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Hiçbir şey insan hayatından 
ve sağlığından daha değerli 
değildir.

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI

Bir ihmal yüzünden insanın iş göremez hale gelmesi 
ya da en kötüsü hayatını kaybetmesi kabul edilemez bir 
gerçektir. 

Hızlı ve kontrolsüz büyüyen sanayi, üretimin giderek yo-
ğunlaşması, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kir-
liliği sorunlarının en temel nedenidir.

Ülkemizde her gün ortalama iki işçimiz iş kazalarında 
hayatını kaybediyor. Özellikle son yaşanan Soma faci-
asından sonra, bu konuda ne kadar büyük eksiklikleri-
mizin olduğunu bir kez daha gördük.

Konu ile alakalı yasalar ve mevzuatlar çıktı.  Bu yasalarda 
alınması gereken tüm tedbirler, iş verenin ve çalışanın 
uyması gereken kurallar ve cezai yaptırımlar açıkça yaz-
maktadır. Buna rağmen hala iş kazaları olmakta, insan-
larımız yaşamlarını kaybetmektedirler. Önemli olan bu 
yasaları uygulayacak doğru mekanizmaların da paralel 
olarak gelişmesidir. Çalışan da iş veren de bunu  iyi ir-
delemeli ve yaşam biçimi haline getirmelidir. Ancak o 
zaman amacımıza ulaşır, iş kazalarının önüne geçeriz
Tedbir pahalıdır ama alınmadığı takdirde ortaya çıkan 
tablo vahim ve her iki taraf içinde geri dönüşü olmayan 

çok ağır sorunlara, problemlere yol açmaktadırlar. Tüm 
tedbirleri almak zorundayız .  İş veren ve çalışan üzerine 
düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.
 
Çok iyi risk analizler yapılmalı, tehlike sınıfı tespit edilmeli, 
çalışanlar koruyucu ekipmanını mutlaka kullanmalı, iş 
veren gerekli eğitimleri düzenli olarak vermeli, uyarıcı ve 
açıklayıcı levhalarla iş yerini donatmalıdır. Bu süreç gös-
termelik değil, bir kurum kültürü haline gelmelidir. Aksi 
davrananlar en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. 

İş kazalarının, çekilen acı ve sıkıntıların yanı sıra işçi, iş-
veren, işletme ve ülke ekonomisine büyük maliyetleri bu-
lunmaktadır. Bu nedenle iş kazalarının oluşmasını ön-
leyecek güvenlik önlemlerinin alınmasına her zaman 
öncelik verilmelidir. Unutulmamalıdır ki, önlemek öde-
mekten daha ucuz ve insancıl bir yöntemdir.
 
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yarattığı 
olanaklar kullanılarak işyerlerindeki tehlike ve risklerin 
giderilmesi, sağlıklı ve güvenli işyerleri oluşturarak ön-
lenmesi mümkündür.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Her sektörde olduğu gibi Turizm sektöründe de İş Sağlığı 
ve Güvenliği son derece büyük önem arz etmektedir. 
Turizm sektörü dünyanın her yerinde her geçen gün 
gelişmekte ve büyümektedir. Bu büyüme ile paralel 
sektöre özgü meslek hastalıkları ve iş kazaları da artış 
göstermektedir. 

Türkiye’de turizm sektöründe ortalama 1,7 milyon kişi 
istihdam edilmektedir.  Sektörde yapılan işlerin, yüksek 
vasıf ve eğitim düzeyi gerektirmemesi birçok kişi için iş 
hayatının kapılarının daha kolay şekilde açılmasını da 
sağlıyor.

Turizmin genel özelliklerine bakıldığında tatil dönemleri 
ve yaz ayları gibi mevsimsel olarak iş yükünün arttığı 
dönemlerde ya da hafta sonu ve gece gibi işgücünün 
genelinin çalışmadığı alışılmadık saatlerde çalışılması, 
sigortasız ve güvencesiz çalıştırılması, birbirinden 
oldukça farklı işlerin yapılmasının getirdiği iş çeşitliliği 

karşımıza çıkar. Bu sebeplerden dolayı turizm sektörü 
iş kazası ve meslek hastalıkları açısından dikkate almak 
gerekir. Her ne kadar hizmet sektöründe yaşanan iş 
kazaları ve meslek hastalıkları sanayi sektöründen az 
olsa da turizm sektörü bu konuda özel bir alandır. Bu 
konuda da her türlü önlem alınmalı ve sistematik olarak 
uygulanmalıdır. 

Sektörde yaşanan meslek hastalıklarını irdeleyecek 
olursak;

Sektöre en çok görülen meslek hastalıkları kas ve iskelet 
sistemi ile ilgili hastalıklar olduğunu söyleyebilirim. 
Yapılan işe göre, bel kaymaları, sırt kaslarının 
zedelenmesi, bileklerin burkulması ve boyun tutulması 
kapı görevlileri ve bavul taşıyan çalışanların başına sıkça 
gelir. Kas iskelet yaralanmaları çoğu zaman kayma ve 
düşme sonucunda ya da ağır kaldırmaktan kaynaklanır.

• Mutfaklarda yaşanan kazalar, (Yanma, Kesikler, az 

da olsa uzuvların makinelere kaptırılması, kopması, 

• Temizlik amaçlı kimyasalların yanlış kullanımına 

bağlı zehirlenmeler, 

• Kaygan zeminde düşmelere bağlı yaralanmalar, 

• Bahçe ve peyzaj işlerinde iş aletleri kullanımına 

bağlı yaralanmalar,

• Elektrik çarpmaları, 

• Yetersiz aydınlatmaya bağlı çarpmalar, düşmeler, 

vb. gibi birçok neden sayabiliriz.

Yaşanan İş Kazaları;

Her ne kadar tehlikesiz bir meslek dalı gibi gözükse de bu sektörde de birçok iş kazası olabilmektedir ve önlem 
alınmalıdır. Bunları sıralayacak olursak;

Turizm Sektöründe 
İş Sağlığı ve Güvenliği

Paşa AĞDEMİR
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkanı / Turizmci
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Bursa Valimiz Sayın ; Münir KARALOĞLU, Vali Yardımcısı Sayın ; Adnan ÇAKIROĞLU ve 
beraberindeki heyet odamızı ziyaret etti. 

Odamızın organize ettiği iftar yemeğimiz, üyelerimizin yoğun 
katılımı ile Gemlik MİR Hotelde gerçekleşti. Yemeğe ; Gemlik 
İlçe Kaymakamımız Sayın; Cahit IŞIK , Belediye Başkanımız 
Sayın; Refik YILMAZ , Kamu kurum ve Kuruluşlarımızın 
Mülki Amirleri, Diğer bölge Oda ve Borsalarımızın Başkanları 
ve Yöneticileri, Oda Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis 
üyelerimiz ve 1500''e yakın üyemizin katılımı ile tamamlandı. 
İftar yemeğimizde söz alan Oda Başkanımız Sayın ; Kemal 
AKIT ; " Sayın kaymakamım, belediye başkanım, çevre oda 
ve borsalarımızın değerli başkanları ve yöneticileri, çok 
değerli üyelerimiz, basın mensuplarımız ve tüm 
misafirlerimiz iftarımıza şeref verdiniz hoş geldiniz.
 
1897 yılında kurulan odamız ülkemizin en eski ve köklü 
odalarının başında gelmektedir.2000’i aşkın üyesi ile her 
geçen gün büyümekte ve üyelerine daha kaliteli hizmet 
vermek için çalışmaktadır.2006 yılında ISO 9001 belgesi ve 
2008 yılında 365 oda içinde odamız ilk 50 oda arasında 
akredite oda olmuştur.

Bir yılı aşkın süredir yeni binamızda hizmet vermekteyiz.
Modern mimarisi ile Gemlik’e değer katan, teknolojik alt 
yapısı, rahat ve ferah alanları ile siz değerli üyelerimize en 
kaliteli hizmeti vermeye çalışmaktadır.

Değerli üyelerimiz;

Sizlerden gelecek olumlu ya da olumsuz her türlü eleştiriye 
her zaman açık olduğumuzu bilmenizi isterim.

Sizlerin görüşleri bizim daha iyi hizmet vermemiz açısından 
son derece önemlidir. Lütfen talep ve beklentilerinizi her 
zaman bizimle paylaşınız.
Ve son olarak;

TOBB bünyesindeki 365 odaya kayıtlı 1 milyon 400 bin kanaat 
önderi olan üyelerimiz ülkemizde ;
·         Gerilimlerle vakit kaybetmek istemiyoruz
·         Siyasette yumuşama ortamı istiyoruz
·         Gündem ekonomi olsun istiyoruz

İşte o zaman cumhuriyetimizin 100. yılında 500 milyar $ 
hedefine ;
·      Daha çok çalışarak
·      Daha çok istihdam sağlayarak
·      Daha çok üreterek
·      Ve daha çok vergi vererek ulaşabiliriz.
 
Teşrifleriniz için tekrar teşekkür ederim."dedi

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyelerimiz ; Mehmet ANAR , Şefik 
YILMAZ, Fikret METE, Gemlik Belediye Başkanımız ; Refik 
YILMAZ VE Oda genel sekreterimiz Agah ARDA hazır 
bulundu. 
Ziyarette söz alan oda Yönetim Kurulu Başkanımız sayın 
Kemal AKIT “ Sayın Valim hoş geldiniz. Bu Oda ilk defa bir 
valimizi ağırlıyor. Onur duyduk.
 
Türkiye her geçen gün gelişiyor , büyüyor. Biz istiyoruz ki 
konu hep ekonomi olsun, istikrar olsun. Biz daha çok 
çalışalım, daha çok vergi verelim, daha çok insana ekmek 
verelim. Son yıllarda Türkiye ateşten bir çemberin içinde. 
Tam bu noktada birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. 
Bu birlik ve beraberliği sağlayabilirsek, bu ateş bizi yakmaz. 
“  dedi. Ardından sayın valimize Gemlik ekonomisi hakkında 
bilgiler verdi.   

Sayın Valimiz ; Münir KARALOĞLU " Öncelikle burada 
olmaktan mutluluk duydum. Gemlik Bursa’mızın önemli 
ilçelerinden biri. İlçemiz doğal bir liman özelliği taşımaktadır. 
Bursa’mızın dünyaya açılan kapısıdır. Yakın gelecekte Gemlik 

çok büyük değişimlere sahne olacaktır. Yeni yapılan otoyol, 
hızlı tren projesi ve daha bir çok proje ile Güney Marmara’da 
lokomotif bir rol üstlenecektir. Ticaret odalarımız 
kentlerimizin önemli dinamikleri arasında yer almaktadırlar. 
GTSO’da bir asrı çoktan geride bırakmış Gemlik’e fayda ve 
değer katmaya devam etmektedir. Bir ilçenin, bölgenin 
kalkınması için kurumlar arası diyalog çok iyi tutulmalıdır. 
Ortak projeler üretilmeli ve uygulamaya sokulmalıdır. Devlet 
bütün imkanları ile yanınızdadır. 
Türkiye 12 yılda çok büyük bir ivme kazanmıştır. 2023 yılı 
hedefine hızla ilerlemektedir. Bu ivme ile devam edersek 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında kolaylıkla yer 
alabiliriz.  Bu sürecin kilit noktası siz değerli sanayiciler ve 
tüccarlarımızdır. Siz ne kadar çok üretir, ne kadar çok vergi 
verirseniz, devletimizde bu misyonunda o derece hızlı ilerler 
ve hedefine ulaşır.“ dedi.

Ardından söz alan Oda Meclis Başkanımız Sayın Paşa 
AĞDEMİR odamız hakkında sayın valimize bilgiler verdiler.

Ziyaret anısına Sayın Valimize plaket takdim edildi.

