük puan alırsanız bir daha sizinle iş 
yapmıyorlar. Biz de bunların doğrultusunda kendimize 
çeki düzen veriyoruz. Normalde gıda mühendisi 
bulundurmak zorundasınız. Diğer firmalarda haftada bir 
geliyor gıda mühendisi ya da ayda bir geliyorlar evrak 
varsa. Biz de tam zamanlı gıda mühendisi çalışıyor. 

2011 yılında BRC Belgesini de aldık. 2 senedir kullanıyoruz, 
hatta bu sene ikinci denetime geldiler ve biz de buradaki 
eksiklikleri giderebilmek için fabrikamızı büyüttük ve 
geliştirdik. Yakın zamanda bir hijyen turnikesi almayı 
planlıyoruz. Biz zeytini yıkamadan tenekeye koyuyoruz. 
Bütün zeytinleri banttan geçirip yıkıyoruz. Bunun için su 
arıtması alıyoruz, buhar kazanı alıyoruz. Yatırımlarımız 
sürüyor. Amacımız; yarattığımız markanın hakkını 
verebilmektir. Yani “Namlı” bayrağını, en iyi şekilde 
taşımak, en büyük hedefimiz.

“Namlı” olarak ileriye yönelik başka projeleriniz var mı?

Zeytin konusunda en büyük amacımız, daha öncede 
belirttiğim gibi satabildiğimiz tonajın %70-80’inini şartlara 
ve o seneki rekorteye göre, havzularımıza koymayı ve 
standartlarımızı aynı şekilde korumayı  hedefliyoruz.
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Sn. Hasan Yıldırım, bize biraz kendi markanızdan bahseder 
misiniz?

Biz “H.Y. ZEYTİNLERİ” olarak 25 yıldır bu sektördeyiz. 
Ürünümüzü yakın çevredeki müstahsillerden alıyor, kendi 
tesislerimizde işliyoruz. Önce köyde üretici olarak daha sonra 
kooperatifleşerek ve sonra da bu işletmeyi kurarak en iyi 
şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki 
kooperatifleşmede problemler yaşandı. Kooperatifken, belirli 
bir sistemle ihale usulü tüccara satıyorduk. Belli bir noktaya 
kadar gelindi. 130 ton stok yapılmıştı. Bu günün parasıyla 
neredeyse 1 trilyonluk bir stok. Ama bizden sonra  bir beş on 
yıl daha dışardan müdahale etmeye çalıştık ama battı. 
Batırdılar. İnsanlar paylaşmasını bilmiyor. Onun için bu tesisi 
kurduk ve  25 yıldır zeytin ticaretiyle uğraşıyoruz.

Sn. Hasan Bey, bizim ülkemizde kooperatifleşmek zor 
diyorsunuz. Kooperatifleşmekteki problemimiz nedir?

Kooperatiflerde bir kar-zarar ortaklığı vardır. Ülkemizde 
kooperatif olarak Tariş’i, Marmarabirlik’i gösterebiliriz. Fakat 
Marmarabirlik’te kooperatifleşmede gördüğümüz kar zarar 
ortaklığı yok. Yani tam statüsü belli değil. Zarar edebiliyor, 
ama zararı devlet karşılıyor. Tam üreticiyi desteklemiyor, 
çünkü gücü yetmiyor, o kadar depolama alanı yok. Almıyorum 
diyebiliyor, ya da kota koyabiliyor, ya da üyeden alıyorum 
diyor. Geçen sene, İstanbul’daki tarım fuarında bir seminere 
katılmıştık. Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Nedim bizim 
söylemek istediğimiz şeyi söyledi; “Devlet bizi Tariş’le rekabete 
sokuyor. Yağ satmak istiyoruz Avrupa’ya, ama bizim stoğumuz 
yok, alanımız yok. Tariş istediği fiyata satabiliyor, zarar da 
edebiliyor. Peki biz ne yapacağız. Biz aynı kulvarda koşuyoruz 
ama benim bir ayağım yok. Öyle bir rekabet ki devlet burada 
hakemlik görevini yapmıyor. Eşit şartlarda yarıştırmıyor 
kimseyi. Eşit şartlarda yarışmadığın zaman da  işletmeler, 
üreticiler batıyor, işler kötüye gidiyor, müstahsilin parası 
ödenemiyor.”

Sn. Hasan Bey, Gemlik Zeytini, “Coğrafi İşaret Tescili”ni 
almış önemli bir marka olmuştur. Peki sizce “Coğrafi Tescil 
İşareti”ni doğru şekilde kullanabiliyor muyuz?

Aslında iş yine kooperatifleşmenin önemi üzerinde durmamız 
gerektiğini gösteriyor. Dünya’da İspanya bunu en doğru 
şekilde uygulayan zeytin üreticisi ülkelerden biridir. İspanya’da 
müstahsil zeytin depolamıyor. Değişik bölgelerine, belli 
aralıklarla zeytin kooperatifleri koymuşlar. Bölgedeki tüm 
müstahsiller zeytini oraya veriyor. Kilosu belli, özellikleri 
belli... Diyelim ki 5 ton mal teslim ettin. Fiyat da yok. Yani 
satın alma yok. Depolandıktan sonra, çiftçinin ihtiyacı olan 
her şeyi, devlet karşılıyor, gübresi ve ilacına kadar. Böyle 

olunca da tek elden çıkıyor ürün ve devlet de biliyor ki, benim 
bu sene kalibre olarak 300 tane şu kadar ürünüm var, 500 
tane bu kadar ürünüm var, diyebiliyor. Her şey kayıt altına 
girdiği için, tüccar da pazarlık ederken, bir satış için anlaşma 
yaparken en azından stoklarını görebiliyor. Yani devletin 
stoklarını görüyor. Ama bizde bu sisteme geçmek çok zor, 
sebeplerinden biri de biz zeytini dalında olgunlaştıktan sonra 
topluyoruz. Bizde fire olayı var. Yani ben diyelim ki 5 ton teslim 
ettim, benimkisi %25 fire verdi, başkasınınki %10 verdi. Bunu 
oranlamak, bu işe standart getirmek çok zor. Çünkü bizde 
üretici hazır hale getiriyor zeytini, kendi tuzluyor. Bizde ürün 
standartı yok, ürün standartı olmayınca da kimse dışarıya 
mal satmak için neye güvenip de hangi stoğa hangi standarta 
güvenip de anlaşma yapacak. Ancak biz belli bölgeleri ayırıp, 
kendi iç piyasamız için doğal zeytin üretip, diğer bölgelerin 
hepsini konfit ürünü yani sanayi ürünü yaparsak işte o zaman 
standart ürün çıkarabiliriz. İşte o zaman ihracat da artar.

Peki Hasan Bey, Gemlik Zeytini’nin iç piyasalardaki rekabeti 
ne durumda? 

Ne yazık ki bizdeki maliyetler daha pahalı olduğu için iç 
piyasayla rekabet etmemiz mümkün değil. Biz de zeytinler, 
sepete toplanıyor ve maliyet bu sebeple artıyor. Diğer 
bölgelerde maliyet biraz daha ucuz. Arazimizin engebeli 
oluşu, tonajımızın azlığı, maliyetlerimizin pahalı olması 
dolayısıyla rekabet edemiyoruz. Rekabet şansımız yok, 
kalitede var ama fiyattan dolayı şansımız yok. 

Sn. Hasan Bey, devletin “Gemlik Zeytini” fidanlarına teşviği 
vardı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz, bu uygulama sizce 
“Gemlik Zeytini”ne zarar verdi mi?

Çok büyük bir yanlıştı. Bir çok yerde bu fidanlar ekildi. Fakat 
bu ekilen fidanlar, buradaki karakteristik özelliği ne yazık ki 
taşımıyor. İkliminden, toprağından, coğrafi özelliğinden dolayı. 
Ama yine de Gemlik zeytini diye satılıyor. Şimdi Amik Ovası, 
Hatay, Adana, İskenderun, her bölgede dikilmiş. Oralarda 
sıcaklık 50 derece, zeytinler dayanıklı değil, tadı güzel değil, 
yani adı Gemlik Zeytini fakat kalitesi değil. Devlet böyle bir 
kararı niye aldı, niye teşvik verdiler insanlara bilemiyoruz. 

Sn. Hasan Bey, Gemlik, Türkiye’nin liman, lojistik ve sanayi 
şehri.  İhracat potansiyelinde ise Türkiye üçüncüsü. Bu 
büyüme, Gemlik’teki tarım sektörünü sizce nasıl etkiledi? 

Gemlik, hangi konuda ön plana çıkarsa çıksın “Gemlik zeytini” 
markası asla bitmez. Sanayiye açılan alanlar kadar yeni zeytin 
ağaçları da dikilmeye devam ediyor. Ne olursa olsun “Gemlik 
Zeytini” markasını silip, yerine başka bir şey koyamazsınız...

H.Y. ZEYTİNLERİ 
Sayın Hasan YILDIRIM ile 
kısa bir söyleşi 
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Dış dinamiklere açık olan Türkiye Tarımı, yeni liberal 
politikalardan olumsuz etkilenmiştir. Özellikle 24 Ocak 
1980 Ekonomik kararlarıyla “Tarım Korumacılığı”nın 
kaldırılması ve desteklerin azaltılması, bizi Avrupa 
Birliği’nin tarımsal desteklerinin de gerisinde bırakmıştır. 
Yapılan destekler de, Türkiye’nin yapısal özeliklerine göre 
gerçekleşmediği için, tarımsal işletmelerin büyük 
çoğunluğunu oluşturan büyük ve orta işletmeleri niteliksel 
ve niceliksel iyileştirmek önemini yitirmiştir. Bunun yerine 
bu destekler, daha çok dev işletmelerin yaratılmasına ya 
da çok sınırlı olan büyük işletmelerin lehine kullandırılmıştır. 
Tarımsal kitle; ıslah edilmek, çağımızın teknolojisine 
uydurulmak yerine kapatılmış, özelleştirilmiştir. Bu 
uygulamaların sonucunda; nitelikli ve nicelikli örgütlere 
sahip olmayan çiftçiler, giderek fakirleşmiş; yaklaşık 3,5 
milyon kişi, kırdan kente göç etmek durumunda kalmıştır. 
Bu durum Türkiye’nin protein (Kırmızı et vb.) ve enerji 
üretimi için (Tahıllar, yağ bitkileri, pamuk ve endüstri 
bitkileri, deri, yün vb.) gereken tarım ürünlerinde dışa 
bağımlı hale gelmesine neden olmuştur. Bu türlü 
uygulamalar günümüzde de hala devam ettirilmektedir. 

Tarım, bağımsızlıkla eşdeğerdir ve bir başka deyişle 
Türkiye bağımsızlığını kaybetmiştir. Eğer insan açsa, 
çıplaksa haklarını ve özgürlüğünü düşünemez. O toplumda 
da demokrasi gelişemez. Ülkeler, öncelikle insanlarını 
doyurma, giydirme, iş sahibi yapma, sağlığını koruma, 

barınmasını, eğitimini sağlama ve  koruma mecburi-
yetindedir. Şunu unutmamak gerekir ki bütün paylaşım 
savaşlarında, tarım ürünlerinin denetimi en önemli rolü 
oynamıştır.

Türkiye’nin ekonomisine genel olarak baktığımızda 2008 
yılı sonlarında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik 
kriz, ülkemizde de hissedilmiş, milli gelir %4,8 küçülmüştür.

Gayri safi, yurt içi milli safi hasıla 2007 yılında 101 milyar 
TL iken 2010 yılında 105 milyar TL olmuş, milli gelirdeki 
artış ancak %4,3 olmuştur. 2008 yılında, ABD’deki 
gayrimenkul piyasalarda başlayan ve bütün dünyayı etkisi 
altına alan kriz, ülkemizde de hissedilmiş; teyet geçeceği 
söylenen bu kriz, reel sektörlerde başlamış ve tüm 
sektörleri etkilemiştir.