ODAMIZDAN HABERLERODAMIZDAN HABERLER

Bursa Valimizden Odamıza Ziyaret 
Oda Üyelerimizle İftar Yemeğinde Buluştuk 

08
Ağu

2014
13

Ocak
2014
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İlçemizin sorunlarına çözüm üretmek, mevcut sorunları 
tartışmak, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek adına Oda 
Yönetim Kurulumuzun kamu kurum ve kuruluşlarına ziya-
retleri devam ediyor. Bu kapsamda Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Kemal AKIT , Başkan Vekilimiz Sayın; 
Mehmet YILDIRIM , Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR, 
 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Sayın A.Ergin ERENOĞLU 
, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın ; Mehmet ANAR , Yönetim 
Kurulu Üyemiz Sayın Fikret Mete , Genel Sekreterimiz Sayın 
Agah ARDA ve Oda Bilgi İşlem ve İletişim Sorumlumuz 
Sayın; Ayhan YILDIZ Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın; Recep ALTEPE’yi ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Kemal AKIT “ Öncelikle 2. Dönem seçilmenizden dolayı sizi 
tebrik ederiz. Bursa için güzel şeyler yaptınız ve biz inanı-
yoruz ki bundan sonra da bu hizmetleriniz hız kesmeden 
devam edecektir. Malumunuz olduğu üzere Gemlik Bur-
sa’mızın stratejik konumu itibari ile en değerli ilçelerinin 
başında gelmektedir. Her geçen gün büyümekte ve geliş-
mektedir. Bu büyüme beraberinde bazı sorunları da getir-
mektedir. Özellikle Gemlik’in liman ve lojistik alanındaki 

gelişimi ulaşım problemlerini beraberinde getirmiş, mevcut 
yollarımız yetersiz konuma gelmiştir. Ayrıca sahil şeridi-
mizin düzenlemelere ihtiyacı vardır. Balıkçı barınağımız ye-
tersiz ve ihtiyaca cevap verememektedir. Bu konuda bele-
diyemizin desteklerini bekliyoruz.”dedi.

Ardından konuşmasını yapan Sayın ;Recep ALTEPE “ Gemlik 
elbette bizim için son derece önemli bir ilçemizdir. Gemlik’in 
ekonomik dinamiklerinin farkındayız. Gemlik Bursa’mız 
başta olmak üzere Ülkemizin dünyaya açılan kapısı ko-
numuna gelmiştir. Gemlik’in sorunlarını biliyoruz. Önceki 
dönemlerde startını verdiğimiz projelerimiz hızla ilerlemeye 
devam etmektedir. Sahillerimizin ve liman bölgelerinin so-
runlarının giderilmesine yönelik bünyemizde artık bir DAİRE 
BAŞKANLIĞI kurduk. Bu birimimiz süratle çalışmalarına 
başlamıştır. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile de birlikte 
fikir birliği içinde bu sorunları bertaraf edeceğimize inancım 
tamdır” dedi

Ardından söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz 
Sayın Mehmet YILDIRIM; “Gemlik’te liman ve lojistik sektörü 
hızla büyüyor. Bizde yeni yatırımlarımızla bu zincirin güçlü 
bir halkası olduk. Mevcut liman yatırımlarımız tamamlan-
dığında 20 Bin kişiye iş imkanı sağlayacağız. “dedi.

26 Nisan 2014 tarihinde startını verdiğimiz Uygulamalı Gi-
rişimcilik Eğitiminin bugün sertifika töreni yapıldı. Törene; 
Gemlik Kaymakamımız Sayın Cahit IŞIK , KOSGEB Bursa 
Müdürü Sayın Ahmet AKDAĞ , Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Kemal AKIT , Meclis Başkanımız Sayın Paşa AĞ-
DEMİR katıldı. 
 
 Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet ANAR, Basın men-
supları ve girişimciler iştirak etti. Törende söz alan Meclis 
Başkanımız Sayın Paşa Ağdemir   “Sayın kayma-
kamım,  KOSGEB müdürüm , yönetim kurulu üyelerimiz ve 
değerli girişimcilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.5’incisini dü-
zenlediğimiz uygulamalı girişimcilik eğitimini başarı ile ta-
mamladınız. Bundan sonraki süreçte iş dünyasının başarılı 
bireyleri olmanız en büyük temennimizdir. Bizler Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, eğitime %100 destek poli-
tikasını benimsedik. Bu doğrultuda kurumumuzda düzenli 
olarak eğitimler düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam 
edeceğiz. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Umarım he-
piniz muvaffak olursunuz. Teşekkür ederim” dedi.

Ardından konuşmasını yapan Oda yönetim Kurulu Başka-
nımız Sayın Kemal AKIT “ Gemlik Ticaret ve Sanayi  Odası 
olarak akredite oda olmamız gereği üyelerimize en kaliteli 
hizmeti vermemizin yanında sosyal projelerin içinde ol-
maktan her zaman onur duyduk. Bu kapsamda eğitime 
%100 destek vermek çerçevesinde Türkiye''nin ilk çelik 
konstrüksiyon okulunu Gemlik''e kazandırdık. Diğer okullara 
polis ve jandarmaya, resmi kurumlara daima destek verdik 
ve vermeye devam edeceğiz Bunun yanında büyük soru-
numuz olan işsizliğe çare için UMEM (meslek edindirme 
kursları) yaptık - yapıyoruz. Son olarak KOSGEB işbirliği 
ile Gemlik ve yakın çevremizde iş fikri olan , ama imkanı 
yetmeyen yarının iş adamlarına destek olmak için kurslar 

düzenliyoruz. Bu kurslarımız devam edecektir. Bu gün 
burada kursumuzu başarı ile tamamlayan 30 arkadaşımıza 
sertifikalarını takdim edeceğiz. Emeği geçenlere ve KOSGEB 
başkanlığına teşekkür ediyor, sertifika alan arkadaşla-
rımıza da başarılar diliyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından söz alan KOSGEB Bursa Müdürü 
Sayın Ahmet AKDAĞ” Öncelikle bu eğitimin düzenlenme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gemlik Bursa 
ilçeleri arasında en çok Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi dü-
zenlediğimiz ilçelerimizin başında gelmektedir. Bu süreçte 
başta GTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanımıza 
teşekkür ederim. Siz gençlerimizi 70 saatlik eğitimi tamam-
layarak bu gün bu sertifikaları almaya hak kazandınız. İş 
planlarınızı hazırlayıp bize sunacaksınız. Bu süreçte bir kez 
daha projenizi gözden geçirin. Uygulanabilirliği konusunda 
derlemeler yapın. Umarım hepinizi bu hibeden ve krediden 
faydalanırsınız. Bizler daima GTSO gibi güzide kurumları-
mızla çalışmayı sürdürmeyi arzulamaktayız. Hepinize te-
şekkür ederim” dedi
Ardından konuşmasını yapan Gemlik Kaymakamımız Sayın 
Cahit IŞIK” Bu anlamlı günde burada olmaktan büyük mut-
luluk duydum. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamız yeni hizmete 
açtığı bu güzel binasında çalışmalarına başladı. Yeni pro-
jeler üretmeye başladı. Bunlardan biride hiç şüphesiz ki bu 
proje oldu. Malumunuz olduğu üzere Gemlik’in en büyük 
sorunlarından biri işsizlik. Bu gibi projeler bir nebzede olsa 
işsizliğin önüne geçmektedir. Bu konuda Halk Eğitim Mü-
dürlüğümüz ‘de çalışmalar yapmaktadır. El birliği ile bu 
sorunun üzerine gitmemiz gerekmektedir. Tüm gençlerimiz 
umarım bu süreçte başarılı olurlar ve geleceğin iş adamları 
olma yolunda ilerlerler. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.” dedi

Oda Yönetim Kurulu Üyelerimizden , Sayın Recep ALTEPE'ye Ziyaret Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Törenimiz Yapıldı 
02

Temmuz
2014

17
Haziran 

2014
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Olağan Meslek Komite toplantımız sabah kahvaltısı eşliğinde 
yapıldı. Tüm Meslek Komite Üyelerimizin katılım gösterdiği 
toplantı başarılı bir şekilde tamamlandı. Toplantıda söz alan 
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT “ Siz değerli 
Meslek Komite Üyelerimizle böyle bir faaliyette bulunmaktan 
büyük mutluluk duydum. 
 
Meslek Komiteleri Camiamızın en önemli organlarından 
biri konumundadır. Sizler ne kadar çok çalışır, ne kadar çok 
sorun tespit ederseniz bizler de o doğrultuda daha çok 
çalışır daha çok soruna çare buluruz. Hepimiz, başta 
üyelerimiz olmak üzere bölgemize, milletimize hizmet 
ediyoruz. Bu hizmetlerin kalitesi hepimizin koordineli 

çalışması ile daha da artacaktır.  Katılımınızdan dolayı 
hepinize çok teşekkür ederim.” dedi.

Ardından söz alan Oda Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR 
“ Çok değerli Meslek Komite Üyelerimiz. Böyle güzel bir 
organizasyonda birlikte olmaktan çok büyük mutluluk 
duydum. Umarım bundan sonraki süreçlerde de güzel 
projelere hep birlikte imza atarız. Odamızın gelişmesi, 
hizmet standardımızın yükselmesi hepimizin ortak 
çalışmasına bağlıdır. Katılımınız için hepinize tekrar 
teşekkür ederim.” dedi.
Ardından Meslek Komite üyelerimizin talepleri ve faaliyetleri 
hakkında bilgiler alındı ve toplantı başarı ile tamamlandı.

Odamızın eğitim atağı devam ediyor. Dış ticaretin gelişmesi, 
üyelerimizin iş hayatına katkı sağlanması amacı ile  ABİGEM 
ile ortaklaşa düzenlediğimiz Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimimiz 
tamamlandı. Eğitime çeşitli sektörlerden 40 üyemiz katıldı. 
22.10.2014 tarihinde düzenlenen törenle katılımcılara, Oda 
Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Sayın Mehmet YILDIRIM, 
Sayın Nurettin HOCAOĞLU ve Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz Sayın A.Ergin ERENOĞLU sertifikalarını taktim 
ettiler.

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ kapsamında Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğünce üyelerimize bilgilendirme semineri verildi. Seminere Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Sayın Serdar 
ÇITA, Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Sayın Mehmet YILDIRIM , Sayın Nurettin HOCAOĞLUOda Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Sayın A. Ergin ERENOĞLU, Esnaf Odası Başkanı Sayın İsmail BEKİ iştirak ettiler.

İran Ziraat ve Tarım Bakan Yardımcısı Sayın; Ahmet ARAB,  
İran’daki 6 bölgenin  Genel Müdürleri Sayın Mehdi MASOUDİ 
, Hoomun Bonisaleiman SHEİBANİ , Ali Reza KOKABİ, 
Ahmet ARSHADİMİA, Seyed Kavas LASHTENESHAEİ , Heyet 
Danışmanı Sayın ; Reza MAJİDİ ve heyet rehberi , Sayın 
Hüseyin TORUN odamızı ziyaret ettiler. 

Heyeti, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Sayın A.Ergin 
ERENOĞLU ve Oda Genel Sekreterimiz sayın Agah ARDA 
karşıladı. Gelen heyet; Gemlik Zeytininin yetiştirilmesi, 
tarım yapısının işleyişi gibi konularda bilgi aldılar. Toplantının 
ardın Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A.Ergin 
ERENOĞLU  eşliğinde tarım alanlarımızı heyete gezdirildi.

Meslek Komite Üyelerimiz Kahvaltıda Buluştu 
Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimimiz 
Tamamlandı

Vergi Dairesi Müdürlüğü''nden Üyelerimize Bilgilendirme Semineri

İran Heyetinden Odamıza Ziyaret

28
Mayıs
2014

22
Ekim

2014

22
Ekim

2014

16
Ekim

2014
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Gemlik Zeytininin ulusal ve uluslar arası camiada temsil 
edilmesi ve tanıtılması amacı ile Gemlik Ticaret Borsası ile 
ortaklaşa YÖREX fuarına katıldık. Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odasının organizasyonu ile Bursa ve  Çevre Odaları aynı 
çatı altında yöresel ürünlerini tanıttı. 22.10.2014 tarihinde 
Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ  ve TOBB 

Başkanımız Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU''nun katılımı ile 
fuar açılışı yapıldı. Sayın Kalkınma Bakanımız ve  TOBB 
başkanımız oda standımızı ziyaret ettiler. Kendilerini Oda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kemal AKIT ve Meclis 
Başkanımız Sayın Paşa AĞDEMİR karşıladılar. Fuar 
standımız ziyaretçilerce yoğun ilgi gördü.

Odamızdan YÖREX Çıkarması 
22

Ekim
2014

ODAMIZDAN HABERLER

Bildiğiniz üzere ; oda sistemimizin iş dünyası nezdindeki saygınlığının 
artırılmasını, Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine 
uyumunun sağlanması amacı ile 2008 yılında Türkiye'de Akredite olan ilk 55 
oda arasında yerimiz almıştık. İlerleyen süreçte akreditasyon sistemimizle 
birlikte gözle görülürü kalite atağı yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.
 
Bu kapsamda 06.11.2014 Perşembe günü , 3 yılda bir yapılan akreditasyon 
denetimimizin üçüncüsünü başarılı bir şekilde geçirdik. Denetimi Türk Loydu 
Denetçilerinden Sayın Müjgan ÇETİN gerçekleştirdi.
 
Denetim öncesi açılış toplantısı yapıldı. Açılış toplantısına Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kemal AKIT, Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR, Başkan 
Vekillerimiz Mehmet YILDIRIM , Nurettin Hocaoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
A.Ergin ERENOĞLU, Mehmet ANAR, Şefik YILMAZ, Fikret METE , Akreditasyon 
Komisyonu Üyemiz Sayın Dr.Ertan OKAY katıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (Bebka) teknik 
destek kapsamında düzenlenen proje döngüsü eğitimi 17-21 
Kasım tarihleri arasında Odamızın ev sahipliğinde 
gerçekleşti.Gemlik Kaymakamlığı’nın desteği ile düzenlenen, 
Gemlik’te eğitim kuruluşları ve diğer kamu kurumlarından 
yapılan 33 kişilik katılım ile gerçekleştirilen eğitimde BEBKA 
, ve AB destekli hibe programları kapsamında teklifi 
yapılacak projelerle ilgili olarak proje yazma teknikleri 
öğretildi.

Aynı zamanda eğitimin açılış konuşmasını da yapan Gemlik 
Kaymakam’ı Cahit Işık 21 Kasım Cuma günü yapılan belge 
takdim töreninde “ Kalkınma ajansının desteği ile vermiş 
olduğumuz bu eğitimde sonuçlarının başarılı olduğunu 
görüyoruz. İlçemizde ihtiyacını duyduğumuz sosyal 

alanlardaki hayata geçireceğimiz projelerin yazılarak ilgili 
kurumlardan destek almalarıyla göreceğiz. Genel anlamda 
ajanstan değişik konularda destek alması gereken 
potansiyele sahip bir ilçeyiz. Her kurumda burada temsilcimiz 
var, artık proje hazırlama konusunda belli bir seviyeye 
gelmiş arkadaşlarımız oldu, bu Gemlik için çok anlamlı, 
çok önemli. İnşallah gelecek dönemde bu tür projelerle 
Gemlik’imizi daha iyi noktalara taşırız” dedi.

Belge töreninde bazı katılımcıların belgelerini veren Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis başkanı Paşa Ağdemir 
“Eğitimin başarılı geçtiği kanaatindeyim, bildiğiniz gibi biz 
de bir yarı kamu kuruluşuyuz. Her zaman bu salon ilçemizin 
sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının hizmetindedir” 
dedi.

Akreditasyon Denetimimiz Başarı ile Gerçekleşti 

Proje Döngüsü Eğitimi Başarı İle Tamamlandı 

07
Kasım
2014

24
Kasım
2014
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2006 Yılında başladığımız TSE ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi yolculuğumuz devam ediyor. Mevcut kalitemizi 
artırmak, üye memnuniyetimizi en üst seviyede tutmak için 
başlattığımız kalite çalışmalarımız 2006 yılından beridir 
odamızda aktif olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda 
01.12.2014 Pazartesi günü, TSE Bursa Personel ve Sistem 
Belgelendirme Müdürlüğünde görevli Denetmen Sayın 
Yücel MİNAS’ın açılış toplantısı ile denetim start aldı. Açılış 
toplantısına Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT, 

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Nurettin HOCAOĞLU , 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Sayın A. Ergin ERENOĞLU 
, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Mehmet ANAR , Şefik 
YILMAZ , Fikret METE ve Genel Sekreterimiz Agah ARDA 
hazır bulundular. Toplantının ardından sistemimiz denetlendi 
ve başarı ile tamamlanarak sertifikasyonumuzun devamına 
karar verildi.

Ürettiği zeytinyağı ile Uluslar arası Lezzet ve Kalite ödülüne 
layık görülen odamız üyesi ve Meclis Üyemiz Sayın Abdullah 
Kavlak''a oda meclisimiz tarafından onur plaketi takdim 
edildi.Gemlik ve Orhangazi bölgesinin en büyük zeytinyağı 
üreticilerinden olan Körfezim Zeytinyağı, ürettiği Erken 
Hasat Zeytinyağı ile dünyanın gıda üzerine en prestijli 
ödüllerinden birisi olan Uluslar arası Lezzet ve Kalite 
ödülüne layık görüldü.  Merkezi Belçika''nın Brüksel kenti 
olan Uluslar arası Lezzet ve Kalite Enstitüsü''ne ait 120 
büyük şef tarafından denenerek seçilen ürünler arasına 
giren Körfezim Zeytinyağına ait Erken Hasat Ürünü lezzet 
standartlarında yüzde 80''in üzerinde değer elde etti.
 
Firmanın bu başarısına Gemlik Ticaret ve Sanayi odası da 
kayıtsız kalmayarak firma sahibi ve oda meclis üyesi 
Abdullah Kavlak''a GTSO Başkanı Kemal Akıt ve Meclis 
Başkanı Paşa Ağdemir tarafından plaket takdim edildi.

Kalite Yolculuğumuz Hız Kesmeden Devam Ediyor 

Odamız Üyesi Sayın Abdullah KAVLAK' a Onur Plaketi

01
Ara

2014

01
Ara

2014
12

Aralık
2014

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 81 il, 160 ilçeden gelen 365 Oda ve Borsa 
Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kemal AKIT'' da katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye genelindeki tüm 
oda başkanlarının katılımı ile TOBB merkezindeki 
değerlendirme toplantısında buluştu. Toplantının ardından 
ise tüm oda başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı Ak Saray’da ziyaret etti. Ziyarete Gemlik  TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt’ta katıldı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ise, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve borsa başkanı ile istişare 
toplantısında "Mevcut teşkilatlanma yapısını farklı bir Türkiye 
için yeterli bulmadığımızdan dolayı yeni teşkilatlanma 
yapısıyla birlikte çok daha farklı bir adım atalım istiyoruz. 
Ekonomiyi yakından takip edecek, ekonominin tüm taraflarıyla 
istişarelerimizi eskisi gibi sürdürecek, dertlerinizi, 
şikâyetlerinizi, öneri ve tavsiyelerinizi yine dinleyecek, bunları 
istişare edecek, bunlara birlikte çözüm üreteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyelerine Türkiye'nin 
büyümesine, kalkınmasına, refahın ve demokrasinin 
standartlarının artmasına verdikleri katkı için teşekkür etti.

Başbakanlık yaptığı 12 yıllık sürede TOBB ile son derece 
uyumlu, istişareye dayalı, koordineli bir işbirliği 
gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, atılacak her adımda TOBB 
üyelerinin görüşlerini, tavsiyelerini dinlediğini söyledi. 
Erdoğan, "Allah'a hamdolsun bu uyum, dayanışma Türkiye 
ekonomisinin 12 yıllık süreçte büyük bir sıçrama yapmasına, 

özgüven kazanmasına, şaha kalkmasına zemin hazırladı. 
Özel sektör ile kamunun uyumunun Türkiye'de neleri 
başarabileceği, Türkiye'yi hangi seviyelere ulaştıracağı bu 
12 yıllık süreçte çok net görüldü. İnşallah bu birliktelik, bu 
dayanışma, aramızdaki bu uyum ve koordinasyon, özellikle 
de aramızdaki istişare kültürü Cumhurbaşkanlığımız 
süresince de aynen devam edecek" dedi.

Oda Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız ile buluştu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Borusan Mannesmann’ın dünyanın en büyük kaya gazı 
pazarı olan ABD’de petrol ve doğal gaz sondaj boruları 
üretmek üzere kurduğu Houston / Teksas fabrikasında ilk 
yılında 130 milyon ABD doları ciro elde edildi. İnşaatı 
planlanandan önce tamamlanan ve üretime başlayan tesisin 
güçlü performansı doğrultusunda; bu alanda faaliyet 
gösteren büyük üreticiler arasında Borusan Mannesmann 
şimdi ilk 5’in arasına girmeyi hedefliyor.

En ileri teknolojilere sahip üretim tesisleri

Borusan Mannesmann’ın Türkiye’nin global oyuncusu olma 
vizyonunu gerçekleştirmek yönünde önemli bir adım olan 
Houston / Teksas’daki fabrikası 150 milyon ABD doları 
tutarında yatırımla kuruldu. Sektörünün en ileri teknolojileri 
ile donatılan tesislerde, petrol ve kaya gazı çıkarma işlemi 
için çok özel ve yüksek kaliteli borular üretiliyor. 

Fabrikada 4 tesis bulunuyor: Boru Üretim Holü, Isıl İşlem 
Tesisi, Muayene Tesisi ve Diş Açma Tesisi. Bu tesisler için 
farklı ülkelerden 13 ayrı tedarikçiden makine satın alındı 
ve bunların her biri kurularak devreye sokuldu. Büyük 
koordinasyon ve emek gerektiren bu işlemlerin bir yıl gibi 
kısa bir sürede tamamlanması ve fabrikanın üretime 
geçmesi sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından büyük 
başarı olarak değerlendiriliyor.

Temeli 2013’ün Nisan ayında atılan fabrika, 2014 yılı Nisan 
ayında üretime başladı. Tam kapasiteye geçildiğinde 
tesislerde yılda 300.000 ton üretim yapılacak ve 300 kişi 
istihdam edilecek. Halen Houston / Texas fabrikasında 7’si 
mavi yakalı 14 Türk olmak üzere, toplam 232 çalışan 
bulunuyor.

Agah Uğur: “İlk 5 arasında yer almayı hedefliyoruz”

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ABD yatırımını 
değerlendirirken şunları söyledi: “Borusan Mannesmann 
bu hamlesi ile ihracat pazarlarına hizmet veren yerel bir 
üretici olmaktan çıkarak dünyanın en rekabetçi pazarlarında 
varlığını kanıtlamış, küresel bir şirket olmaya bir adım daha 
yaklaştı. 2001 yılında İtalya Vobarno’da yaptığımız ilk yurtdışı 

yatırımımız sonrasında bu kez çok daha kapsamlı ve sıfırdan 
kurulan bu fabrika, 70. kuruluş yıldönümümüzde başlı 
başına bir milattır. Borusan Mannesmann yakın zamanda 
ABD’de bu tür özel boruları üreten 5 büyük şirketten biri 
olacaktır. Cirosunun %70’ini Türkiye dışı satışlardan elde 
eden bir Borusan Mannesmann hedefi artık çok uzağımızda 
değil.”

Borusan Mannesmann İcra Kurulu Başkanı Semih Özmen 
ise şöyle konuştu: “Kaya gazının dünya enerji sektöründeki 
ağırlığı hızla artıyor ve ABD bu alandaki en büyük pazarı 
oluşturuyor. Biz daha önce ihracatımızın %40’ını ABD’ye 
yapıyorduk. Şimdi çok daha ileri bir aşamaya ulaştık. Çok 
kısa bir sürede bu pazarda yerli bir üretici olmayı, kalitemiz 
ve teknolojimizle sektörün dikkatini çekmeyi başardık. 
Amerikan çelik sektörünün saygın yayınlarından American 
Metal Market’in şirketimizi teknoloji kullanımı dalında 1.’lik 
ödülüne layık görmesi de bunun bir kanıtı. Bu başarıda payı 
olan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutlarım. Borusan 
Mannesmann global hedeflerine sağlam adımlarla 
ilerlemeye devam edecek.”