Gelişmekte olan ülkeler, yani G20 ve üyesi olduğu OECD 
ülkeleri içerisinde Türkiye için 2008 ve 2009 yılları krizin 
en ağır yaşandığı yıllar olmuş, işsizlik %14’e çıkmış, 2009 
yılında milli gelir %4,18 daralmıştır. Bununla birlikte 
OECD’nin 2010 yılı raporunda dünya ekonomisinin % 4,6 
büyüyeceği tahmini yapılmış, Türkiye bu yılda %8,9 büyüme 
hızına erişmiştir.

Son 4 yılda Türkiye tarımında gözle görülür bir ilerleme 
görülmemiştir. 2007 yılında tüm ülkeyi etkisi altına alan 

“Tarım, bağımsızlıkla eşdeğerdir “

Ali Çelik
Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı – 

Gemlik Ziraat Odası Başkanı
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kuraklığın üreticilerimize maliyeti 5 milyar TL olmuş; bu 
yılda Türkiye tarımı, TÜİK rakamlarına göre %7 
küçülmüştür. 2009 yılında ise %4,6 oranında büyüme 
gösteren sektör, 2007 yılındaki %7’lik küçülme açığını 
ancak kapatabilmiştir. 2009 yılındaki sektörün ürettiği 
katma değer, ancak 2006 yılındaki kadar olabilmiştir. 2009 
yılı hariç GMSH’nin aldığı pay, son 4 yılda azalmış 
durumdadır. Yoksul ve kalkınmakta olan ülkelerde 
kalkınmaya paralel olarak tarım payı düşer, sanayi ve 
hizmet sektörü büyür, bu durum zaten kaçınılmazdır. 
Ancak sanayi ve hizmet sektörü büyürken önemli olan; 
yeni işsizler yaratmadan, kırsal kalkınma politikaları 
eşliğinde tarımsal gelir artışı sağlayarak, sektörler arası 
dengesizliğin ortadan kaldırılması önemlidir. 

2008 yılında ürün fiyatları enflasyonun altında kalırken 
gübre fiyatları %180, mazot %40 varan fiyatlarla artmıştır. 
Üreticinin geliri azalmış, üretici; tohum, gübre, ilaçta 
kısıntıya gitmiş veya hiç alamamıştır, Traktör alımından 
da vazgeçmiştir. 2008 yılında süt ve yem fiyatları da 
üreticinin aleyhine gelişmiş, süt hayvanlarını kesime 
göndermek zorunda kalmıştır. Bu nedenle kırsal gıda ve 
gıda dışı yoksulluklar %34,5’dan %39’lara yükselmiştir.

2009 yılı itibariyle de sektörlere bakıldığında gıda ve gıda 
dışı yoksulluk, sanayide %9,6, hizmet sektöründe %7,2, 
tarım sektöründe ise %33 olarak görülmektedir. Tarım 
sektöründe çalışan insanlar, Türkiye nüfusunun %’26 sını 
oluşturmakta, milli gelirin %9,7’sini karşılamakta, 
istihdamın ise % 24’ünü oluşturmaktadır. Bunun için TZOB 
ve Odalar olarak tarımda büyümeyi sağlamak için bu 
sektöre daha fazla kaynak aktararak Türk çiftçisinin 
rekabet gücünü artırmak zorunda olduğumuzu her 
platformda anlatıyor, anlatmaya da ısrarla devam edeceğiz.
      
Bizim isteğimiz; doğru, istikrarlı bir tarım politikasıyla 
birlikte örgütlü, verimli rekabet gücü ve yüksek bir tarımsal 
yapı kurmaktır.

Kaynaklarımıza Baktığımızda;

Nüfusumuzun artması nedeniyle sularımız, içim ve 
kullanım ile birlikte artan kirlenmeye, toprak kaynakları 
aşırı derecede amaç dışı kullanım sonucu daralmaya 
başlamıştır. Bursamızda en verimli tarım alanları otoyola 
terkedilmektedir. Gemlik’te 55 bin, Orhangazi’de 55 bin, 
Bursa Merkez, Kemalpaşa ve Karacabey’de de 25 bin 
zeytin ağacı yok olmaktadır. Halbuki otoyolun tarım 
arazilerine daha az zarar verecek şekilde geçme imkanı 
var iken yöre halkına sorulmadan yol projesi bitirilmiştir. 
Bu konu ile alakalı Bursa odalarımız ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşları bu güzergahı değiştirmek için büyük mücadele 
vermektedir.

Tarıma elverişli alanlarımızın %38,9 milyon hektarı tarım 
arazileri, %2,9 milyon hektarı bağ-bahçe, %14,6 milyon 
hektarı ise çayır ve mera alanlarıdır. Bu alanlardan her 
sene amaç dışı kullanım nedeniyle bir İstanbul şehri 
büyüklüğü kadar toprak kaybedilmektedir.

Toplam su potansiyelimiz ise 112 milyon metreküptür. Bu 
potansiyel, ülkemizin zengin su kaynaklarına sahip 
olduğunu göstermez. 2030 yılında nüfusumuzun 100 
milyona varacağı düşünülürse Türkiye’nin, su yoksulu 
ülkeler arasına gireceği görülmektedir.

Ekonomik olarak kullanabilecek 8,5 milyon hektar alanın, 
2009 yılı itibariyle 5.4 milyon hektar alanı sulamaya açılmış 
yani %27’si tarım alanlarına verilebilmiştir. Sulama gelir 
artışı, 5 kata kadar sağlanmasına rağmen kalan suyumuzu 
kullanamamaktayız. Bu nedenden dolayı “Bin Günde Bin 
Gölet” projesinde, Bursa bölgemiz 1 tane dahi gölet projesi 
alamamıştır.

Tarımda tohum, üretim girdisi olduğu gibi aynı zamanda 
tek başına gıda materyalidir ve verimliliği en fazla olan 
girdidir. Tohum ithalatımız, 2006 yılında 32,654 bin ton 
iken 2010 yılında %38 oranında artarak 45,141 bin tona 
yükselmiştir. 2006 -2010 yılları arasında toplam tohum 
ithalatına 740 milyon 184 bin dolar ayrılmıştır. %80 yurt 
dışına ithal edilen ilaca ödenen para ise 250 milyon dolardır. 
Mekanizasyonda ülkemiz ABD ve AB Ülkelerinin 
gerisindedir. Ne yazık ki ülkemizde makine parkı yaşlı 
traktör ve makinelerden oluşmaktadır. Oysa bilindiği üzere 
ziraat alet ve ekipmanlarının ömrü 10 yıl olarak 
belirlenmiştir. Tarımsal kredilere 2004 yılında 2001 yılına 
oranla %15,6 artış olmuş, 2010 yılına kadar artış oranında 
ise ciddi bir azalma görülmektedir. 2008 yılına göre ise 
2010 yılında artış %19 olmuştur.

2009 yılında sektöre toplam 14,6 milyar TL kredi 
kullandırılmış, bu kredinin %55’i Ziraat Bankası, %13’ü 
Tarım Kredi Kooperatifleri, %9’u Denizbank, %6’sı Halk 
Bankası, %4,4’ü İş Bankası, kalanı da diğer özel 
bankalardan sağlanmıştır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri faizleri %11,25 iken, özel bankaların 
uyguladığı faiz %25-30 arası değişmektedir.
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Hayvancılık üretiminde 20 yıl öncesine bakıldığında, 250 
milyon dolarlık canlı hayvan, 30 milyon dolarlık da küçük 
baş hayvan et ihracatı yapılırken bu gün gelinen nokta 12 
milyon dolardır. 

Hayvancılık, Türkiye’de bitkisel üretimden sonra gelmekte, 
tarımsal üretimin % 25-30’unu oluşturmaktadır. Son 10 
yılda bu dikkate alındığında et üretimimiz ciddi olarak 
azalmakta, birim hayvandan üretilen süt üretimi, gelişmiş 
ülkelerin yarısına inmektedir. 2007 -2009 yılları arasında 
sığır sayısında % 25, koyun sayısında %44, keçi sayısında 
%52, manda sayısında %49, toplam kesilen sayısında %41 
azalma görülmektedir. 10 yıl öncesinde 10,5 milyon hayvan 
kesime gönderilirken, son yıllarda bu oran 5,7 milyon 
gerilemiştir. FAO hesaplarına göre 20,3 milyon hayvan 
kesilmekte, bu fark kurban bayramında kesilen hayvanlar 
ile koyun ve keçi yetiştiriciliğinin kayıt dışı olmasındandır.

Tarım ürünlerindeki gibi sütte de devlet tarafından fiyatlara 
müdahale edilmediği, daha fazla destek sağlanmadığı, 
dışarından süt tozu ithal edildiği sürece bu sektörün ayakta 
kalması imkansızdır.
     
Sığır sayısı 1,5 katına, keçi ve koyun sayısı 2 katına çıkarıldığı 
takdirde kırmızı et üretimi %25 artacaktır. Sığırda karkas 
ağırlığı %25 arttırılır, koyun ve keçi karkas ağırlıkları 2 
katına çıkartılırsa, ülkemizdeki et üretiminin de 900 Bin 
tondan, 1,6 Milyon tona çıkacağı bilinmektedir. Böylece 70 
milyon nüfuslu Türkiye’de fert başına tüketilen 20 kg et, 6 
kat yükseltilmiş olacaktır.

Hayvan hastalıkları, bilhassa (Şap) yüzünden sütte %14, 
ette %10 kayıp meydana gelmektedir. Karma yem fiyat 
artışları ise sektörü ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle 
son üç yıldaki artışlar, TÜİK verilerine göre % 22’dir.

Su ürünlerinde de 2005 yılında yaklaşık 245 milyon dolar 
ihracatımız var iken 2010 yılında bu rakam 100 milyon 
dolara düşmüştür.

Tarımdaki bu kayıpların önlenebilmesi ancak aşağıda 
söyleyeceğim önlemlerle giderilebilir;

1-Veraset ve intikal kanunu acilen değiştirilmeli, arazilerin 
daha fazla parçalanması mutlaka önlenmeli

2-Arazilerin toplulaştırılması sağlanmalı,

3-Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 
verilen krediler, çiftçinin ihtiyacını karşılayacak seviyeye 
çıkartılmalı,

4-Mevcut olup da kullanılmayan su tarımın emrine verilmeli,

5-Araştırma Enstitüleri yeniden açılmalı, yerli genlere 
dayanan bitkisel tohum ve hayvan ıslah çalışmaları acilen 
başlatılmalı,

6-Yerli ilaç ve gübre sanayinin yurt içi üretimi arttırılmalı,

7-Mazot fiyatları ABD ve AB ülkelerindeki fiyatlara 
indirilmeli,

8-Havza bazlı üretim bölgelerinde, alan bazlı aksaklıklar 
yeniden gözden geçirilmeli.

9-Kooperatifçilikle mali yönden üretime dayanan girdiler 
bu kanalla sağlanmalı, üreticiyle tüketici arasındaki zincir 
kısaltılmalı,

10-Üretilen tüm ürünlerde markalaşmada ve reklam 
faaliyetlerinde devlet tarafından destek sağlanmalı.
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Sayın Çelik, bize Türk tarımının genel durumundan 
bahseder misiniz?

Dünya küresel gıda krizine giderken Türk çiftçisi hem 
ülkemizin gıda güvencesini sağladığı gibi aynı zamanda  
istihdamı da sağlıyor ve hem üretimde hem de ihracatta 
rekor kırıyor ve de herkes kadar vergisini ödüyor.

Küçük işletmelerde üretici ürününü satarken %1 ile % 4 
arasında stopaj ödüyor. Büyük işletmelerde kazanca göre 
vergi oranları % 15, 20, 27, 35 arasında gerçek usulde gelir 
vergisi ödüyor. Hatta karşılıksız olarak verilen tarımsal 
desteklerden % 4 kesinti yapılıyor. Üreticinin sadece 
tarımsal üretimde kullandığı motorinden, bütçeden aldığı 
toplam desteğe yakın 6,5 milyar TL vergi ödüyor. Kar eden 
işlemlerin dışında üreticiler zarar etseler dahi bu vergilerini 
ödemek zorunda kalıyorlar.
Tarımın üretim açısından riskli bir sektör olmasına karşılık 
bu ülkenin çiftçileri her türlü olumsuzluğa rağmen az bir 
kazanca kanaat getirerek öncelikle Türk insanını sağlıklı 
bireyler olarak topluma kazandırdığı gibi bununla kalmayıp 
Türkiye’nin istihdamının ¼’ini sağlıyor. Yani iş ve aş 
sağlamaya çalışıyor.

Sayın Çelik, bütün dünyada tarımın stratejik sektör olduğu 
kabul edilmektedir. Tarım sektörü açısından önümüzdeki 
yıllarda üreticiyi neler bekliyor?

Önümüzdeki 10 yıl içinde gıda fiyatlarının % 10 – 30 arasında 
yükseleceği tahmin edilmektedir. Bilhassa yağlı tohumlar, 
buğday ve diğer hububat ürünlerinde daha da artacağı 
tahmin edilmektedir. Tarımsal üretimde son yirmi yılda 
%2 oranında yıllık ortalama büyüme geleceği, 10 yılda 
%1,7’ye  gerileyeceği düşünülmektedir. Oysa 2050 yılına 
kadar artan nüfus artışı ve gelişen ülkelerin ekonomilerinin 
tüketici taleplerindeki değişimle artan gıda talebinin 
karşılanması için tarımsal üretimin %60 oranın da artması 
gerekiyor. Bunların yanı sıra 2021 yılına kadar biyoetanol 
ve biyodizel üretiminin de 2’ye katlanacağı düşünülmektedir. 
Biyo yakıt için yağlı tohumların %14,  bitkisel yağ üretiminin 
% 16, şeker kamışı üretiminin de % 34 kullanılacağı tahmin 
edilmektedir.

Sayın Çelik, son yıllarda Türk tarımının üretim ve ihracat 
alanında Türkiye ekonomisindeki yerini nasıl görüyor-
sunuz?

Türk tarımı, 2011 yılı itibari ile balıkçılıkla beraber 105 
milyar dolarlık gayri milli hasılaya ulaşmıştır. 2007 yılında 
tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık alanlarında %6,74 

gerilemeye rağmen 2011 yılındaki %5,25’lik  büyümeyle 
birlikte son dört yılda üst üste 2008’de %4, 2009’da %3,5, 
2010’da da %2,4’lük büyüme sağlamıştır.

2012’nin ilk üç ayında ocak, şubat ve martta tarım, avcılık, 
ormancılık alanlarında %4,5, balıkçılıkta %4,8 olurken 
imalat sanayinde %2,7, perakende ticarette %0,9, inşaatta 
%2,8 büyüme; madencilik ve taş ocakçılığında ise %0,6 
gerileme görülmüştür. Yani yurtiçi hasılada % 3,2 büyümeye 
karşın tarımdaki büyümenin %4,5’i aşması, tarımın 
ekonomiye önemli desteğinin devam ettiğini gösteriyor.

Tarım, 2011 yılında önceki yıllara göre tahıl ürünlerinde 
%7,4, sebzede %6, meyvede ise %3,5 artış gösterdi.
Genel ihracatta ise Haziran ayı itibariyle %3,6 oranında 
olmasına karşın tarım ihracatında gelişme oranı %12 
artışla birinci duruma gelmiştir.

2012 Ocak–Haziran ayı dikkate alındığında ise tarımda 
ihracatın  20 milyar dolar civarında olduğu görülmüştür.
Yukarıda ki verilere göre bir çok ülkede gıda krizi 
beklenirken, Türkiye’de herhangi bir tehlikenin 
görülmemesinin nedeni, Türk çiftçisinin her şeye rağmen 
üretimini devam ettirmesidir. Yani Türkiye; mısır, yağlı 
tohumlar, muz, kırmızı et gibi sınırlı sayıda ürünün dışında 
kendine yeterli üretim yapmakta ve halkımızın gıda 
güvencesini sağlamaktadır. 

röportaj

Ali Çelik
Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı – 

Gemlik Ziraat Odası Başkanı
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Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’da(GSYİH)  toplam 
payı % 8 olan ve  istihdamda ise  % 24 pay 
alan tarım sektörümüz, dünyanın yedinci 
büyük gücü olarak stratejik önemini ne 
zamana kadar koruyacağı sorusu güncel-
liğini korumaktadır. Dünya nüfusu arttıkça  
ve bununla birlikte gıda kaynaklarına duyulan 
ihtiyaç sürdükçe tarımdaki gelişmelerin tar-
tışılması doğaldır. Ülkemizde son yıllarda ta-
rımın GSYİH içindeki payında nispi olarak 
azalma görülmesine karşın öneminin azal-
dığını söylemek yanlış olacaktır.

Küresel ısınma, su kıtlığı, tarıma dayalı alan-
ların azalması gibi sorunların çözümünde 
sağlanan tarımsal destekler, gen teknolojisi 
ve sulamadaki gelişmeler ile yapısal ve yasal 
düzenlemelerle tarım ekonomisi büyümek-
tedir. Tarım sektörü; beslenme gibi temel 
ihtiyaçlarımızı karşılarken ekonomik gün-
demde ilk sıralarda yer alan istihdam soru-
nunun çözümüne katkıda bulunması ve ih-
racat imkanlarının gelişmesi ile milli 
hasılamızı arttırmakta, ekonomik ve sosyal 
kalkınmamızı hızlandırmaktadır. Bu kap-
samda, üretimde verimlilik ve kaliteye yö-
nelik çalışmaların hızla yürütülmesi sevin-
dirici olmakla birlikte Ar-Ge,  eğitim ve yayım 
çalışmaları beklentinin gerisinde kalmak-
tadır. 

Tarım politikaları ile uygulamaların birbiriyle 
uyumlu olması ve belirlenen hedeflere 
ulaşmak için doğru araçların kullanılması 
başarının esasını oluşturmaktadır. Üretici, 
sanayici ve tüketici bir bütün olarak ele 
alınmaya başlanmış ve hangi ürünün des-
teklenmesi gerektiği yönünde ciddi adımlar 
atılmıştır. Fındık, kayısı, incir, kiraz, vişne, 
ayva, haşhaş tohumu, karpuz, kavun, çilek, 
kestane, Antep fıstığı gibi tarım ürünlerinin 
üretiminde dünyada ilk sıralarda söz sahibi 
olmakla birlikte zeytin ve şeftalinin üreti-
minde hak ettiğimiz seviyeye gelmek üzere 
verilen tarımsal ve finansal desteklerin tekrar 
gözden geçirilmesi bölgemiz için hayati önem 
taşımaktadır.
 

Türk tarım sektöründe diğer sektörlere göre 
kurumsal yapı daha az gelişmiştir. Güçlü 
tarım modelinin olmazsa olmazları arasında 
yer alan üretici birlikleri, kooperatifler, ziraat 
odalarından yeterli sayıda olmasına karşın 
işlevsellik noktasında sorunlar yaşanmak-
tadır. Ucuz ve kaliteli hammaddenin temin 
edilmesinden pazarlamaya, yeni teknoloji-
lerin yaygınlaştırılmasından alacakların tah-
silatına kadar birçok konuda hizmet yeterli 
düzeyde verilememektedir. 

Kooperatiflerin mali imkanlarının kısıtlı 
olması, düzenli gelir kaynakların bulun-
maması ve üreticinin eğitim düzeyinin düşük 
olması kurumsal yapıyı zayıflat-maktadır. Bu 
nedenle, tarım politika-larının örgütlü üretici 
yapısının oluşturulması yönünde etkinleşti-
rilmesi ve kooperatiflerine verilen destek-
lerin artırılması gerekmektedir. Üretici ör-
gütlerinin farklı mevzuatlara tabi olması, 
işletmelerin ekonomik ölçekleri ve sosyo-
kültürel yapının sebep olduğu bireysellik, 
üretici örgütlerinin önündeki yasal engeller, 
insan kaynakları ve yönlendirici denetim ile 
faaliyetlerin yetersizliği örgütlerin başarısını 
azaltmaktadır.
 

GÜÇLÜ TARIM, 
GÜÇLÜ TÜRKİYE

Alkan YILDIRIM
İnsan Kaynakları Direktörü
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Tarımdaki bir diğer sorun da miras hukukuna dayalı bö-
lüşümlerin hala sürmesi ve Batı Avrupa ülkelerinde yıl-
lardır sürdürülen tek çocuğa tarımsal mülkün bütün olarak 
bırakılması konusunun uygulamaya geçilmemesidir. Bu 
nedenle bölgemizde özellikle zeytinlikler mirasçılar ta-
rafından artık sıralar halinde paylaşılmaya başlanılmış 
olup bu kuşakta da soruna çözüm getirilemez ise yakında 
topraklar çiftçilerimizin yaptığı yerinde bir espriyle sak-
sılarda bölüşülecek duruma gelecektir.

Türkiye, dört iklimin yaşandığı mukayeseli tarımsal üs-
tünlüğe sahip nadir ülkelerden biridir. Her geçen yıl ta-
rımsal üretimin önemli bir kısmı sanayide işlenerek, tarıma 
dayalı sanayi ürünü olarak değerlendirilmekte ve ayrıca 
tarımda sağlanan verimlilik artışı ile daha az kaynak ve 
işgücü ile üretilebilmektedir. Fakat, tüm bu gelişmelere 
rağmen Türkiye’nin tarımda verimlilik ve teknoloji kul-
lanımı halen uluslararası standartların gerisindedir.

Kırsal alanda geri kalmış tarımsal üretim modellerinin 
terk edilerek tarımsal ürünlerin katma değer yaratacak 
şekilde işlenmesi ve değerlendirilmesi için tarımsal tek-
nolojinin geliştirilmesi gerekmektedir. Kırsal alanda ya-
şayan işgücünün yarıya yakın kısmı atıl durumdadır. 

Yaşanan yoğun göçlere rağmen tarım sektöründe gizli iş-
sizlik ve tarımsal üretimin yapısından kaynaklanan mev-
simlik işsizlik devam etmektedir. Bu durum en başta insan 
kaynakları planlamasında bir hedefsizlik durumu ortaya 
çıkarmaktadır. Söz konusu insan kaynağının değerlendi-
rilmesinin en etkin yollarından biri kırsal sanayinin geliş-
tirilmesidir. Kırsal alanda yaş ortalamasının sürekli 
artması ve işgücünün göçü risklerine karşı genç çiftçilere 
özel uygulamaların ve desteklemelerin geliştirilmesi ge-
rektiği görülmektedir. TZDK desteklerinde destek alacak 
çiftçinin ya da tarımsal işletmelerde yetkili kişinin 40 yaş 
altında olması halinde ilave 5 puan destek alması gibi ilave 
desteklemelerin geliştirilmesi, özellikle gençlerin eğitimi 
ve girişimciliğinin desteklenmesi gerekmektedir. Kırsal 
alanda gelirin yükselmesi göçü azaltacak ve kırsal kal-
kınmanın sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Tarımsal üretimin geleceğindeki belirsizlik,  tarım-sanayi 
entegrasyonunun ve sözleşmeli üretiminin yeterli düzeyde 
olmaması neticesinde alt bölgeler bazında tarım sektö-
ründe ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının nitelik ve nice-
likleri planlanamamaktadır. Tarım sektöründe istihdam 
edilen iş gücünün tüm yıla yayılması ve modern tarım tek-
nolojilerinin kullanılması, istenen üretim verimliliğini ve 
ürün kalitesini doğrudan artıracaktır. 