ABD pazarı Borusan Mannesmann’ın yabancısı değil

Borusan Mannesmann’ın ABD pazarı ile ilişkisi 25 sene 
öncesine dayanıyor. Kuzey Amerika pazarına ilk ihracatını 
1990’lı yıllarda su borularıyla yapan şirket aynı dönemde 
petrol ve doğal gaz sondaj borularının ihracatına da başlıyor. 
Daha sonra 2000’li yıllarda ise, bir diğer katma değerli ürün 
gamı olan büyük çaplı petrol ve gaz hat borusu ihracatıyla 
ABD altyapı proje pazarına hızlı bir giriş yapıyor. Bu 
dönemde; bu pazara toplam ihracat rakamı ortalama 100 
milyon ABD Doları seviyesine yükseliyor.

Borusan Mannesmann’ın Houston/Teksas fabrikasını kurma 
kararı aldığı 2013 yılı arifesinde ise kaya gazı ve petrolündeki 
yükselen pazar trendine bağlı olarak bu ihracat hacmi 200 
milyon ABD Doları seviyelerine çıktı. Borusan Mannesmann 
bu noktadan sonra yerel bir üretici olarak faaliyet göstereceği 
bu pazarda satış hacmini kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde 
artırmayı hedefliyor.

BORUSAN MANNESMANN, ABD’DE ALANINDA İLK 5 
ÜRETİCİDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYOR 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 76. yıldönümü dolayı-
sıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, “Bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğ-
rultusunda güçlü kılmak ve Türkiye’yi daha ileri seviyelere 
ulaştırmak için çabamız artan bir güçle devam edecektir” 
dedi.Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, Cumhuriyeti-
mizin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal 
Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve şükranla bir kez daha anıyor, 
Türk iş dünyası adına ülkemize hizmet etme ve sahip çıkma 
kararlılığımızı yineliyoruz.

Atatürk’ün ‘Tüccar, Milletin emeği ve üretimini kıymetlen-
dirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu em-
niyete liyakat göstermesi gereken adamdır’ sözü bizim şi-
arımız olmuştur.

Bizler bu düsturla, O’nu anmanın, ancak O’nu layıkıyla 

anlayarak gerçekleşebileceğinin bilinciyle; ülkemizin bay-
rağını dünyanın her yerinde şerefle temsil etmek amacıyla 
başladığımız işleri, elbirliğiyle hedefe ulaştıracağımıza yü-
rekten inanıyoruz.
 
Biz Türkiye’ye inanıyoruz. Ülkemize hizmet etmeye karar-
lıyız. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edine-
bilmesi için, yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üret-
mekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz.
 
Bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda 
güçlü kılmak ve Türkiye’yi daha ileri seviyelere ulaştırmak 
için çabamız artan bir güçle devam edecektir.
 
Türk iş dünyası olarak, O’nun Türk hür teşebbüsüne gös-
terdiği güven, bizlere kazandırdığı umut ve enerji ile birlik 
ve beraberlik içerisinde büyümenin liderliğini yapmayı,
zor olanı başarmayı kendisine kutsal bir görev edinmiş 
olarak yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Dili Konuşan 
Devletler İş Konseyi tarafından Nahçıvan’da düzenlenen 
Türk Konseyi 3. İş Forumu’na katıldı.
Hisarcıklıoğlu forumda yaptığı konuşmaya, Nahçıvan’da 
olmaktan ötürü duydu memnuniyeti ifade ederek başladı. 

Dünya ekonomisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini be-
lirten TOBB Başkanı, “Dünyayı birbirinden ayrılmış, tecrit 
edilmiş parçalardan ibaret olarak gören anlayışlar tarihe 
gömüldü. Bilimsel ve teknolojik sıçramalarla beraber ül-
keler arasında ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişki-
lerin derinleşmesi, entegrasyon ve küreselleşmeyi getirdi. 
Bu süreç hem ekonomilerin bütünleşmesini, hem de kü-
resel çapta ekonomik büyümenin yaygınlaşmasını sağladı” 
dedi.

Küreselleşmenin, bölgesel ekonomik işbirliğini de zorunlu 
kıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, AB ve NAFTA gibi olu-
şumların ortaya çıktığını, bugünlerdeyse pasifik ülkeleri 
arasında Transpasifik İşbirliği Anlaşması, AB ve ABD ara-
sındaysa Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişim-
lerinin hız kazandığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bu değişimin farkında olunması ve ıskalan-
maması gerektiğini ifade etti. 

Dünya ekonomilerinin üçte ikisinin, birbirleriyle daha bü-
tünleşmiş hale geleceğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
“Eğer ayakta kalmak, daha fazla refaha ulaşmak istiyorsak, 
bunun dışında kalamayız. İşte dünyanın geldiği bu yeni 
dönüm noktasında, Türk Konseyi’nin ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik bağları artırmaya dönük çalışmalarının öne-
minin farkındayız. Bu kapsamda, Türk Konseyi’nin ilgili Ça-
lışma Gruplarına özel sektörün aktif katılımı ve ortaya 
konan çalışmaların takibinin sağlanması daha önemli bir 
hale gelmektedir” dedi.

Forum sonrasında, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, berabe-
rindeki oda/borsa başkanları ile birlikte şehitliği de ziyaret 
etti.

TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, Atina’da gerçekleş-
tirilen Balkan Odalar Birliği’nin (ABC) 2014 yılı 2. Genel 
Kurulu’na katıldı. ABC üyesi Balkan Odaları Başkanları’nın 
katıldığı toplantıda söz alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Balkan Bölgesi olarak yapısal reformlara odak-
lanmaya devam etmenin şart olduğunu aktararak, bu re-
formların eğitim, sağlık, istihdam politikası, kamu 
harcamaları ve verimlilik gibi tüm alanları kapsaması ge-
rektiğini belirtti.
TOBB Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
(EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Balkan Odalar Birliği Genel 
Kurulu’na, beraberinde TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ender Yorgancılar ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Günay ile katıldı.
 
Hisarcıklıoğlu buradaki konuşmasında  Avrupa’daki politik 
ve ekonomik durumun, ABC’nin yakın gelecekte daha da 
önemli bir hale geleceğini  ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Bu 
yüzden daha çok çalışmalı ABC’yi iş dünyasında, karşılıklı 
ulusal devletler arasında ve Avrupa kurumlarında daha 
etkin kılmak için çalışmalıyız” diye konuştu.
 
Geçen ay yayınlanan Avrupa Komisyonu genişleme stra-
tejisini ve ilerleme raporuna atıfta bulunan Hisarcıklıoğlu 
şöyle konuştu: “Bu gösteriyor ki Avrupa kıtasının uyum 
süreci henüz tamamlanmadı. Barış, eşitlik ve zenginlik, 
Avrupa’nın her yerinde eşit oranda paylaşılmıyor. Hepi-
mizin ekonomilerimizi dönüştürmemiz gerekmekte. He-
pimizin iç reformları ve dönüşüm süreci için referans 
noktası olarak AB’ye ihtiyacımız var. Ancak artık yeni bir 
Avrupa Komisyonu var. İlk intiba açısından Junker Ko-
misyonu genişleme yanlısı görünmüyor. Ne yazık ki eko-
nomik durum bize AB uyum sürecinde yardımcı olmuyor. 
AB’deki ekonomik durum durgunluğa çok yakın. Deflasyon 
tehdidinin üstesinden gelinmiş değil. Bu yıl yalnızca %0,8 
büyüme gerçekleşebilir. IMF AB için hala ciddi bir gerileme 
riski olduğunu belirtiyor.”

 
-“Köklü reformlar yapılmalı”
 
Almanya’daki büyüme oranının hala zayıf olduğunu, 
Fransa’da büyümeninse yavaşladığını bildiren Hisarcık-
lıoğlu, “İtalya negatif büyüme yaşayacak. BK ekonomik 
canlanmasının Avro bölgesinin düşük performansı yü-
zünden zorlandığına dair işaretler mevcut. İspanya’daki 
büyümenin de üçüncü çeyrekte yavaşladığı görülüyor; İs-
panyol ithalatı da azalmakta. IMF, AB’nin köklü yapısal re-
formlar yapması için çağrıda bulunmakta” dedi.
 
-İş piyasası reformu şart
 
IMF’nin, bu sene üçüncü kez küresel büyüme rakamlarını 
düşürdüğünü hatırlatan M. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi: “İşsizlik hala birkaç üye ülkede yüksek ve buna ek 
olarak istihdam yaratma zor görünüyor. Avrupa Merkez 
Bankası işsizliğin üçte birinin yapısal nedenlerden kaynak-
landığını açıkladı. Bu demek oluyor ki iş piyasası reformu 
olmadan çözüme ulaşmak mümkün olmayacaktır. Yani, 
ne küresel ekonomik durum, ne de Avrupa ekonomik per-
formansı bize yarar sağlamakta. Bu demek olmuyor ki biz 
bu şartlarda etkisiz kalmalıyız. Aksine biz daha iyi hazır-
lıklı olmalıyız çünkü genişlemeye pratik bir alternatif yok. 
Avrupa’da barış ve ferah projesi için Avrupa Birliği için bir 
alternatif yok. Bu yüzden entegre Avrupa hala ortak gele-
ceğimiz. Balkanlar olarak kendi yapısal reformlarımıza 
odaklanmalıyız. Bu reformlar eğitim, kamu harcamaları, 
sağlık hizmetleri, istihdam politikası, verim ve şeffaflık 
üzerine odaklanmalı.”
 
Toplantının ikinci oturumunda, KORİDOR VIII VE X üzerinde 
mal akışının hızlandırılması için Ticaret Rehberliğinin Ko-
laylaştırılması, CEFTA-DIHK Ortaklık Projesi ve Sofya’da 
düzenlenecek olan Uluslararası Ticari Tahkim Münazarası 
üzerine sunuşlar yapıldı.

“Türkiye’yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız, artan bir güçle 
devam edecektir”

Hisarcıklıoğlu, Türk Konseyi 3. İş 
Forumu’na katıldı

Hisarcıklıoğlu’ndan ABC Genel Kurulu’nda ‘YAPISAL REFORM’ vurgusu
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Ekonominin durumuna ışık tutan önemli çalışmalardan 
biri olan ve yılda iki defa çıkan Merkez Bankası Finansal 
İstikrar Raporu’nun ikincisi yayımlandı. Raporda değinilen 
konular özetle şu şekilde ortaya çıkıyor.

2014 yılı mayıs ayından bu yana küresel iktisadi faaliyette 
ivme kaybı yaşanıyor. Petrol başta olmak üzere emtia 
fiyatlarındaki hızlı düşüşün de katkısıyla enflasyon oranları 
düşük seviyelerini koruyor. Ancak ABD ve diğer ülkeler 
arasındaki büyüme eğiliminin artan oranda farklılaştığının 
gözleniyor. 

Çin dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde büyüme 
ivme kaybederken, Euro Bölgesi ve Japonya'da ekonomik 
büyümenin oldukça kırılgan ve zayıf bir görünüme sahip 
olduğu görülüyor. ABD ekonomisi ise güçlü bir toparlanma 
eğilimi sergiliyor. Son dönemde emtia fiyatlarındaki aşağı 
yönlü hareket, emtia ihracatçısı gelişmekte olan ülkelerin 
büyüme dinamiklerini olumsuz etkileyecek.

Küresel ekonomiler arasında bu farklılaşma, ülkelerin 
uyguladıkları para politikalarına da yansıyor. Varlık alım 
programını ekim ayında sonlandıran ABD Merkez Bankası 
FED’in 2015 yılında faiz artırımlarına başlaması bekleniyor. 
Buna karşın çeşitli araçlar kullanarak para politikalarını 
gevşeten Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası 
ve Çin Merkez Bankası'nın büyümeyi desteklemeye dönük 
yeni adımlar atmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Ancak 
küresel ekonomik aktivitenin güç kaybetmeye devam etmesi 

halinde, FED'in de para politikasındaki normalleşmeyi 
geciktirme ihtimali bulunuyor.

Genişletici para politikaları nedeniyle oluşan düşük faiz 
ortamı küresel ölçekte bazı finansal risklere yol açıyor. 
Gelişmiş ülkelerde bankacılık sektörün ekonomik 
toparlanmaya yeterli desteği veremiyor. FED'in olası faiz 
artırımına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risklerle, küresel 
risk iştahı ve gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları 
dalgalı seyrediyor. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan 
ülkelere yönelik sermaye akımlarının ülkelere özgü 
unsurlara olan duyarlılığının devam etmesi bekleniyor. Bu 
çerçevede gelişmekte olan ülkelerin büyüme görünümleri, 
enflasyon oranları ve dış dengeleri ön plana çıkacak.