Üniversite-Kooperatif-Üretici Birlikleri-Sanayi-Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kurum ve kuruluşları ara-
sında işbirliği modeli oluşturulmalıdır. Tarım havzaları ve 
alt bölgeleri bazında tarımsal üretimin geleceği ve eğitim 
ihtiyacı eşzamanlı olarak planlanmalıdır. Buna bağlı 
olarak, Tarım Liseleri müfredatlarının detaylandırılması 
ve bu liselerin yaygınlaştırılmasında karşılaşılan sorunlar 
çözülmelidir. Bu işbirliği ile belirlenecek ihtiyaç ve ta-
leplere uygun olarak eğitim kurumları, üretici birlikleri, 
tarım kooperatifleri ve özel sektör arasında uygulamalı 
staj ve projeler gerçekleştirilebilir. 

2023 tarım vizyonu doğrultusunda dünyanın 5. büyük gücü 
olabilmek için nitelikli işgücü yetiştirmek dışında başka 
bir seçeneğimiz yok. Bunun da yolu öncelikle gençlerimize 
güvenmekten ve sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitimi ver-
mekten geçiyor. Yeni rekoltelerle daha iyi günlere ulaşmak 
dileği ile…
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Önemli bir sektör haline gelen zeytincilikte sorunlar ya-
pısal olduğu gibi teknik ve sosyo-ekonomik nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. Sorunların geniş bir alana yayılması 
ve çok yönlü olması konunun çözümünü olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ancak iyi ve kararlı bir alt yapı oluşturu-
larak bu sektörün her kademesinde yer alan insanların 
gerçek manada eğitime istekli hale gelmeleri için teknik 
konularda yeterli bir eğitime gidilmelidir. 

Günün şartlarına göre yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Aynı zamanda teşvik ve desteklemeler devreye sokulma-
lıdır. İnsan sağlığı açısından zeytinin önemi her platformda 
anlatılmalı ve ilköğretim öğrencilerinin beslenmelerinde 
alışkanlık haline getirilmesi için kahvaltı menülerinde yer 
verilmesi, özellikle dünya pazar isteklerine göre politi-
kalar geliştirilmeli, ihtiyaca yönelik fidan üretimi yapılmalı 
ve bahçeler buna göre tesis edilmeli, destek ödemeleri 
bu kapsamda verilmeli, bu amaçlarla oluşturulacak tarım 
havzalarına pirim ödemesi yapılmalıdır. Coğrafi işaret ko-
nusuna da önem verilmelidir. Desteklemeler zeytin fidanı, 

sofralık zeytin ve zeytin yağına yapılmalıdır.Zeytin üreti-
minde, üretimden pazarlama aşamasına kadar iyi bir 
kontrol sistemi geliştirilmeli ve nihai ürüne destek sağ-
lanmalıdır. Bunun için de iyi bir kayıt sistemi oluşturul-
malıdır. Bilinçli bir şekilde pazarlama yapılmalıdır. Zey-
tinin önemi her aşamada anlatılmalı, tüketici 
bilinçlendirilmelidir. Özellikle üretimin ikinci bir iş olarak 
görülmesinin önüne geçilerek genç nüfusun üretime ka-
tılımının sağlanması gerekir. Sorunların aşılması için her-
kesin konuya sahip çıkarak üzerine düşen görevi yerine 
getirmesi ve özellikle zeytin sektörü samimi ve kararlı 
olarak “benim zeytinim” demelidir.

Gemlik’in siyah incisi “Gemlik Zeytini” sofralık bir çeşit 
olup, kendine has özellikleri ile uzun yıllardan beri önemli 
bir sektör oluşturmaktadır. Önemli olan bu sektörün; üre-
timinden, işlenmesinden, tüketiciye kadar oluşan zincirin 
her aşamasında tüm sorunların dikkate alınarak çözümü 
için gerekli politikaların oluşturulmasıdır.

Sektör, samimi ve kararlı olarak 
“benim zeytinim” demelidir.

İbrahim ÇETİN
Gemlik İlçe 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü
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Sn. İbrahim Çetin, Gemlik’te zeytinciliğin verimini, 
ürün verimliliğini arttırma konusunda neler yapılabilir?

Coğrafi işaret gibi sorunların hepsini araştırıp, dünyada 
yapılan işlerle karşılaştırıp, buradaki zeytinciliğin 
verimini, verimliliğini arttıracak, çalışma yapacak bir 
merkeze ihtiyacımız var. Ne yazık ki bizim araştırma 
geliştirme konusunda örgütlenme eksikliğimiz var. 
Üniversite içinde senato kararıyla zeytincilik araştırma 
merkezi yapılacak, uygulama yapılacak yer de hazır. 
Üniversitemizde Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
var yani teknik personel var, her şey var. Sadece çok 
basit bir girişimle bu merkezin kurulması gerekiyor. 
Bu hem Gemlik için hem de ülkemiz için çok önemli bir 
hizmet olur, diye düşünüyorum.

Peki İlçe Tarım Müdürlüğü olarak sizin bu konuda 
yapabilecekleriniz nelerdir?

Aslında bizim kontrol ağırlıklı bir görevimiz var. Biz, 
Bakanlık’ın verdiği görevleri yaparız. Bu işi asıl 
zorlayacak olan, ziraat odaları, borsalar gibi zeytincilik 
kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların, üniversite ile temasa 
geçip böyle bir taleplerinin olması gerekiyor. Biz İl Tarım 
Müdürlüğü olarak üniversite ile iş birliği sağlayarak 
böyle bir teklif götürdük. Fakat üniversite bu konuda 
talep var mı diye soruyor bize...

Sn. İbrahim Bey, üniversitenin talep olmadan da  bu 
görevi yüklenmesi mümkün değil mi?

Yurt dışındaki üniversitelerin 3 tane fonksiyonu vardır. 
Bunlardan bir tanesi “Araştırma” (investigation), bir 
tanesi “Eğitim ve Öğretim” (education), üçüncüsü de 
“Geliştirme” (extension) servisleridir. Sanayi ile olan 
ilişkileri, üniversitelerin araştırma servisleri halleder. 
Diyelim ki Bursa’da Ziraat Fakültesi var, Ziraat 
Fakültesi’nin kurumlara bilgi veren yani köylüye bilgi 
veren, tarımsal üretime bilgi veren, bilgi alışverişini 
sağlayan birimidir. Burada çalışan kişilerin görevi, ziraat 
ile uğraşan kişileri aydınlatmaktır. Bizde üniversitelerin 
“araştırma ve geliştirme” vazifesi Tarım Bakanlığı’na 
verilmiştir. Bizim üniversitelerimizde ise sadece eğitim 
ve öğretim yapılmaktadır. Bu yüzden de Ziraat Odaları, 

Tarım Müdürlükleri ve üniversitelerin iş birliği içinde 
olacağı, bir tarımsal eğitim ve araştırma merkezinin 
kurulması çok önemlidir. İlk hedefimiz ise belli 
dönemlerde köylülerin veya tarım işletmecilerinin, ziraat 
odalarının, üretici birliklerinin öncülüğünde buralarda 
toplanarak belirli eğitimlerden geçirilmesidir. İkincisi 
ise; üretim ve uygulama aşamasındaki sorunların 
(ürünün geliştirilmesi vb.) çözümüne ilişkin değerlen-
dirmelerin yapılmasıdır. Geliştirme (extension) servisinin 
ise işi şudur; sorunları tespit etmek, bu sorunların nasıl 
çözüleceği ile ilgili teoremler geliştirmek, onları uygu-
lamak ve bunun sonuçlarını da üreticiye raporla 
bildirmektir.

Sn. İbrahim Bey,  peki üniversitelerimizde böyle bir 
birim olduğunu varsayalım. Çiftçi, tüccar bu birimlere 
sahip çıkacak mı sizce?

Evet aslında tek problem bu birimlerin olmaması değil, 
üreticinin de bu konuda isteksiz olmasıdır. Gemlik’in 
hemen hemen bütün köylerinde 3 hafta kurs açtık. 
Köylere gidip konunun uzmanı kişiler eşliğinde 
projeksiyon makineleriyle, kahvelerde, her gün 
sunumlar yaptık. Köylü ne yazık ki gereken ilgiyi 
göstermedi. Biz zaten bunları biliyoruz diyerek katılımda 
bulunmadılar. Ama yine de bizler resmi kuruluşlar 
olarak, eğitim veren kurumlar olarak bu görevi 
yüklenmeli ve yılmamalıyız.
 
Sn. İbrahim Bey,  son olarak ne söylemek istersiniz?

Devlette kurumlar vardır. Ziraat Odası; çiftçinin 
örgütüdür, çiftçinin sorunlarını isteklerini dinler, 
çözümler sunar. Borsa; tüccarın örgütüdür. Biz ise 
devletin örgütüyüz. Herkes vazifesini yapacak. Ziraat 
Odası da, Borsa da, Üniversite de, kendi işini yapacak. 
Bizim işimiz; kontrol ağırlıklı bir şekilde kanuna göre 
uygun işlem yapmaktır. Çiftçinin, tüccarın problemi 
nedir, bu problemler nasıl çözülür bizim işimiz değildir. 
Biz ancak Ziraat Odası ve Borsa ile iş birliği içinde olup 
devlet ile olan ilişkilerinde onlara yardımcı olabiliriz. 
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Tarihi gelişimi içinde birçok 
efsaneye kaynak olan zeytin, 
eski uygarlıkların yazıtlarında 
ve kutsal kitaplarda da yer 
almıştır. Beyaz bir güvercinin 
Nuh’un gemisine tufan sonrası 
canlılık belirtisi olarak, 
ağzında zeytin dalı ile dönmesi 
nedeniyle yüzyıllardır barışın 
simgesi kabul edilmektedir 
(Lamia ve Moltar 2003).

Oleacea familyasının bir üyesi 
olan zeytinin (Olea europaea L.) anavatanı, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ni içine alan Yukarı Mezopotamya ve 
Güney Ön Asya’dır. İlk kültüre alınışı ve ıslahının Samiler 
tarafından gerçekleştirildiği bildirilmektedir (Anonim 
1996).
Dünya zeytin varlığının %95 gibi büyük bir bölümü 
Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkelerde bulunurken; 
en fazla zeytin tüketen ülkeler arasında Avrupa Birliği 
ülkeleri ile A.B.D yer almaktadır (Tassou ve ark. 2002, 
Tokuşoğlu 2010). Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye, 
zeytinin yetişmesi için gerekli iklim koşullarına sahiptir 
(Şahin ve ark. 2002). 

Dünya sofralık zeytin üretimi 2010-2011 yılları arasında 
2.26 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (IOOC, 2011). 
Dünya zeytin üretiminin %12’sinin gerçekleştiği ülkemiz, 
sofralık zeytin üretiminde yılda 250.000 ton ile 
İspanya’dan sonra ikinci sıradadır. Sofralık zeytin 
üretimimiz 363.000 ton, yağlık zeytin üretimimiz ise 
878.000 tondur. Sofralık zeytin tüketimimiz yaklaşık 
135.000 ton iken, ihracatımız 70.000 ton civarındadır 
(Tokuşoğlu ve Artık 2010).

Türkiye’ de yetişen zeytin çeşitleri; Gemlik, Memecik, 
Ayvalık, Trilye, Çelebi, Domat, Uslu, Memeli, Manzanilla, 
Yamalak, Edincik Su, İzmir Sofralık, Çelebi, Halhalı, 
Tavşan Yüreği olarak sıralanabilir. Bunlar dışında ticari 
değeri fazla olmayan diğer çeşitler de bulunmaktadır 
(Aktan ve Kalkan 1999).
 
Salamura siyah zeytin üretiminde kullanılan en iyi çeşit, 
Gemlik çeşididir. Dünyanın en kaliteli zeytini olarak 
kabul edilen Gemlik Zeytini’ni diğer zeytinlerden ayıran 
en önemli özellik, başta Gemlik İlçesi olmak üzere, İznik 
ve Orhangazi yörelerinde yetişen zeytin ağaçlarından 
hasat edilip işlenerek elde edilmesidir. Coğrafi yapısı, 
iklimi ve yetişme şekli ile kendine özgü karakteristik 
özellikleri olan bu çeşit, ayrı bir lezzete sahiptir. Gemlik 
zeytini Türk Patent Enstitüsü’nden Coğrafi Tescil İşareti 
almıştır. Alınan bu belge ile sadece Gemlik, İznik ve 
Orhangazi sınırları içerisinde yetiştirilen ve üretilen 
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zeytinler üzerinde Gemlik Zeytini Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi işareti bulundurulabilmektedir.
Gemlik çeşidi; Marmara Bölgesi’nde üretilen mahsulün 
%80’ ini, ulusal üretimin ise %50’ sini oluşturmaktadır. 
(Tokuşoğlu 2010).

Gemlik çeşidinin kilogramdaki tane sayısı 270-280 
arasında değişmektedir. Parlak, koyu renkli ve çok 
aromatiktir. İnce kabuklu, kabuğu etine yapışık, küçük 
çekirdekli meyvelerin et/çekirdek oranı 6:1-7:1 ve yağ 
oranı %25-28 dolaylarındadır. Et, çekirdekten kolaylıkla 
ayrılabilmektedir. Çekirdekler yuvarlakça ve pürüz-
süzdür (Tokuşoğlu 2010, Güceyü ve Başoğlu 2010). 

Zeytin, dalında tamamen siyahlaşmadıkça hasat 
edilmez. Gemlik zeytini, narin yapısı nedeniyle teker 
teker dalından toplanır.  Hasat bir seferde değil, 
olgunluğa erişenlerin parti parti toplanmasıyla yapılır. 
Alkali uygulanmaksızın doğal fermantasyon ile salamura 
siyah zeytin üretimi “Gemlik Yöntemi” olarak 
bilinmektedir. Yöntemin esası; tanelerin salamura içinde 
uzun süre laktik asit fermantasyonuna tabi tutulmasına 
dayanır. Yeme olgunluğuna gelme (tatlanma) 6-9 ay 
sürmektedir. Gemlik zeytini, doğal fermente zeytin 
grubuna girmektedir (Güceyü ve Başoğlu 2010).

Zeytin, hasadı takiben mutlaka sınıflamaya tabii 
tutulmalıdır. Böylece aynı iriliğe sahip zeytinlerin 
fermantasyonu eş zamanlı başlayıp tamamlanabilir.  
Zedelenmiş, çürümüş olan taneler ile yapraklar 
ayıklanmalıdır. Sınıflandırma işleminden geçirilen 
zeytinler, yıkama ile kaba kirlerinden ve tarımsal ilaç 
kalıntılarından uzaklaştırılır. Bu işlem fermantasyonun 
sağlıklı başlaması için gereklidir. Zeytin kaplarına bir 
miktar salamura konduktan sonra, zeytinler kap içine 
alınmalıdır. Zedelenmenin önlenmesi için bu uygulama 
çok önemlidir. Kap hacminin %60’ı kadar zeytin, kaba 
ilave edilmelidir. Üzerine zeytin yüzeyini örtecek kadar 
salamura eklenmelidir. Salamurada kullanılan tuz 
yıkanmış ve temiz olmalıdır. Salamura önceden 
hazırlanmalı ve dinlendirilerek suda çözünmeyen 
tortuların dibe çökmesi sağlanmalıdır. Dinlenme 
sürecinin tamamlanmasının ardından tuz konsan-
trasyonu bome ile yaklaşık olarak saptanır. Zeytinlerin 
doldurulduğu kapların materyali ve şekli ne olursa olsun 
salamura sirkülasyonu için uygun çözümler 
bulunmalıdır. Kabın üstünün hava ile teması kesilerek 
fermantasyonun sağlıklı başlanması sağlanır. Kap 
içindeki zeytinlerin, salamura yüzeyine çıkışını 
engellemek amacı ile önlemler alınmalıdır. Bu amaçla 
kullanılacak materyaller, zeytin ve salamurasına geçiş 
yapmamalıdır. 
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Ülkemizde sofralık zeytinde buruşuk tane tercih 
edilmesi nedeniyle kap üstüne baskı uygulanması söz 
konusudur. Bu amaçla kullanılan sıradan naylon örtüler 
ve/veya pamuklu-naylon örtülerden ürüne olumsuz 
geçişler olmamasına dikkat edilmelidir. Geleneksel taş 
baskı uygulaması hijyen sorunları açısından 
değiştirilmelidir. Fermantasyon kabının üst yüzeyinden 
50-55 cm aşağıdan açılacak kertiklerden yararlanılarak 
oluşturulacak mengene ve hidrolik basınç yardımı ile 
arzulanan baskı gerçekleştirilebilir. Salamuranın tuz 
içeriğinin, ilk bir ay içinde belli aralıklarla devir/daim 
yaptırılarak kısa zamanda dengeye ulaştırılması 
sağlanmalıdır. Hazırlanan ve zeytin fermantasyonu için 
ilave edilen salamuranın tuz içeriğinin teorik olarak 

yaklaşık yarısının taneye geçtiği, diğer yarısının ise 
salamurada kaldığı kabul edilerek bome kontrolleri 
yapılmalıdır. Tanede hedeflenen tuz konsantrasyonundan 
düşük değerler bulunuyorsa, eksik kalan tuz miktarı 
hesaplanarak tamamlanmalıdır. Zeytinler salamuraya 
konulduktan yaklaşık bir hafta sonra fermantasyon 
başlamaktadır. Salamura zeytin üretiminde 
fermantasyon, bir çok mikroorganizmanın faaliyet 
gösterdiği ve biyokimyasal reaksiyonlarında yer aldığı 
önemli bir süreçtir. Öncelik zeytin ve salamuradan 
kaynaklanan mikroorganizmalarındır. Ancak, sağlıklı 
fermantasyonlarda bu baskınlık kısa sürmektedir. Bu 
karışık mikroorganizmaların bulunduğu süreci, laktik 
asit bakterilerinin ortama hakim olmaları ile 
tamamlamak olanaklıdır. En uygun fermantasyon 
sıcaklığı 20-25 ºC’ler arasındadır. Ancak, hasat dönemi 
genellikle soğuk kış aylarına rastladığı için fermantasyon 
gecikmeli olarak başlamaktadır. Bu durum zeytin 
fermentasyonunda rol oynayan laktik asit bakterilerinin 
sıcaklık isteklerinin daha yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Fermantasyonun tamamlanması başta pH ve duyusal 
analizler olmak üzere fermente olabilir ve toplam şeker 
analizleri ile izlenir. Fermantasyon sürecinde kap 

yüzeyinde ve kapak altında küf gelişmesine izin 
verilmemelidir. Küf metabolitlerinin insan sağlığı için 
önemli olumsuzluklar oluşturabileceği unutulmamalıdır. 
Ayrıca fermantasyonda oluşan asidin, bazı küf türlerince 
tüketilebileceği de bilinmelidir. Fermantasyon süre-

since zeytinde önemli değişiklikler gerçekleşmektedir. 
Bunların başında zeytinde acılık maddesi olan 
oleuropeinin salamurada çözünerek ve kısmen de 
hidrolize olarak uzaklaşması gelmektedir. Sağlıklı bir 
fermantasyonda pH 4.5-4.0’e düşmelidir. Ayrıca, zeytin 
rengi oluşan asitlik nedeni ile açılacaktır. Bu olumsuz 
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bir durum olmayıp, sağlıklı bir fermantasyon sürecinin 
göstergesidir. Kahve-mor renkli zeytinler oksidasyonla 
kararır. Oksidasyon, fermantasyon kabından çıkan 
zeytinlerin ambalajlama için hazırlanması işlemleri 
sırasında gerçekleşir. Fermantasyonu tamamlamış 
zeytinlere gerekiyorsa sınıflama işlemi uygulanmalıdır. 
Ambalaj materyali olarak teneke, vakumlu ve vakumsuz 
olarak polietilen tabak veya torbalar kullanılabilir. 
Ambalajın sağlık için zararlı maddeler içermediğinden 
emin olunmalıdır. Ambalajlanan zeytinler azot veya 
karbondioksit gazı altında kapatılmalıdır. Teneke kutular 
ambalajın boyutlarına göre 75-90 ºC’ler arasında 
pastörize edilebilmektedir. Ambalaj materyali ürün için 
gereken bilgileri verecek şekilde tasarlanmalıdır. Ürün 
bilgileri “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ve “Gıda 
Maddelerinin Etiketlenme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliği”nde yer alan hükümlere 
uygun olmalıdır.

Sele zeytini yönteminde ise zeytin taneleri, ağaçta iyice 
kararıp olgunlaştıktan sonra hasat edilir. Sağlam taneler 
sele, sepet veya tahta sandıklar içerisine yaklaşık %8-10 
tuz kullanılarak,  bir kat zeytin, bir kat tuz olacak şekilde 
yerleştirilir. Kap zaman zaman ters veya sağa sola 
çevrilerek acılık bileşenlerini içeren suyunu bırakması 
sağlanarak yeme olgunluğuna eriştirilir. Bu tip 
zeytinlerde en önemli sorun kısa sürede küflenmeleridir. 
Ambalajlanacak sele zeytinlerinde bozulmanın 
geciktirilmesi için zeytinyağından yararlanılmalıdır 
(Korukluoğlu 2006).

Sofralık zeytin, sahip olduğu duyusal özelliklerinin yanı 
sıra, özellikle içerdiği yağ ve fenolik maddeler ile 
beslenme ve sağlık üzerinde önemli etkileri olan temel 

gıda maddelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Zeytin 
meyvesinin bileşiminde fosfor, potasyum, kalsiyum, 
magnezyum mineralleriyle, görmede rol oynayan A  
vitamini, doğal antioksidanlardan biri E vitamini ve 
pıhtılaşma faktörü olan K vitamini ile raşitizmi önleyen 
D vitaminlerinin yer alması, sağlık üzerindeki olumlu 
katkılarının temel nedenlerindendir. Akdeniz beslenme 
modelinin esasını oluşturan zeytin ve ürünleri, 
bileşimlerinde yer alan fenolik antioksidanlar nedeniyle 
fonksiyonel gıda özelliği göstermektedir (Marsilio ve 
ark. 2000, Uylaşer ve ark. 2008, Tamer ve ark. 2009). 
Sofralık zeytinlerin beslenmeye katkısı, içerdiği tekli 
doymamış yağ asidi olan oleik asit ile tirozol, 
hidroksitirozol, kafeik asit ve oleanolic asit gibi fenolik 
bileşikleri bileşiminde bulundurmasından kaynaklan-
maktadır. Fenolik maddeler, doğal antioksidanlar olup 
çeşitli hastalıkları önleyici ve vücut dokularını oksidatif 
strese karşı koruyucu etki göstermektedir. Diyetle 
polifenol alımı, koroner damar hastalıkları ile bazı kanser 
türleri riskini azaltıcı yönde etkilidir (Boskou ve ark. 
2004, Ben Othman ve ark. 2009). 

Zeytinyağı, bitkisel yağlar arasında rafine 
edilmeden tüketilebilen tek yağdır.

Yoğun emek harcanarak elde olunan, besleyici değeri 
yüksek, duyusal özellikleri ile üstün Gemlik zeytininin, 
iyi tarım uygulamalarının yanı sıra hasat, işleme ve 
depolamada gıda güvenliği yaklaşımı ile üretimi, gerek 
iç pazardaki tüketimin gerekse de ihracat potansiyelinin 
arttırılması bakımından önem arz etmektedir.
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Yüzyıllar boyunca her toplumda kadın ve erkek arasında 
ayrım yapıldığı gibi, yine her toplumda ataerkil aile ve 
toplum yapısının egemen olduğu bir gerçektir. Kadın 
ve erkek arasındaki cinsiyet ayırımının her toplumda 
bir rol ayırımına yol açtığı, bu rol bölüşümü nedeni ile 
kadının ev ve özel yaşamla sınırlandığı, erkeğin ise 
toplumda etkin bir rol oynadığı görülmektedir. Kadının 
eğitim, çalışma ve çalışmasının karşılığını alma, 
toplumsal etkinliklere katılması hep “kadın” olduğu için 
engellenmiş ve sınırlanmış, kadınlar uzun mücadeleler 
sonucu toplumda bazı haklar elde etmişlerdir. 