Son dönemde iktisadi faaliyetin zayıf seyri küresel para 
politikalarındaki normalleşme sürecinin ötelenme olasılığını 
güçlendiriyor. Gelişmiş ülke para politikalarındaki 
normalleşmenin gecikmesi halinde aşırı borçlanma riski 
söz konusu olabilecek. Bu durumda, finansal sistemin 
şoklara karşı dayanıklılığını artırma ve basiretli borçlanmayı 
teşvik amaçlı tedbirler önem arz edecek.

Türkiye’ye baktığımızdaysa 2014 yılı ikinci çeyreğinde 
yavaşlayan Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında daha 
iyi bir performans sergiliyor. Öncü göstergeler özel tüketim 
ve yatırım talebinde ılımlı bir toparlanmanın başladığına 
ve iç talebin büyümeye daha fazla katkı verdiğine işaret 
ediyor.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci 
yarısında daha iyi bir performans 
sergiliyor.

Öte yandan, küresel ekonomideki yavaşlamanın da etkisiyle 
ihracatın yıllık büyümeye katkısı göreli olarak azalıyor. 
Büyüme kompozisyonundaki bu değişime rağmen, tüketici 
kredilerinin ılımlı seyri ve dış ticaret hadlerindeki olumlu 
gelişmeler cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor. Cari 
işlemler açığındaki iyileşmenin yavaşlamakla birlikte devam 
edeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, küresel para 
politikalarına ilişkin belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve 
dış talepteki kırılgan seyir, ekonominin toparlanma süreci 
üzerinde riskler oluşturuyor.

Hanehalkı finansal varlık/yükümlülük dengesindeki 
kademeli iyileşme devam ediyor. Hanehalkı varlıkları 
tasarruf oranındaki yükseliş ve özellikle yatırım fonlarındaki 
artışla büyümesini sürdürüyor. Yükümlülük tarafında ise 
konut kredilerinin bireysel krediler içindeki ağırlığı kademeli 
olarak artmaya devam ediyor. Makro ihtiyati tedbirlerin de 
katkısıyla bireysel kredi kartı ve taşıt kredilerinin yıllık 
büyümesi kontrol altında. Bu durum hanehalkı 
borçluluğunun aşırı hızda artışını sınırlıyor.

Reel sektörün finansal yükümlülüklerinin GSYH'ye oranı, 
yurt içi kaynaklı olarak artmaya devam ediyor. Yurt içi 
yükümlülüklerdeki artış, Türk parası kredilerden 
kaynaklanıyor. Yabancı para kredi kullanımları ise görece 
zayıf seyrini sürdürüyor. Reel sektörün yurt dışı 
yükümlülükleri ise GSYH'ye oranla istikrarlı bir seyir izliyor.
 
Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü yapısını koruyor. Küresel 
finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen bankalar 

yurt dışı borçlarını yenilemekte herhangi bir sorun 
yaşamıyor. Diğer taraftan bankacılık sisteminin son yıllarda 
artan oranda mevduat dışı fonlama kaynaklarına yöneldiği 
görülüyor. Bankacılık sektöründeki tahsili gecikmiş alacak 
tutarıysa yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yatay seyir 
izlemiştir.Enerji ve gıda fiyatlarının küresel seviyede 
düşmesine rağmen Türkiye'deki gıda fiyatlarının olumsuz 
hava koşullarına bağlı olarak artması, elektrik ile doğal 
gaz zamları ve Türk Lirası'ndaki değer kayıpları enflasyonu 
olumsuz yönde etkiliyor.

Kamu borç stoku göstergeleri 2014 yılının ilk yarısında 
olumlu seyrini koruyor. Finansal piyasalardaki 
dalgalanmalara rağmen borçlanma yapısında önemli bir 
değişim gözlenmiyor. Makro ihtiyati önlemlerin yardımıyla 
reel faizler küresel kriz öncesi seviyelerin altında. Hem 
nominal hem de reel faiz oranları yakın tarihimizdeki en 
düşük değerler civarında seyrediyor. Uzun vadeli faizler 
ise beklenen enflasyon, vade primi ve risk primi tarafından 
belirleniyor. Düşük faiz ortamında basiretli borçlanma, 
dengeli büyüme, gelir dağılımı ve istihdam için faydalı 
olacaktır. Aşırı borçlanma eğiliminin uzun süre devam 
etmesiyse risk primini artırmak suretiyle büyümeye, gelir 
dağılımına ve istihdama zarar verebilecektir. Bu süreçte 
büyümeyi destekleyecek en önemli unsur ise yapısal 
reformlara devam edilmesi olacaktır. Hedefimiz uluslararası 
değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek 
gelir grubu ülkelerin arasına girmiş bir ülke konumuna 
gelmektir.

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı
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DUYURULAR

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı, (KOSGEB)'den alınan yazıda KOBİ''lerin 
internet üzerinden çeşitli konularda verilecek eğitimlerden 
yararlanması amacıyla "KOBİ Kampüs" adı altında yeni bir 
program başlatıldığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin olarak 
ilk etapta 15 farklı konuda verilecek eğitimlerden, KOBİ''lerin 
ücretsiz olarak faydalanabileceği ifade edilmektedir. Eği-
timler http://kobikampus.kosgeb.gov.tr/ adresinde yer alan 
portalda sunulmakta olup , KOSGEB veri tabanına kayıtlı 
olan ve güncel KOBİ Beyannamesi onaylanmış KOBİ''ler 
söz konusu eğitimden faydalanabileceklerdir. Üyelerimize 
önemle duyurulur.

Bursa , Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) , TR41 
Bölgesinde (Bursa Eskişehir, Bilecik) faaliyet gösteren, kar 
amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların , bölgesel kalkınma 
için önem arz eden, bölgesel kalkınmaya ivme kazandı-
racak çalışmaları için 01.07.2014 tarihi itibariyle “2014 Yılı 
Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programlarını” 
başlatmıştır. Teknik Destek Programı 2014 yılı sonuna kadar 
açık kalacak ve başvurular Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 
ve Kasım-Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler 
halinde alınacaktır. Teknik Destek Programı kapsamında 
kurumlara mali bir destek sunulmayıp, başvuru sahibi ku-
rumların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları, 15.000 TL ‘yi 

aşmamak koşulu ile ajans tarafından hizmet alımı yoluyla 
veya Ajans uzmanları eliyle karşılanmaktadır. Doğrudan 
Faaliyet Destek Programı 28.11.2014 tarihine kadar açık 
kalacak ce bu programa başvuru geldikçe değerlendir-
meler yapılacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği programında 
başvuru rehberinde bulunan öncelikli alanlar ile ilgili fizi-
bilite çalışmaları asgari 25.000 Tl ile , azami 75.000 TL ara-
sında desteklenecektir. Teknik Destek ve Doğrudan Faa-
liyet Desteği Programları hakkında detaylı bilgi içeren “ 
Başvuru Rehberi” ile KAYS eğitim dokümanları www.bebka.
org.tr internet sitesinde bulunmaktadır. Kamuoyuna duyu-
rulur

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği ile ilgili bilgiler 
aşağıdaki gibidir. Türkiye’de uygulamaları  başlatılan ADR 
mevzuatı gereği sektörün  aşağıda belirtilen tarihlerde ko-
nuyla ilgili temel yükümlülükleri yerine getirmesi gerek-
mektedir:  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi: 1 Eylül 2014 
tarihinden itibaren tehlikeli maddelerle ilgili faaliyet gös-
teren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, bo-
şaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinden 
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi istenecektir. Ayrıca bu iş-
letmelerde çalışan personelin genel farkındalık eğitimi 
almış olması gerekmektedir.
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı: 1 Ekim 2014’ten iti-
baren tehlikeli maddelerle ilgili faaliyette bulunan kuru-
luşlarda, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme 
veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma 
zorunlu hale gelecektir. 

Ambalajların ve araçların UN onayı: Tehlikeli madde taşı-
macılığında kullanılacak her türlü paket, kap ve ambalaj, 
UN numarası verilmiş ve sertifika almış olacaktır. Tehlikeli 
madde taşımacılığı yapan taşıtlar, ilgililerce belirlenmiş yol 
güzergâhı, park yerleri, tünel, köprü, tüp geçitleri ve de-
poları kullanacaklardır.
 
Güvenlik Bilgi Formlarının (SDS’lerin) uygun taşımacılık 
sınıflandırmalarını  içermesi gerekmekte olup, bu konu 
üreticinin yasal yükümlülüğü kapsamındadır

KOBİ Kampüs

BEBKA 2014 Yılı Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programları 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği
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2014

www.gtso.org.tr

MİSYONUMUZ
Üye memnuniyetini esas alan,

Sürekli gelişen,
Güçlü, 

Güvenilir,
Katılımcı,

Yön veren,
Çevreye, insana ve yasalara saygılı,

Küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu,
Gemlik’in toplam değerini arttırmak için çalışan 

aktif bir oda olmaktır. 

VİZYONUMUZ
Geleneğine bağlı,
Geleceğe dönük,

Yenilikçi,
Bölgesinde ilkleri başaran, 
Tarım, sanayi ve ticarette 

değer yaratan
Üyeleriyle ve dünya ile bütünleşmiş öncü bir 

kurum olmaktır.
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PAYDAŞ ZİYARETLERİ PAYDAŞ ZİYARETLERİ

Heyeti Oda yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT, Meclis 
Başkanımız Paşa AĞDEMİR, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekillerimiz Sayın Mehmet YILDIRIM ,Nurettin HOCOĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz A.Ergin ERENOĞLU, Mehmet 
ANAR , Fikret METE, Şefik YILMAZ ve Meclis Başkan 
Vekilimiz Zafer IŞIK karşıladılar.
 
Gemlik’te Bağımsız Bir üniversite konulu ziyarette söz alan 
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kemal AKIT “ 
Öncelikle siz değerli hocalarımızı kurumumuzda 
ağırlamaktan büyük onur duyduk. Arkadaşlarım adına 
hepinize teşekkür ederim. Üniversite Gemlik için hayati bir 
öneme sahiptir. Kampüsümüzün kurulmasında emeği 
geçen herkse gönülden teşekkür ederim. Bizler Gemlik’e 
bağımsız bir üniversite için yola çıktık. Ankara’da lobi 
faaliyetleri yaptık. Bakanlarla görüştük ve bir çok kişiden 
sözler aldık. Fakat kamuoyunun da baskısıyla İnegöl de bu 
işin içine dahil olunca süreç maalesef zora girdi. Oysa ki 
Gemlik onlardan hep bir adım öndeydi. Şimdi bu süreci 
yeniden başlatmak en büyük arzumuzdur. Siz değerli 
hocalarımızdan dileğimiz budur. Biz bu süreçte elimizden 
ne geliyorsa yapmaya hazırız .”  dedi

Ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanı Sayın Refik 
YILMAZ “ Öncelikle rakiplerimizden daima bir adım önde 

olmamız gerekiyor. Bunu belirtmek isterim. Hali hazırda 
güzel bir kampüsümüz var. Bu kampüsün biran önce peyzaj 
düzenlemelerini yapmalıyız, Giriş kapısını düzenlemeliyiz. 
Ardından buradaki orta öğrenimleri tahliye edip orada 
kurulacak fakülteler için yer yaratalım. Bu hazırlıklarımızı 
tamamladıktan sonra devlete gidersek emin süreç çok 
daha verimli işleyecektir. Bu süreçte kamu kurumları , sivil 
toplum kuruluşları ve sanayicilerimize çok büyük görevler 
düşmektedir. Bu yolda hep beraber çalışmalıyız “ dedi. 

Ardından söz alan Üniversite Yaptıma Derneği Başkanı 
Sayın Hasan BAŞARAN ; 
Bizlerde bu süreçte yapacağımız kamuoyu çalışmaları ile 
sürece destek vermek istiyoruz. Gemlik’te Halkın ve 
Milletvekillerimizin katılımı ile bir kongre yapmak istiyoruz. 
Yapacağımız bu kongre ile Gemlik’in Üniversiteyi canı 
gönülden desteklediğinin teminatını göstermek istiyoruz 
“dedi
Daha sonra konuşmasını yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Sayın Kamil DİLEK ; “ Genel anlamda Bursa’yı 
incelediğimizde 3 Tane üniversitesi olduğunu görüyoruz. 
Bunlardan 2 si devlet 1 tanesi vakıf üniversitesidir. Ayrıca 
yeni üniversiteler içinde çalışmalar var. Yakın bir zamanda 
Fransa’daydım. Fransa’nın en büyük 2. Üniversitesinde bir 
toplantıya katıldım. Rektörü ile bire bir görüşmemde 

 

"Gemlik Üniversitesi" 

Hayal Değil..! 

05
Kasım
2014

Fransa’nın bile Bursa’ya bir üniversite açma doğrultusunda 
araştırma çalışmaları olduğunu öğrendim.  Bursa bu 
konuda çok şanslı bir şehir ve önü açık.
 
Gemlik’te ikinci bir özerk üniversitenin olması bizim içinde 
büyük bir gurur kaynağıdır. Bu süreçte bizler garantör 
olarak size her türlü desteği vermeye hazırız. Gemlik 
kampüsünü hepiniz biliyorsunuz. Türkiye’de eşi benzeri 
olmayan bir yerleşke. Doğasından imkanlarına kadar. 
Özellikle yeni yapılacak olan otoyolun da buradan geçecek 
olması şansımızı daha da artıracaktır.
 
Fakat şunu açıkça belirteyim. Önümüzdeki süreç çok zor 
ve meşakkatli.  YÖK’ün bu konuda tavrı belli. Türkiye’de 
yeterince üniversite var ve yeni üniversiteye ihtiyaç yok 
diyor. Bu konuda onlara hak veriyorum. Bir üniversite 
açmakla bitmiyor her şey. Devlete büyük oranda yük 
getiriyor.  Bizler tam bu noktada devletin karşısına çıkmadan 
, elimizdeki imkanlarla ortak bir ekonomik platform 
yaratmalıyız. Kampüsün eksiklerini tamamlayıp, fakültelerin 

kurulmasına hazır hale getirirsek, gerisi emin olun çok 
kolay hallolacaktır. Gemlik Üniversitesi hayal olmaktan 
çıkacaktır. Tekrar vurgulayarak söylüyorum.  Gemlik bu 
konuda çok şanslı.  Bu yapıda bir üniversitenin Türkiye’de 
eşi benzeri yok. Bunu iyi değerlendirin. Ayrıca yakın 
zamanda 300 yataklı kız yurdumuz da Gemlik’imizin 
hizmetinde olacaktır bilgisini vermek isterim” dedi.

Son olarak söz Alan Oda yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Kemal AKIT;
Bizler bu güne kadar hep “her şeyi devletten beklememe 
prensibi ile hareket ettik. Bu kapsamda Gemlik’e bir okul 
kazandırdık. Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarını 
yaptık, bir çok okula teknik ekipman yardımında bulunduk, 
bulunmaya devam da ediyoruz.

Madem herkes elini taşın altına koyuyor, bizlerde oda olarak 
imkanlarımız doğrultusunda Gemlik’e Bir üniversite 
kazandırılması yolunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 
Kamu oyuna duyururuz dedi”

Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Kamil DİLEK, Rektör Yardımcısı Sayın Müfit PARLAK, Üni-
versite Yaptırma Derneği Başkanı Sayın Hasan BAŞARAN , Gemlik Belediye Başkanı Sayın Refik 
YILMAZ  odamızı ziyaret ettiler. 
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Bursa Millet Vekillerimiz Sayın; İsmail AYDIN ve Hüseyin 
ŞAHİN odamızı ziyaret ettiler. Gemlik sorunlarının masaya 
yatırıldığı bu toplantıya; Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Kemal AKIT, Başkan Vekillerimiz; Mehmet YILDIRIM, 
Nurettin HOCAOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; A. Ergin 
ERENOĞLU, Mehmet ANAR, Fikret METE, Şefik YILMAZ, 
Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR, 
 
Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Zafer IŞIK ve Meclis 
Üyelerimiz iştirak ettiler. Ayrıca; Gemlik Belediye Başkanı 
Sayın Refik YILMAZ,  Ak Parti İlçe Yönetimi, Borsa ve diğer 
odaların temsilcileri ile muhtarların katıldığı toplantının 
moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kemal AKIT yaptı. Konuşmasında “ Öncelikle 
sayın milletvekillerimizi ve siz değerli katılımcıları odamızda 
ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Hepiniz hoş geldiniz. 
Sayın Milletvekillerimizin Gemlik Zeytin’inin tanıtımı ve hak 
ettiği marka değerinin korunması için göstermiş oldukları 
çabaya gönülden teşekkür ederim. Meclisimizde gündeme 
gelen ve Manisa Milletvekillerinin “Zeytinin anavatanı 
Akhisar” yakıştırmasına karşın bursa milletvekillerimiz 
itiraz etmiş ve Adı zeytinle bütünleşmiş ve dünyaya mal 
olmuş Gemlik’in Zeytinin anavatanı olduğunu savunmuş 
ve tutanaklara bu şekilde geçirmişlerdir. Kendilerine bir 
kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Elbette 
Gemlik’imizin bir sürü problemi var. Bunların giderilmesinde 
herkes elinden geldiğince çaba harcıyor. Birlikte hareket 
edersek daha çabuk üstesinden geliriz. Öncelikle Bölge 

Hastanesi, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm, Körfezin 
Temizlenmesi, Arıtma Tesisleri ve Trolcülüğü önlemek için 
denize resif atılması gibi birçok projenin hayata geçirilmesini 
teşvik etmeliyiz. “ dedi.  

Ardından söz alan Sayın Bursa Milletvekilimiz İsmail AYDIN 
“Öncelikle misafirperverliğiniz için sizlere teşekkür ederim. 
Gemlik’te yapılacak çok iş kat edilecek çok yol var, bunu 
öncelikle belirtmek isterim. Milletvekilliğim süresince 
yaklaşık 4yıl Gemlik’e bir bölge hastanesi kazandırmak için 
çok çaba harcadım. Maalesef uzun süre bir çözüm 
üretemedim. İhalesini yaptık fakat zeytin ağaçlarından 
dolayı tahsis edilen araziyi bir türlü müteahhitte teslim 
edemedik. Bu nedenle gecikmeler oldu. Bu sorunları 
sonunda aştık. Yakında hastanemizin temellini hep birlikte 
atacağız. Bunun müjdesini vermek isterim.
Kumla Barajımızın inşaatı hız kesmeden devam ediyor. 
%30 luk bir kısmı tamamlandı. Böyle giderse 2016 yılının 
ortalarında barajımız Gemlik’imize temiz su vermeye 
başlayacak. 
Gemlik zeytinin marka değerinin arttırılmasına yönelik 
çalışmalarımız devam ediyor. Evet, Gemlik zeytini Coğrafi 
İşaret tescili almış, fakat bu yeterli değil. Bu konuda özel 
kanun çıkarılmalı ve yaptırımlar getirilmelidir. Bunun için 
Borsamıza, Odamıza çok iş düşüyor. Hep birlikte 
çalışmalıyız. 

Bir diğer husus deprem gerçeği.  Gemlik için olası bir 

 

deprem büyük felaketlere yol açacaktır. Bizler Gemlik’i 
yamaçlara taşımak istiyoruz. Bu konu ile alakalı 
Başbakanımızla görüştüm. Sayın başbakanımız Gemlik bu 
konuda bir kamuoyu yaratsın, kendi projesini kendisi 
üretsin. Zeytine doğaya dokunmadan, Gemlik’in yapısını 
bozmadan bu işi çözmek üzere bir proje hazırlasınlar. Bizde 
onaylayalım, gerekirse Gemlik için özel bir kanun çıkaralım 
dedi.  Gemlik’e hizmet vermek çok zor. Bir çok bürokratik 
engel sürekli karşımıza çıkıyor.   Bunları hep birlikte 
aşacağımıza eminim. Teşekkür ederim” dedi

Konuşmasının ardından söz alan Sayı Milletvekilimiz 
Hüseyin ŞAHİN” Bizler sizlere hizmet için buradayız.  Siz 
değerli oda ve borsa başkanları, diğer kamu ve kuruluşların 
kanaat önderleri bizler her türlü projenize ve talebinize 

açığız. Hükümetimizin tüm birimleri ile sizleri bir araya 
getirebiliriz. Yeter ki siz bizden isteyin ve proje üretin. 
Özellikle URGE, KOSGEB ve TUBİTAK projelerinden daha 
çok faydalanın. Biziler her türlü desteğe hazırız dedi. 
Ardından hükümetin ekonomi politikalarından bahsederek 
konuşmasını tamamladı. 
Ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Refik 
YILMAZ ‘da Gemlik için yapılacak olan ve tamamlanan 
projelerden bahsetti. 
Kapanış toplantısını yapan oda başkanımız Sayın Kemal 
AKIT “ Çok faydalı ve etkili bir toplantı oldu. Böyle 
toplantıların devamını bekliyoruz. Bizler oda olarak tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak faydada buluşmaya 
hazırız. Hepinize teşekkür ederim.” Dedi.

Millet Vekillerimizden Odamıza Ziyaret
08

Aralık
2014
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ANA KONU ANA KONU

Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, çalışanlar 
açısından çalışma yaşamı içinde daima iki temel risk 
vardır; İş kazası ve meslek hastalığı… 

Hani, bir deyişimiz vardır; “Yarım imam insanı dininden, 
yarım doktor canından eder” diye… Durumumuz tam da 
bu atasözü ile özetlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 
mevzuatımızı ne yazık ki konunun aktörü durumunda olan 
çalıştıranlar, çalışanlar, iş güvenliği uzmanları, işyeri 
hekimleri yeterince bilmiyor. Hal böyle olunca da 
gereklilikler tam olarak yerine getirilememektedir. 
Sonuçta da çalışanlar sağlığını/canını yitirmekte, aileler 
perişan olmaktadır. İşverenler ise itibarını ve parasını 
yitirmekte, vicdani sıkıntılar yaşamakta ve adli/idari 
cezalarla boğuşmak zorunda kalmaktadır. İş güvenliği 
uzmanları ve işyeri hekimleri de kendilerini “günah keçisi” 
yerine konulduğunu hissetmektedirler.

Ülkemiz; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş 
kazaları bakımından iyiden kötüye doğru yapılan sıralamada 
dünyada sondan üçüncü ve Avrupa’da da son sırada yer 
almaktadır. Çalışan her 1000 kişiden 4-12 sinde istatistiksel 
olarak meslek hastalığı görülmesi söz konusudur. Ancak 
resmi olarak kayıtlara her yıl 400-600 arasında değişen 
sayıda meslek hastalığı girmektedir. Oysa binlerce meslek 
hastası aramızda yaşamaktadır. Ortalama olarak her 6 

dakikada bir iş kazası olmakta, 5 çalışan ölmekte ve 5 
çalışan da sürekli iş göremez duruma düşmektedir.