Kadınların, ekonomik ve toplumsal alanda ikincil 
konumda olmalarının çeşitli nedenleri vardır. Bu 
nedenler, toplumların yapısal özellikleriyle yakından 
ilişkilidir. Bu nedenler “erkek egemen” kültüre dayalı 
toplum ayrımcılığı, kadınların eğitim olanaklarından 
daha az yararlandırılması, kadının erkekten fizyolojik 
olarak farklılığı, yasal düzenlemelerdeki eksikler ve 
yanlışlıklar gibi nedenlerdir. Kadının, insan olarak var 
olma mücadelesi, içinde bulunduğu toplumsal yapıya 
bağlı olarak zaman içinde değişmiş ve gelişmiştir. 
Kadına ve onun tarihsel açıdan bulunduğu konuma 
bakıldığında bir çok evreden geçtiğini görürüz. Bu 
evrelerde kadınlar, kimi zaman özgür, kimi zamanda 
hükmedilen konumdadır. Kadınlar, yüzyıllarca üretimin 
her aşamasına katkıda bulundukları halde, kalkınmanın 
olanaklarından yeterli pay alamadıkları gibi dünyada 
yoksulluktan en fazla etkilenen kesimi de 
oluşturmaktadır. Kadının ilk olarak emeğini bir ücret 
karşılığı vermesi, dünyadaki tüm toplumları derinden 
etkileyen Sanayi Devrimi ile başlamıştır. O dönemin 
koşullarına uygun olarak istihdam edilen kadın, zorlaşan 
ekonomik koşullar karşısında ezilen sınıfı oluşturmuştur. 
Buna karşılık kadın işçilerin, çalışma yaşamını 
düzenleyen yasaların çıkarılması İngiltere’de başlamış 
ve buradan diğer toplumlara da yayılmaya başlamıştır. 

Kadınların giderek daha çok sayıda ücretli çalışanlar 
arasına katılması olumlu ve olumsuz yönleriyle birçok 
tartışma ve yoruma yol açmıştır. Bir yandan bu tür 
çalışmanın kadına sağladığı yararlar belirtilirken, diğer 
yandan çalışma yaşamında ve ev yaşamında karşılaştığı 
sorunlar gündeme gelmiştir. Özellikle ekonomik 
yetersizlik nedeniyle iş hayatına atılan kadınlarımızın 
hem ev kadını olarak, hem anne olarak karşılaştığı 
sorunlar beraberinde, olumsuz iş koşullarının ve 
toplumsal baskıların üzerlerinde bıraktığı olumsuz 
etkiler, geleneksel toplum yapımız içinde çalışan kadının 
çok yönlü sorumluluklar ve sorunlar altında kalmasına 

yol açmıştır. Yasal düzenlemelerle çalışan kadınların 
korunması ve sorunlarının çözümlenmesi için gereken 
kolaylıklar temin edilmesine karşın yine de zaman 
zaman kadınların “çift vardiyalı” olmaları nedeniyle ağır 
koşullar altında kaldıkları görülmektedir. Zira var olan 
araştırmaların bulguları, kadınların geleneksel rollerine 
ilişkin tutumların ağırlığından hiçbir şey yitirmeksizin 
sürdüğünü göstermektedir.

Günümüzde, dünyadaki nüfusun yaklaşık yarısını 
kadınlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla tarihin her 
döneminde ekonomik ve toplumsal yaşamın bir yanını 
kadınlar, diğer yanını da erkekler teşkil etmişlerdir. 
Ancak kadınların ekonomik yaşama katılımları ile 
toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma 
düzeylerinin doğru orantılı olmadığı görülmektedir. Bu 
durum her ne kadar ülkelerin gelişim düzeyleriyle 
ilişkilendirilse de genelde kadınların tüm toplumlarda 
erkeklerin gerisinde kaldıkları bir gerçektir. Kuşkusuz 
yüzyıllar boyu süregelen ataerkil toplum yapısı ve ona 
dayalı toplumsal değerleri bir takım önlemlerle 
değiştirmek mümkün değildir. Kökleri derinde olan bu 
toplumsal değer yargılarının gerçekleşmesinin uzun 
zaman alacak bir kültürel değişimle olacağı açıktır.

Araştırmalara göre, AB ülkelerindeki kadınların istihdam 
oranları %53 olarak belirtilmektedir. Ancak kadın 
istihdam oranları ülkeler arasında erkek istihdam 
oranlarına göre farklılıklar göstermektedir. Yine gelişmiş 
ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınların 
%53’ü, erkeklerin %62’si istihdam edilmektedir. Nitekim 
2003 Birleşmiş Milletler İnsani /Kalkınma Gelişme 
Raporu’nda yukarıda sözü edilen ülkeler, kadın ve erkek 
istihdamının yüksek olduğu ve insan hakları açısından 
eşitsizliğin az olduğu ülkeler arasında gösterilmiştir. 

Dünyada kadınların sırasıyla en çok çalıştığı iş kolları; 
tekstil, ilaç, ofis işleridir. Ancak ev işlerinde, tarım 
sektöründe, denetim yapılmayan küçük işyerlerinde 
kayıt dışı çalışan kadınların sayısının da çok fazla olduğu 
unutulmamalıdır. Kadınların çalışmasıyla ilgili olarak 
istihdamın yanı sıra ücrette önemli konular arasında 
yer almaktadır. Ücretlendirmede de kadın ve erkek 
arasında eşitsizlikler söz konusudur.  
    
Ülkemizde ise Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte 
gerçekleştirilen devrimler, kadınlara toplum içinde çok 
önemli haklar sağlamıştır. Ancak bu hakların, kadınlar 
tarafından uygulanması değil de sadece korunmuş 
olması, kadınların çalışma yaşamına katılmasını 

SANAYİDE KADIN 
İŞGÜCÜNÜN ROLÜ

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

Bilgisayar Programcılığı Bölümü 
Başkanı
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geciktirmiştir. Ülkemizde kadınların çalışma yaşamına 
aktif olarak katılması ise 1950’lerdedir. Bu dönemlerde 
başlayan hizmet sektörü, erkekler kadar olmasa da 
kadınlara yeni iş olanakları yaratmıştır. Bütün bu 
gelişmelere karşın yine de Türkiye’de çağdaş anlamda 
ücretli çalışma, kadınlar için yaygınlaşamamaktadır. 1950’li 
yıllardan günümüze dek kadın işgücü açısından dikkati 
çeken en önemli nokta, çalışma yaşamında aktif olarak 
yer alan kadın sayısındaki artıştır. 1950’li yıllarda çalışma 
hayatına aktif olarak katılan 15-64 yaş grubundaki kadın 
nüfusunun gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun % 50’sini, 
gelişmiş ülkelerde ise nüfusun % 47’sini oluşturduğunu 
gösterebiliriz. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde 
aktif görünen kadınların %87’si tarım sektöründe yer 
alırken, endüstrileşmiş ülkelerde % 47’si tarım sektöründe 
yer almaktadır. Günümüzde kadın işgücü sayısının 
artmasında, hizmet sektöründeki gelişmelerin yanı sıra 
birbiriyle ilişkili pek çok faktörün etkili olduğu bilinmektedir. 
Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır;
 
•	 Dünya genelinde çalışan kadınları koruyucu ve 

destekleyici yasaların ve uygulamaların artması,

•	 Demografik gelişmeler,

•	 Eğitim olanaklarının artması,

•	 Standart dışı (atipik) çalışma şekillerinin ortaya çıkması 
ve giderek yaygınlaşması,

•	 Evlenme oranlarında azalma, buna karşılık boşanma 
oranlarında artış,

•	 Toplumların, kadınların çalışmasına yönelik 
tutumlarında meydana gelen olumlu gelişmeler,

•	 Çocuk bakımı ve diğer hizmetlerdeki iyileşmeler olarak 
sıralanmaktadır.

Türkiye’de çalışan kadınların büyük çoğunluğu ücretsiz 
(aile işçisi), sigortasız ve sosyal güvenceden yoksun olarak 
çalışmaktadır. Kırsal kesimde kadının çalışmasına karşılık 
elde ettiği şey, yaşamını sürdürebilmesi ve evlenmelerde 
babasına sağladığı başlık parasıdır. Sanayi sektöründe 
çalışan kadınların önemli bir kısmı, sigortasız ve sosyal 
güvenceden yoksundur. Ülkemizde ücretsiz aile işçiliği, 
yoğunluklu olarak kırsal alanlarda gözlenirken kentlerde 
kadınlar, genellikle bir ücret karşılığı işlerde çalışmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde kadınların kısmi çalışmasının % 90’lara 
varan oranda olması, Türkiye’de bu oranın çok düşük 
olması ve resmi istatistiklerde yer almaması da ayrıca 
değerlendirilmesi gereken bir diğer konudur. OECD ülkeleri 
arasında Türkiye, kadın emeğinin işgücüne katılım oranı 
en düşük ülkedir. Türkiye’de kadınların endüstriyel üretime 
katılmalarının daha çok kayıt dışı ve görünmez olmasının 
da bu sonuçta rolü vardır. Türkiye’de istihdamdaki kadın 
işgücünün eğitim düzeyini incelediğimizde:
Okur yazar olmayan %22, İlkokul mezunu %51, Orta okul 
mezunu %9, Lise mezunu %10, Yüksekokul ve üniversite 
mezunu ise %8’dir.

Sonuç olarak, dünya nüsfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 
kadınların, erkeklere oranla işsiz kalma olasılıklarının %50 
daha fazla olması düşündürmektedir. Türkiye’de kadın 
işsizlik oranı halen erkek işsizlik oranının yaklaşık 1.5 
katıdır. Bu durumun cinsiyet ayrımcılığı, kadın işgücünün 
istikrarsızlığı gibi çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu 
düşüşün devam etmesi, sadece kadınlar için değil tüm 
ekonomi ve toplum için büyük kayıplar olarak 
değerlendirilmelidir. O halde beklenen ekonomide yüksek 
bir büyüme hızı ile birlikte kadınların da eğitim seviyesinin 
yükseltilmesi ve işgücü piyasasına katılımlarının arttırılması 
gerekmektedir. Ayrıca kayıt dışı çalışan kadınların 
denetimler yapılarak tespit edilmesi, ücretlendirme 
konusunda kadın ve erkek arasında eşitlik sağlanması, 
kadının olumsuz iş koşullarının yasalarla düzenlenmesi 
ve kadınlar üzerinde bulunan toplumsal baskıların yok 
edilmesi gerekmektedir.
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8 Kas 
2012

8 Kas 
2012

Edufairs Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Sertifika, Yaz Okulu ve Yabancı Dil Eğitimleri 

İhtisas Fuarı İzmir

8 Kas 
2012

11 Kas 
2012

RENEX Yenilenebilir  Enerji Kaynakları, Enerji 

Verimliliği, Arıtma Sistemleri, 

İhtisas Fuarı İstanbul

8 Kas 
2012

11 Kas 
2012

Hospitality-Hotel, Bar, Cafe & 

Restaurant 2012 

Hotel, Bar, Cafe & Restaurant Sistemleri  Uluslararası 

İhtisas Fuarı

İstanbul

8 Kas 
2012

11 Kas 
2012

Best Bina Elektrik, Elektronik, 

Mekanik ve Kontrol Sistemleri 

Fuarı

Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve 

Kontrol Sistemleri İhtisas Fuarı İstanbul

14 Kas 
2012

15 Kas 
2012

11.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine 

Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezi

İhtisas Fuarı İstanbul

15 Kas 
2012

16 Kas 
2012

IWES 4.Atık Teknolojikleri 

Sempozyumu ve Sergisi

Atık Yönetimi, Çöp Gazından Enerji Üretimi, 

Biyoyakıtlar, Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı İstanbul

15 Kas 
2012

17 Kas 
2012

Logitrans Transport Lojistik 

Fuarı

Taşımacılık, Lojistik, İntermodal Uygula-

malar, Depolama Telematik

İhtisas Fuarı İstanbul

15 Kas 
2012

18 Kas 
2012

Fresh Türkiye / Yaş Meyve- 

Sebze Fuarı

Yaş Meyve- Sebze, Organik Ürünler ve 

Teknolojileri 

İhtisas Fuarı İstanbul

15 Kas 
2012

18 Kas 
2012

Türkiye Tohumculuk ve 

Tenolojileri, Fidancılık ve Süs 

Bitkileri Fuarı

Tohumculuk ve Tohum Teknolojileri, Fide, 

Fidan, Süs Bitkileri İhtisas Fuarı İstanbul

17 Kas 
2012

25 Kas 
2012

31.Uluslararası İstanbul Kitap 

Fuarı 

Kitap ve Süreli Yayınlar Uluslararası 

İhtisas Fuarı

İstanbul

20 Kas 
2012

23 Kas 
2012

Aymod 9. Uluslararası Ayakkabı 

Moda Fuarı 

Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, 

Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve 

Dergiler 

Uluslararası 

İhtisas Fuarı

İstanbul

22 Kas 
2012

25 Kas 
2012

2.Yapı Market Tedarikçileri Fuarı Yapı Market Ürünleri Tedarikçi Firmaların 

Buluşması

İhtisas Fuarı İstanbul

29 Kas 
2012

30 Kas 
2012

TRANSİST  2012  3.İstanbul 

Ulaşım Teknolojileri, Araçları ve 

Ürünleri, Sistemleri Sempozyum 

ve Fuarı

İstanbul Ulaşım Teknolojileri, Araçları ve 

Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuarı

İhtisas Fuarı İstanbul

29 Kas 
2012 2 Ara 2012

I-DECO İSTANBUL        6.Deko-

rasyon, Mobilya ve Tasarım Fuarı

Ev Modası, Dekoratif Tasarım Ürünleri İhtisas Fuarı İstanbul

29 Kas 
2012 2 Ara 2012

Plast  Eurasia  İstanbul  2012   

22.Uluslararası İstanbul Plastik 

Endüstrisi Fuarı

Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammad-

deler, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları, 

Hidrolik-Pnömatik

Uluslararası 

İhtisas Fuarı İstanbul
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29 Kas 
2012 2 Ara 2012

Maden Türkiye 2012  5.Maden-

cilik, Maden Makine ve 

Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı

Maden Arama, İşletme ve Üretim Makine 

Ekipman ve Teknolojileri, İş Makineleri

İhtisas Fuarı İstanbul

5 Ara 
2012 6 Ara 2012

Pazarlama Fuarı 2012  (13.) Pazarlama İhtisas Fuarı İstanbul

6 Ara 
2012 7 Ara 2012

6.Hac ve Umre Turizm Fuarı 

2012

Hac ve Umre Turizmine Yönelik Oteller, 

Turizm Acentaları ve Diğer  Hizmet 

İhtisas Fuarı İstanbul

6 Ara 
2012 9 Ara 2012

ELECO 2012   Bursa 10.Elektrik, 

Elektronik, Otomasyon, 

Aydınlatma ve İletişim Fuarı ve 

Sempozyumu

Elektrik, Elektronik, Otomasyon, 

Aydınlatma, İletişim

İhtisas Fuarı Bursa

6 Ara 
2012 9 Ara 2012

Bursa 11.Metal İşleme 

Teknolojileri Fuarı 

Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, 

Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, 

İhtisas Fuarı Bursa

6 Ara 
2012 9 Ara 2012

Bursa 4.Sac İşleme Teknolojileri 

Fuarı 2012 

Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve 

Yan Sanayileri

İhtisas Fuarı Bursa

6 Ara 
2012 9 Ara 2012

Bursa 3.Hırdavat ve İş Güvenliği 

Fuarı

Hırdavat ve İş Güvenliği İhtisas Fuarı Bursa

6 Ara 
2012 9 Ara 2012 Compex 2012  Bilgisayar  Fuarı Bilgisayar, Bilgi Teknolojileri, Ev Elektroniği Uluslararası İstanbul

6 Ara 
2012 9 Ara 2012 Sign İstanbul-2012 Açık Hava Reklamcılığı Uluslararası İstanbul

6 Ara 
2012 9 Ara 2012 Eyafexpo - Engelsiz Yaşam Fuarı Engellilere Özel Ürünler, Hizmetler,   Özel İhtisas Fuarı İstanbul

6 Ara 
2012 9 Ara 2012 FOODİST                        Hayvansal ve Bitkisel, Yaş, Kurutulmuş, İhtisas Fuarı İstanbul

6 Ara 
2012 9 Ara 2012 HORECA İSTANBUL 2012 Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram Sistem ve İhtisas Fuarı İstanbul

6 Ara 
2012 9 Ara 2012 3.Özel Markalı Ürünler Fuarı Özel Markalı Ürünler ve Market Markaları İhtisas Fuarı İstanbul

13 Ara 
2012

16 Ara 
2012

Flower Show Türkiye 2012  İç ve Dış Mekan Saksılı  Süs Bitkileri, Çiçek İhtisas Fuarı İstanbul

13 Ara 
2012

16 Ara 
2012

Avrasya  Tarım  Fuarı 2012  

7.Uluslararası Tarım ve Tarımsal 

Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Uluslararası 

İhtisas Fuarı

İstanbul

13 Ara 
2012

16 Ara 
2012

Avrasya Hayvancılık 2012  Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi İhtisas Fuarı İstanbul

13 Ara 
2012

16 Ara 
2012

KENT 2012                                                                                                                                             

       16.Yerel Yönetim İhtiyaçları, 

Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, 

Park Bahçe Düzenlemeleri, Spor Tesisleri  

İhtisas Fuarı İstanbul

13 Ara 
2012

16 Ara 
2012

Traktör Yan Sanayi 2012  Traktör ve Tarım Makineleri Yan Sanayi ve İhtisas Fuarı İstanbul

13 Ara 
2012

16 Ara 
2012

Avrasya  Tohum Fuarı 2012  

2.Tohumculuk, Fidancılık, Bahçe 

Tohumculuk, Fidancılık, Bahçe Bitkileri ve 

Teknolojileri 

İhtisas Fuarı İstanbul

21 Ara 
2012

23 Ara 
2012

4.Hac, Umre ve İnanç Turizmi Hac, Umre ve İnanç Turizm Hizmetleri İhtisas Fuarı İstanbul
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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: Astana-Agro- LLP

 
TEL: +7 (7172) 971007
e-posta: 738586@mail.ru
Yetkili Kişi: A. Nazımbekov

Kazakistan’da Servis ve Satın Alma Merkezi olarak hizmet veren 
ve geniş bir müşteri veritabanına sahip olan kuruluşun, meyve, 
sebze ve egzotik meyve çeşitlerinin çoğaltılması amacıyla Tür-
kiye’deki meyve ve sebze üreticileri, satıcıları ile bağlantı kurmak 
ve ticari işbirliği yapmak istedikleri bildirilmiştir. Söz konusu 
istem, T.C. Astana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla 
Birliğimize iletilmiştir.

FİRMA ADI: SURABAYA GARMENT

TEL: +39 (031) 391061
e-posta: cristianovecchietti@tin.it
Yetkili Kişi: Cristiano Vecchietti

Hazır giyim eşyaları alanında faaliyet gösteren firma, bu alanda 
çalışan firmalarla bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu teklif Bir-
liğimize, İtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla 
iletilmiştir.

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

Almanya pazarına girmek isteyen firmalara çeşitli hizmetler 
sunan firma; mop ve eklentileri olan temizlik malzemeleri üreten 
ve Almanya merkezli Avrupa’ya açılmak isteyen üretici şirketler 
aradığını bildirmiştir.

FİRMA ADI: DENSED YANGIN SÖNDÜRME VE 
GÜVENLİK SİSTEMLERİ

TEL: +90 (212) 252 42 26
e-posta: gulsah@bonexturkey.com
Yetkili Kişi: Gülşah TAŞAR

Dünyada yangın söndürme teknolojilerinde önemli yenilikleri 
bulunan Japon “BONEX” firmasının Türkiye’deki tek yetkili da-
ğıtımcısı olan firma; “BONEX” firmasının Dünyadaki ilk atılabilir 
tip yangın söndürücüsü için Türkiye çapında bölge ve il bayi-
likleri vermek istediklerini bildirmiştir. “BONEX” firmasının Azer-
baycan, Gürcistan, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Irak, Öz-
bekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve KKTC için de 
tek yetkili dağıtımcısı olan firma bu ülkelerde de ana bayilikler 
vermek istediklerini belirtmiştir.

KAZAKİSTAN

İTALYA

ALMANYA

TÜRKİYE

201200522

201200480

201200510

201200370
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KÜLTÜR - SANAT

Sanatçı Fatih ERKOÇ, 
Bursa’da özel kurs niteliğinde “Fatih Erkoç Sanat Akademi”yi 
Ekim ayında sizlerin hizmetine açtı.

Dünya çapında müzisyenler yetiştirmeyi amaçladığını 
belirten ünlü sanatçı, “Asıl amaç, dünya çapında 
müzisyen yetiştirmenin yanı sıra dünya barışına faydası 
olabilecek, iyi kalpli insanlar yetiştirmek istiyorum” dedi.

Bademli’deki Fatih Erkoç Sanat Akademi’nin açılışına 
CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey ile çok sayıda davetli katıldı.

“İYİ KALPLİ GENÇLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUM”

Açılış öncesi konuklarıyla tek tek ilgilenen ünlü sanatçı 
Erkoç; “Buradaki asıl amaç, dünyaya hitap edebilecek 
sanatçılar yetiştirebilmenin yanı sıra dünya barışına 
da faydası olabilecek ve dünyadaki anlaşmazlıkları 
silip atabilecek iyi kalpli insanlar yetiştirmektir. 
Akademimizde sadece müzik eğitimi değil drama, 
diksiyon ve güzel konuşma sanatı, ses teknisyenliği ve 
resim eğitimi de vereceğiz” dedi.
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KÜLTÜR - SANAT

 

ÇAĞDAŞ BİR AKADEMİK EĞİTİM

Fatih Erkoç, 
55 yıllık müzikal bilgi birikim ve deneyimini kendi 
sanat okulunda sizlerle paylaşıyor...

Bu okulun asıl amacı, dünya çapında iyi müzisyenler 
yetiştirmenin yanı sıra, onların müzik ve sanat yoluyla 
dürüst ve nitelikli insanlar olmalarının yolunu açmaktır.

Fatih Erkoç Sanat Akademi’deki her yetenekli ve 
çalışkan öğrenci, ister müzik ister başka bir meslek 
seçsin, kesinlikle seçtiği meslekte başarılı olacaktır. 
Biz okulumuzdaki öğrencilerin, hayatı en doğru ve 
düzgün şekilde algılamalarını, hem kalplerinde hem de 
mesleklerinde iyi insanlar olmalarını sağlamak için çaba 
harcarız. Aynı zamanda elimizden geldiğince onların 
mutlu insanlar olmalarını sağlamaya çalışırız.