Gerek iş kazaları ve gerekse de meslek hastalıklarını 
önleyebilmek adına dünyada arayışlar ve çalışmalar 
sürmektedir. Ülkemizde de bu konuda çalışmalar 
yapılmaktadır. Ancak, sanıldığı gibi bu çalışmaların 
başlangıcı birkaç yıl öncesine değil, aksine 1936 yılına 
kadar uzanmaktadır. 15 Haziran 1936 tarihli Resmi 
Gazetede yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girmek 
üzere 3008 sayılı İş Kanunu yayınlandı. Bu kanunun 2 
maddesi dikkat çekicidir; 29. ve 72. Maddeler… 72. Madde 
grev ve lokavtı kesinlikle yasaklamıştır. 29. Madde ise 
ilginçtir ve beş fıkradan oluşmaktadır. Birinci fıkrası aynen 
aşağıdaki gibidir;

Madde 29 — 1 ) İşveren, iş şartlarını ve işçilerin tâbi tutulacakları 
inzibat, sağlık koruma ve iş emniyeti icablarını gösterir bir dahilî 
talimatname yapmağa mecburdur. Bu talimatnamelerde 
bulunması lâzım gelen hususlar, işbu kanunun mer'iyete girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde iktısad Vekâletince tesbit ve ilân 
olunur. Dâhilî talimatnameler her işin bulunduğu vilâyette İktısad 
Vekâletince işbu kanunun tatbikına memur edilen makam 
tarafından tasdik olunmakla mer'iyet kesbeder. Ancak askerî 
işyerlerinin dahilî talimatnameleri Millî Müdafaa Vekâleti 
tarafından; ve Devlet yahut vilâyet veya belediyelerce gerek 

Dünden günümüze 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Dr. Mahmut Yaman
yaman_mahmut@yahoo.com 
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doğrudan doğruya, gerek malî yardımda bulunulmak suretile 
bilvasıta işletilen işyerlerinin talimatnameler ile bir vilâyetten 
fazla olarak başka vilâyetler dahilinde dahi aynı işverene aid ve 
aynı işe mahsus müteaddid işyerlerinin hepsine birden şamil 
bulunan yeknasak talimatnameler iktısad Vekâleti tarafından 
tasdik edilmekle meri'yete girer.

O yıllarda henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) kurulmamıştı. Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
esas “patronu” artık ÇSGB’dır. Ancak Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı da 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” 
ve ilgili yönetmelikleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanına 
doğrudan müdahil durumdadır. 4703 sayılı yasa 11.01.2002 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya bağlı olarak çok 
sayıda yönetmelik söz konusu olup doğrudan İSG ile ilgili 
olanları aşağıda listelenmiştir;

• Alçak Gerilim Cihazları, 
• Elektromanyetik Uygunluk, 
• Sivil Amaçlı Patlayıcılar, 
• Basit Basınçlı Kaplar, 
• Gaz Yakan Aletler, 
• Sıcak Su Kazanları, 
• Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar, 
• Asansörler, Dondurucular, 
• Basınçlı Kaplar, 
• Çevreye Yayılan Gürültü, 
• Makine emniyeti,
• Yolcu Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar

Söz konusu yönetmeliklerin varlığı ve iş kazalarının 
önlenmesindeki rolü ne yazık ki yeterince kavranamamıştır. 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar kanunu, Türk Ceza 
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu gibi kanunlar da İSG alanında ilgili 
maddeleri ile söz sahibidir.  Bu kanunlar içindeki ilgili 
maddeler de yeterince bilinmemektedir.
  
Yazımın başında iş kazaları ve meslek hastalıklarını 
önleyebilmek adına dünyada arayışların ve çalışmaların 
sürdüğünü yazmıştım. Değişik yönetim sistemi modelleri 
oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Yabancı bir ülkede 
oluşturulup geliştirilen bir sistem bir süre sonra Ülkemizde 
de uygulamaya konuyor. Denenmiş olması belki tercih 
nedeni diye düşünülebilir. Ancak bizim sosyal-kültürel 
yapımıza uyar mı, mevzuatımızla uyumlu mu vb. türden 
sorgulamalar ne yazık ki yapılmamakta ve “yabancı 

yaptıysa doğrudur” mantığı ile uygulamaya geçilmektedir. 
Günümüzde en yaygın olarak uygulanan OHSAS 18001 
yönetim sistemidir. Bu sistem Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından da “TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim 
Sistemi” adıyla kabul edilmiştir. Başlangıçta bu modelin 
uygulanabilirliği az da olsa varken, gelinen noktada 
içeriğindeki sistem yaklaşımı 6331 sayılı İSG kanunu ve 
hatta 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile çelişmektedir. Peki, 
Kanunlarımızla OHSAS 18001 arasındaki çelişkiler 
nelerdir?

OHSAS 18001 içinde yer alan “Politika belirleme”, “Risk” 
ve “iş kazası” tanımları ilk öne çıkan çelişkilerdir. TS 18001 
İSG yönetim sisteminde; işverence bir “önleme politikası 
belirlenmesi ve uygulanması” gereği vardır. Oysa bizim 
mevzuatımızda böyle bir politika belirlemeye gerek yoktur. 
6098 sayılı borçlar Kanunu 417. Madde ve 6331 sayılı İSG 
Kanunu 4. Madde bu konuda çok açıktır. Söz konusu yasa 
maddelerine göre “her türlü önlemin alınması, araç ve 
gerecin noksansız bulundurulması zorunludur” Başka bir 
deyişle yasalarımız politikayı “en üst düzeyde” belirlemiştir.  
Risk ve iş kazası tanımları da 6331 sayılı Kanunda (bence) 
çok doğru bir şekilde tanımlanmıştır. Bu tanımlar da 
OHSAS 18001 ile çelişmektedir. Modelin en temel 
maddelerindeki bu çelişkilerden sonra yorumu sizlere 
bırakıyorum. Hem unutmayınız ki olabilecek bir iş kazası 
veya çıkabilecek meslek hastalığı sonucunda yaşanabilecek 
olan yargılama tamamen kendi ülke mevzuatımıza uygun 
olarak yapılacaktır.

Ülkemiz çalışma yaşamında birbirinden farklı üç ayrı 
sektör söz konusudur. Bunlar;
• Kamu Sektörü
• Özel Sektör
• Kendi nam ve hesabına çalışanlar

Bu üç sektörün kendine özel yasaları vardır. 

2013 başından itibaren çalışma yaşamında bu üç sektör 
açısından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularını kapsayan 
6331 sayılı çatı yasamız yürürlüğe girdi. Kanunun bu şekilde 
çıkmasında 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmeleri etkili 
olmuştur. Her iki sözleşme de Anayasamızın 90. Maddesi 
gereğince artık Ulusal Kanun haline dönmüştür. 

6331 sayılı Kanun önemli yenilikler getirmiştir. Ancak 
kendi içinde bir takım eksikler ve çelişkiler barındırmaktadır. 
Bu kanun ilgili sosyal tarafların görüşleri yeterince 

alınmadan ve yeterince tartışılmadan çıkartıldı. Nitekim 
uygulamada sıkıntılar yaşanmaya başlayınca da torba 
kanunlar ile bazı maddelerin ertelenmesi veya 
değiştirilmesi yoluna gidildi. Bu bakımdan gelinen noktada 
başarılı olduğumuz söylenemez. Eksikler ve yanlışlar 
giderildiğinde övünebileceğimiz bir kanun olacaktır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını en az düzeye 
indirebilmek adına çıkartılan 6331 sayılı İSG Kanunu ne 
gibi sorunlar içeriyor, eksikleri nelerdir gibi sorulara yanıt 
bulmamız gerekir. Yasanın eleştirisine geçmeden önce 
aşağıdaki tabloları incelemekte yarar var.

Çalışan 
sigortalı sayısı

Bütün İşyerleri 
içindeki % 
Dağılımı

Bütün sigortalılar 
içinde Çalışanların 
% dağılımı

1 – 9  %85,4 %29,1
10 – 49  %12,7 %32,9

50 – 249  %1,6 %21,8

Tablodan da görüldüğü gibi çalışanların %62 gibi büyük 
bir oranı 49 ve daha az personeli olan küçük işyerlerinde 
istihdam edilmektedir. Bu işyerlerinin bütün işyerleri 

içindeki yeri ise % 98 dir.
Şimdi de aşağıdaki tabloya bir bakalım;

Tablo – 2: İş kazalarının işyerinde çalışan 
sigortalılara göre dağılımı (SGK)

ÇALIŞAN 2005 2006 2007 2008 2009 Toplam Oran %
1-49 46342 48133 49549 44175 40671 228870 61,7

50-99 6343 6582 6402 5784 5697 30808 8,3
100-199 6818 7909 8068 6828 5466 35089 9,5
200-249 2001 2243 2678 2133 1552 10608 2,9
250-499 5618 6307 6400 5849 4437 28611 7,7
500-1000 3075 4333 3867 3736 2823 16934 4,6

1000< 3726 4420 3638 4458 3669 19911 5,3
Toplam 73923 79027 80602 72963 64316 370831 100

Tablodan da anlaşılacağı üzere iş kazalarının neredeyse 
üçte ikisinden fazlası 49 ve daha az çalışanı olan işyerlerinde 
meydana geldiği görülmektedir.

Şimdi 6331 sayılı Kanununla birlikte uygulaması zorunlu 
hale gelen yeniliklerin olumlu yanlarına bakalım;

• İşyerlerinde çalışan ve çalıştıran arasında İSG 
konularında işbirliği yapılması

• İşverenin İSG konularında her türlü önlemi alması, 
araç ve gereci noksansız bulundurması

• İşverenlerin yeni teknolojiyi takibi ve uygulaması
• Çalışan ve çalıştıranların birbirlerini İSG konularında 

bilgilendirmesi ve görüş alınması
• İşyerlerinde risk analizlerinin ve değerlendirmelerinin 

yapılması
• İşyerlerinde acil durum planlarının yapılması
• İşyerlerinde çalışma ortamı gözetimi yapılması
• Çalışanlar için sağlık gözetimi yapılması

Öncelikli olarak sayılabilir. Bunlar olması gerekenlerdir 
ve kimsenin de itirazı olmayacaktır sanırım. 

İşveren yukarıdaki uygulamaları nasıl yapacak? 

İşyerinde ya kendisi bir “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi” 
kuracak veya ticaret mevzuatına uygun olarak kurulmuş 
olan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri” (OSGB) üzerinden 
hizmet satın alacaktır. Kendisinin bu birimi kurması için 
tam süreli olarak İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı 
istihdam ediyor olmalıdır. Bunun da koşulu işyerinin 
tehlike sınıfına ve çalışan personel sayısına göre olmak 
üzere;

• 1000 çalışanı olan çok tehlikeli işyeri
• 1500 çalışanı olan tehlikeli işyeri
• 2000 çalışanı olan az tehlikeli işyeri

olmak gerekir. Başka bir deyişle, tablo-2 ye göre 
Ülkemizdeki işyerlerinin % 5,3 gibi çok az bir kısmı kendi 
bünyesinde böyle bir birim kurması gerekir. Geri kalan ve 
neredeyse işyerlerinin tamamına yakın kısmı İSG 
hizmetlerini yasanın 6. Maddesi uyarınca “Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimleri” (OSGB) üzerinden alabilir. 6. Maddeyi 
dikkatli incelediğimizde; İşveren isterse ilgili İSG 
personelini istihdam edebilir.

2 Ağustos 2013 Cuma günü 28726 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (6495 sayılı) 
Kanun” içinde yer alan 56. Madde ile 6331 sayılı İSG Kanunu 
6. Ve 7. Maddelerin yürürlük tarihi ötelenmiştir.

MADDE 56 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“a) 6 ve 7. maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında 
çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2016 tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerleri için 1.1.2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

İşverenler hem çalışanın sağlık ve güvenliğini korumak 
için gerekeni yapacak, hem de bu hizmetin sunulmasının 
koşullarını belirleyen 6. Maddenin yürürlük tarihi sürekli 
ötelenecek… Bu sonucu yukarıda verilen tablolardaki 
sayılarla ilişkilendirdiğimizde fazlaca yoruma gerek 
kalmadığı apaçık ortadadır.

6331 sayılı yasanın getirdiği diğer sıkıntılar nelerdir?

İşyerleri personel sayısına bakarak, tam süreli olarak İşyeri 
Hekimi çalıştırmak zorunda ise 6. Maddenin 3. Fıkrası 
gereğince yardımcı sağlık personeli istihdamına gerek 
yoktur! Oysa tam gün çalışılması gereken yerde yardımcı 
sağlık personeline şiddetle ihtiyaç vardır. Böylesi büyük 
bir işyerinde işyeri hekimi tek başına ne yapabilir ki?