Çocuk, büyük, herkesin sanat eğitimi alması, günümüz 
koşullarında şart olmuştur. Özellikle müzik eğitimi alan 
çocukların, başta matematik olmak üzere, okullarındaki 
derslerde daha başarılı oldukları  herkes tarafından 
bilinen bir gerçektir.  Bugün, Türkiye’de çocuklarına 

sanat eğitimi aldırmak isteyen ailelerin sayısında gerçek 
bir artış görülmektedir. Bu çok doğru bir yaklaşımdır. 
Ancak ailelerin, sanat eğitimi için seçecekleri okul ya 
da kurs konusunda dikkat etmeleri  gereken bir nokta 
vardır. Bu da, sanat eğitiminin ciddi bir şekilde verildiği 
sanat okullarını ve kurslarını  seçmelerinin gerekliliğidir.

Okulumuzda, akademik kariyeri olan ve mesleğini seven 
öğretmenlerle çalışmaktayız. Onlar özenli ve yetkin 
eğitmenlerdir. Güler yüzlü, işlerini ve insanları seven, 
işlerinin ehli öğretmenler. Ayrıca okulumuzda, tüm 
öğrenci ve öğretmenler, Fatih Erkoç’un kontrolü altında 
eğitim yapmaktadırlar.

MÜZİK
PLASTİK SANATLAR 
DRAMA

KONSERVATUAR, GÜZEL SANATLAR VE  TASARIM 
FAKÜLTELERİNE HAZIRLIK KURSLARI

Konservatuara ve Güzel Sanatlara Hazırlık Derslerimiz; 
konusunda uzman, deneyimli hocalarımız tarafından 
verilmektedir. 

Müzik bölümümüzde; Vurmalı, Üflemeli, Tuşlu, Telli, Yaylı 
Çalgı Dersleri, Şan Dersleri, Ses Eğitimi, Armoni Eğitimi, 
Konservatuara Hazırlık Dersleri, Nota ve Solfej Eğitimi, 
Ses Teknisyenliği, Plastik Sanatlar bölümümüzde ise 
Güzel Sanatlar ve Tasarım bölümlerine hazırlık dersleri, 
Karakalem ile Çizgi Teknikleri, Işık, Gölge, Perspektif ve 
Derinlik, Komposizyon, Stilize Resim, Dekoratif Resim, 
Yüzey, Doku, Etki, Naturmort ve Cansız Model, Peyzaj, 
Canlı Model, Portre, Renk Bilgisi, Sanatsal Yaratıcılık 
dersleri uygulanmaktadır.

Ayrıca Müzik başta olmak üzere plastik sanatlar ve 
drama konusunda her yaş için hem akademik, hem hobi 
amaçlı derslerimiz bulunmaktadır.

Fatih Erkoç yaşamının hiç bir bölümünde ciddi olmayan 
bir iş yapmamıştır. Bu okulda da öğrencilerine ciddi ve iyi 
bir eğitim vermek, Fatih Erkoç’un en büyük arzusudur.

“ Müzik egitimi alan çocuklar, yaşamlarında özgürlük, 
rahatlık düzeyi, katılım, beceri ve yetenekler konusunda 
mükemmel bir gelişme gösterirler. İşte bu yüzden
                             Ellerim Üzerlerinde.”
                                                                                                                      

 Fatih ERKOÇ  
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GEMLİK GÜCÜMSPOR KULÜBÜ
GÜCÜMSPOR KULÜBÜ, girişimci Beden Eğitimi 
Öğretmeni Tuğan BÜYÜKBAŞARAN tarafından 
Gemlik’te, miniklerde basketbol branşı ile 2009 yılında 
kuruldu.

Kuruluş amacı; ailelerin ve 
kuruluşların desteği ile nitelikli 
ellerde, basketbolu öğretmek ve 
sevdirmek olan GÜCÜM SPOR’un 
asıl işlevlerinden biri de 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
çevresel olumsuzluklardan uzak 
tutmaktır.

Genel olarak maddi bir dayanağı bulunmayan kulübün 
tüm giderleri, aileler ve yardımsever kuruluşların katkısı 
ile karşılanmaktadır. Deplasmanlarda karşılaşılan 
ulaşım sorunları, en büyük sorun olarak görülmektedir.
GÜCÜMSPOR KULÜBÜ, zaman içerisinde basketbolda, 
altyapı dahil olmak üzere beş branşta yerel ve bölgesel 
liglerde (Erkekler bölgesel 3. Ligi, gençler, yıldızlar, 
küçükler, minikler) mücadele etmekte ve basketbolda 
lisanslı 188, taekwondo branşında 55 erkek, 42 bayan 
olmak üzere 97 lisanslı sporcusu bulunmaktadır.

Basketbol kızlarda Bursa 3.sü, erkeklerde Bursa 3.sü 
ve 4.sü olan Gücümspor; Gemlik ve Bursa’yı en iyi 
şekilde temsil etmek ve gençlerimizi olumlu yönde 
davranışlara yönlendirmek için üstlendiği misyonun 
bilincinde nitelikli sporcular kazandırma çabasındadır.
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği 
Erkekler Basketbol 3. Ligi 2012/2013 sezonunda 11. 
Grupta Bursa’yı temsil edecek olan Gücümspor 3 Kasım 
2012 tarihinde başlayacak olan  müsabakalarda Deniz 
Kuvvetleri Gücü, MG Spor kulübü, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası, Yalova 
Belediyesi,Yıldırım Gençlik takımlarıyla mücadele 
edecektir.

Gençlerimizin ve çocuklarımızın olumlu yönde 
faaliyetlere kanalize edilmesi konusunda üstlendiği 
misyonun bilincinde olan GÜCÜMSPOR KULUBÜ; bale, 
keman ve gitar kursları ile de bu sorumluluğunu sürdür-
mektedir.

YAŞAM
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Fatih Erkoç, 55 yıllık müzikal  
bilgi birikimini ve deneyimini 

“Fatih Erkoç Sanat Akademi”de 
sizlerle paylaşıyor!

MÜZİK
PLASTİK SANATLAR 
DRAMA

KONSERVATUAR, GÜZEL SANATLAR  
VE TASARIM FAKÜLTELERİNE 
HAZIRLIK KURSLARI 

Fatih Erkoç; 
“Ellerim üzerlerinde...”

İRTİBAT:

Bademli Mh. 
Eski Mudanya Yolu Cd. 26. sk. No:2 
Mudanya / BURSA

email: info@fatiherkocakademi.com

0224 549 05 59
www.fatiherkocakademi.com
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Akademimizde;
Her yaş grubu için, Piyano ve Keman başta olmak üzere 

Vurmalı, Tuşlu, Üflemeli, Telli, Yaylı çalgılar 
ve Şan eğitimlerimizin  yanı sıra

Plastik Sanatlar, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları ve Drama 
Eğitimi verilmektedir.

SANATIN HER DALINDA
PROFESYONEL EĞİTİM



Aramıza Yeni 
Katılanlar

GTSO

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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GTSO

PİZZA RESTAURANTLARI A.Ş. GEMLİK ŞB. 212-2809636 FAST FOOD VE HERTÜRLÜ YEMEK HAZIRLAYAN LOKANTA İŞLETMECİLİĞİ YAPMAK

KARATAŞ AMBALAJ MALZEMELERİ GIDA TEKSTİL VE NAKLİYE  224-5170584 MEŞRUBAT ALIM SATIMI, NAKLİYECİLİK, TEKSTİL ÜRÜNLERİ, AMBALAJ MALZEMELERİ, 
İTHALAT, İHRACAT İŞLERİ

KOCA KARDEŞLER TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK 530-4039550 Toptan Zeytin Ticareti

OSİTA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 224-4110510 Her çeşit konfeksiyon ürünlerinin imalatını yapmak, almak satmak

HAKAN AY Toptan Zeytin Ticareti

MIZRAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞB. 224-2235556 Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

MEHMET BULUT 224-5130929 Tekstil Sinema ve Eğlence Sektörü

ERKAN AYBAK GEMLİK ŞB. ADIYAMANLI ÇİĞKÖFTECİ ÇİĞ KÖFTE VE BULGURLU KÖFTE SATIŞI

GİRSİAD İNŞAAT PETROL GIDA ENERJİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. Konut ve iş yeri inşa ederek ticaretini yapmak

MUSTAFA ŞAHİNOĞLU KARAYOLU İLE YURT İÇİ YÜK TAŞIMACILIĞI

ŞAFAK BOBİNAJ TEKNİK MAKİNA ELEKTRİK, ELEKTRONİK BAKIM HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLARININ BOBİNAJI, BAKIMI, ONARIMI ALIMI VE SATIMINI 
YAPMAK

GEMLİK PETROL İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. HER TÜRLÜ PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ

HAYDAR DAĞ- KURŞUNLU ŞB. Döner ve ızgara salonu işletmeciliği ve lokanda işletmeciliği

YEŞİL BEYAZ AKARYAKIT LPG GIDA İNŞAAT NAKLİYE İLETİŞİM SAN. VE HER TÜRLÜ HAM PETROL SÜPER BENZİN GAZ MOTORİN FUEL OİL VE LİKİT PETROLDEN 
YAPILAN ÜRÜNLERİN TİCARETİ

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TERMİNAL GEMLİK ŞB. 224-3841166 Market İşletmeciliği

APSİYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 224-5190070 İnternet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, 
ticaret , pazarlama ve iletişimini yapmak

EFE MARMARA ZEYTİNCİLİK İTHALAT İHRACAT TARIM TURİZM TOPTAN VE PERAKENDE ZEYTİN TİCARETİ

ERCAN AKIN İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ

OSMAN ENDER ALIŞKAN - AYEFE İNŞAAT 224-5144814 İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ, MOBİLYA DEKORASYON , MEFRUŞAT İŞİ

ZERA ENDÜSTRİYEL SARF VE TÜKETİM MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ Endüstriyel sarf malzemeleri ve tüketim malzemeleri almak, satmak ve dış ticaretini yapmak

YADİGAR AKIN - SİGORTA ACENTELİĞİ GEMLİK 1 ŞB. 224-5133808 SİGORTA ACENTELİĞİ - BAŞAK SİGORTA , AXA SİGORTA

MURAT USLU İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM GIDA TEMİZLİK LTD.ŞTİ. HER TÜRLÜ İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ

ÖZKAN ATEŞLİ 224-5131704 İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ

ERCÜMENT AYDIN İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ

UMURBEY LOJİSTİK, OTOMOBİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK PARS- 224-5141715 PARAKENDE ZEYTİN TİCARETİ

SİMPAŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. BURSA GEMLİK ŞB. 555-9739275 SİGORTA ACENTELİĞİ YAPMAK VE ANASÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER

MELTEM SİBEL ÇALIŞKAN TOPTAN ZEYTİN TİCARETİ

MUSA UYSAL 536-5290419 TOPTAN ZEYTİN TİCARETİ

YAVUZ GÜLALMAZ TOPTAN ZEYTİN TİCARETİ

S.S. SER-DEM KONUT YAPI KOOPERATİFİ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI

POLAT İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 224-5120795 Plastik ve lastik eldiven imalatı ve ticareti, plastik ve lastik enjeksiyon imalatı

ESRA ŞEKER - ŞEKER ORTOPEDİ TIBBİ MALZEME VE ORTOPEDİK ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ

İBRAHİM AYDINALP LPG OTOGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE MONTAJINI YAPMAK

ÖZTANER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK 224-4111300 Bakkaliye vegıda meddeleri ticareti

GÜLŞEN USLU İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, MÜHENDİSLİK, EMLAK, Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her türlü inşaatlar yapmak

KİOS DENİZCİLİK VE GEMİ ACENTELİĞİ TİCARET LTD.ŞTİ. Yerli ve Yabancı Bandralı Gemilere Acentelik Hizmetleri Vermek

AHMET ERGEN 224-5134951 Et ve Et Ürünleri Ticareti ve İnşaat Müteahhitliği, Taahhüt İşleri

SINIRLI SORUMLU ŞAHİNYURDU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA 532-6257024 TOPTAN ZEYTİN TİCARETİ
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