Yasanın 15. Maddesi gereğince sağlık gözetimi yapılması 
zorunludur. İşe ilk defa girişlerde ve çalışma yaşamı 
boyunca sağlık gözetiminin bir parçası olarak sağlık 
muayenelerinin yapılması gerekir. Özellikle de işe girişlerde 
15. Madde 2. Fıkrası gereği tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıflarda yer alan işyerlerinde “işe giriş sağlık raporu 
olmadan işe başlatılamaz” denmektedir. 15. Maddenin 3. 
Fıkrasında da söz konusu sağlık raporlarının “İşyeri Sağlık 
ve Güvenlik Birimi” veya hizmet alınan “Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi” bünyesindeki işyeri hekimince verilebileceği 
hüküm altına alınmıştır. Bu madde çok açıktır. İşe giriş 
muayenesi yalnızca işyeri ile sözleşme imzalamış olan (yani 
hukuki bağı olan) OSGB bünyesindeki işyeri hekimi 
tarafından verilir. Çok sayıda OSGB ve işveren bu maddeyi 
ihlal etmektedir. Aralarında hukuki bağ kurulmamış 
olmasına rağmen “İşe giriş muayene raporu” OSGB’ler 
tarafından verilmektedir. Hem de işyerindeki riskleri, 
süreçleri vb. dikkate almadan… Dolayısıyla bu raporların 
geçerliliği yoktur.

Gerek işe giriş ve gerekse de periyodik olarak yapılan sağlık 
muayenelerinin bir amacı vardır. Aşağıdaki süreç 
yaşanmadan verilen bu raporların işlevsel olmadığı çok 
açıktır.

İşyerinde önce risk analizlerinin ciddi bir şekilde yapılması 
gerekir. Risk analizleri sonucunda; 

• Olası meslek hastalıklarının neler olduğu 
belirlenmelidir

• Bir işin yapılabilmesi için, o işi yapacak olan kişinin 

sağlık kısıtlamalarının belirlenmesi gerekir.
• Yapılması gereken sağlık muayeneleri ve 

incelemelerinin neler olduğu belirlenmelidir.

İşe alınacak personelin sağlık muayenelerinin buna göre 
yapılması gerekir. Periyodik Sağlık muayenelerinin de olası 
meslek hastalıklarının izini araştıracak şekilde yapılması 
gerekir. Bir işyerinin her bölümünde çalışanlara o bölümün 
özelliklerine göre bu muayeneler yapılmalıdır. 

Kanun bütün sektörleri kapsayacak şekilde çıkartılmıştır. 
30. Maddesi gereğince de değişik yönetmeliklerin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılabileceği hüküm 
altına alınmıştır. Bugüne kadar çıkarılan yönetmelikleri 
incelediğimizde YALNIZCA ÖZEL SEKTÖR dikkate alınarak 
düzenleme yapıldığı görülmektedir. Kamu kurumları için 
hiçbir düzenleme yapılmamaktadır. Bu nedenle de kamu 
sektörü için uygulamalar torba yasalarla sürekli 
ötelenmektedir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu 12. Mad. ve ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu 2. 
Maddesinde işveren ve işveren vekili tanımı yapılmıştır. Bu 
maddeleri incelediğimizde karşımıza büyük bir sorun 
çıkmaktadır; “Kamu sektöründe çalıştıran, bir başka deyişle 
işveren kimdir, işçi/çalışan kimdir” soruları net olarak yanıt 
bulamamaktadır. Tam bir karmaşa vardır. Bu karmaşayı 
somut soru örnekleriyle açıklamakta yarar var;

Belediyelerde işveren kimdir
Üniversitelerde işveren kimdir

• Rektör mü, fakülte dekanları mı yoksa kürsü başkanları 
mı?

• Yüksekokul müdürleri mi?

Yukarıdaki sorulara yenilerini de eklemek olanaklıdır. Ama 
hiç birinin yanıtını ne 6331 sayılı Kanun içinde, ne de bağlı 
yönetmeliklerde göremezsiniz.

Tam da bu noktada “işveren vekilinin 6331 sayılı yasanın 
uygulanması bakımından işveren sayılması” konusuna 
değinmek gerekir. Bu yasanın 3. Maddesi son fıkrası işveren 
vekili için de özel bir hüküm getirmiştir; İşveren adına 
hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan 
işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından 
işveren sayılır. Bunun ne anlama geldiği tam olarak 
anlaşılamamış ve halen de tartışılmaya devam edilmektedir. 
İşveren vekili tanımı 4857 sayılı yasanın 2. Maddesinde ve 
5510 sayılı yasanın 12. Maddesinde yapılmıştır. 6331 sayılı 
yasada ise diğer iki kanunda tanımı yapılan işveren 
vekillerinin; “kendi emirleri altındaki bütün çalışanların 
sağlığı ve güvenliğinden sorumlu oldukları” söylenmektedir. 
İlk amirinden başlayarak, işyerindeki herhangi bir çalışanın 

sıralı amirlerinin hepsi de söz konusu çalışanın iş kazaları 
ve meslek hastalıkları karşısında sağlığından ve 
güvenliğinden sorumludurlar. Bu sorumluluğu tam 
olarak anlayabilmek için 6331 sayılı Kanun 4. Maddesi 
ile Borçlar Kanunu 417. Maddeyi dikkatlice okumalısınız.  
“Günah keçisi olmamak, yanlış/eksik uygulama 
yapmamak” adına en başta verdiğim 3008 sayılı İş Kanunu 
29. Maddesine tekrar dönelim. İşverene temel bir görev 
verilmiş; “İş kazası ve meslek hastalığını nasıl 
önleyeceğine dair bir iç yönetmelik hazırla ve bu iç 
yönetmeliğin gereğini yap”  diye… Günümüzde, 
işyerlerinde söz konusu iç yönetmeliğin hazırlanması 
yine zorunludur. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe 
girdikten itibaren zorunluluk 50 ve daha fazla çalışanı 
olan işyerleri ile sınırlandırıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulları Hakkında yönetmeliğin (son revize haliyle) 8. 
Maddesi 1. Fıkrasına göre 50 ve daha fazla çalışanı olan 
işyerleri bir kurul kurmak zorundadır. Kurulacak olan 
kurul da ilk iş olarak iç yönetmeliği hazırlayacaktır. 
Hazırlanacak olan iç yönetmelikte çalışan herkesin unvan 
temelinde görev – yetki – sorumlulukları baştan 
belirlenmiş olsa, yapılacak her uygulamanın gerekli olan 
talimatları ve izlekleri (prosedürleri) olsa “bu Kanunun 
uygulanması bakımından işveren sayılır.” İfadesinden 
korkmaya gerek kalmaz. En önemlisi ise; 50 sınırının 
kaldırılmasıdır. 
Yasanın boşluklarına (sorunlarına) devam edelim.  

Çeşitli yerleşim birimlerinde şubeleri olan bankalar, 
mağazalar zinciri vb. işyerlerini düşünün… Değişik 
noktalarda az sayıda personel çalıştırmaktadırlar. Bu 
tür işyerleri isteseler de “Merkezi bir İSG organizasyonu” 
yapamaz. Çünkü 6331 sayılı Kanun böylesi durumları 
öngörmemiştir. Her şube mecburen bulunduğu il sınırları 
içindeki veya komşu ildeki bir “Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimi” üzerinden hizmet almak zorundadır.  
 
Ülkemizde faaliyet gösteren hiçbir uluslararası firma 

kendi “Merkezi İSG Uygulamasını” yapamaz. Bazı 
uluslararası firmaların değişik şehirlerde şubeleri vardır 
ve buralarda az sayıda personel çalışmaktadır. Bunlar 
da bulunduğu il sınırları içindeki veya komşu ildeki bir 
“Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” üzerinden hizmet almak 
zorundadır. Çünkü 6331 sayılı Kanunda bu konuda 
herhangi bir düzenleme yoktur.

Alışveriş merkezleri… AVM diye bilinen bu işyerleri de 
“çok az personel çalıştıran çok sayıda işyerinden” 
oluşmaktadır. Birlikte bir “Sağlık ve Güvenlik Birimi” 
kuramazlar. Her biri bağımsız olarak bulunduğu il 
sınırları içindeki veya komşu ildeki bir “Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi” üzerinden hizmet almak zorundadır. 
Çünkü 6331 sayılı Kanunda bu konuda herhangi bir 
düzenleme yoktur.

Kanuna göre işverenlerin önünde iki seçenek var;

• Kendisi bir İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Kuracak / 
İSG personelini kısmi zamanlı istihdam edecek.

• Kurulmuş bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi üzerinden 
hizmet alacak.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri için şu temel soruyu 
sormak gerekir; “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri” için 
hizmet standardı var mıdır? Yanıt; yoktur.  
Durum böyle olunca da zaman, emek ve para boşuna 
harcanmaktadır. Hem devletimiz, hem işverenlerimiz ve 
hem de çalışanlarımız zarar görmektedir.

 Buraya kadar özetlemeye çalıştığı sorunlar 
aşılamayacak cinsten değil elbette. Eğer İSG alanında 
taraf olan bütün birimler bir araya gelerek “En kötü 
senaryo” dahil bütün olasılıkları tartışarak ve çözüm 
üreterek 6331 sayılı yasa güncellenirse dünya 
sıralamasında hızla yukarı çıkabiliriz.
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İş güvenliğini sağlamak, hem insani bir sorumluluk hem 
de yasal bir yükümlülüktür. İş kazalarını ve meslek has-
talılarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay 
daha insancıl bir yaklaşımdır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için işveren, işçi ve 
Hükümetin temsilcilerinin birlikte çalışarak iş sağlığı ve 
kültürünü oluşturması İLO’nun temel ilkesidir. İş Sağlığı 
ve Güvenliği, günümüzde bir yönetim sistemi olarak ele 
alınmaktadır.

Anayasamız Devlete iş sağlığı ve güvenliği yönünden so-
rumluluklar yüklemiştir. Anayasamızın ilgili maddeleri 
“Türkiye cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.”, ”Herkes 
yaşama hakkına sahiptir.”, “Kimse yaşına, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve ka-
dınlar ile bedenen yetersizliği olanlar çalışma şartları ba-
kımından özel olarak korunurlar. “Herkes sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

 6331 Sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerimiz çalışan, iş-
veren ve hükümetin diyalogunu ve işbirliğini esas almak-
tadır. İSG Kültürünün oluşturması yalnız bu üçayakla ger-
çekleştirilmek istenmesi başarısızlığı getirmiştir.Kanun 
bu nedenle Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin ku-
rulması ve çalışmasını zorunluluk olarak getirdi.
 
 5 Şubat 2014 de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren UİSGK Yönetmeliğinde kurul üyelerini ilgili bakan-
lıkların genel Müdürlerinden, işçi ve işveren örgütleri ya-
nında YÖK Başkanlığından Yürütme Kurulu Üyesi ve iki 
sivil toplum kuruluşu üyesinin de bulunmasına hükmetti.

İSG Mevzuatı işverenin genel yükümlülüğünü, işle ilgili 
olarak her konuda işçilerin sağlığından tam olarak so-
rumlu kılmıştır.

İşverenin bir önleme planının olması gerekir. İşveren, ça-
lışanların İSG çalışmalarına katılımını sağlamalıdır. Riskler 
ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmesi 
ve görüşlerinin alınması yine mevzuat gereğidir.

 Devletin görevleri: kayıt-dışı istihdamın önlenmesi, çocuk 
işçiliğinin ve cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi, sosyal 
güvenliğin desteklenmesi, gelir dağılımı adaletsizliğinin 
azaltılması, işyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, 
her çalışanın İSG hizmetlerinden yararlanmasının sağ-
lanması, kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, güve-
nilir bir kayıt sisteminin kurulması sayılabilir.

 İşverenin Görevleri: üretim süreçlerinde “önce verim-
lilik” yerine “önce insan” yaklaşımının benimsenmesi, risk 
değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımının benim-
senmesi, işyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her 
çalışanın İSG hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması, 
ilk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu, çalışan-
ların eğitimi.

 Çalışanların Görevi: işyeri, iş kolu ve üretim süreci ile 
ilgili bilgi sahibi olunması, risk değerlendirmesi ve risk 
yönetimi süreçlerine katılması, iş güvenliğinin yaşamın 
önceliği biçimine getirilmesine yönelik etkinlikler (eğitim, 
örgütlenme, katılım vb) kişisel koruyucu donanımın ku-
ralına uygun biçimde kullanılması. 

 Ulusal İş Sağlığı ve Güven Konseyi, ülke genelinde iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi 
için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, 
çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke 
koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi 
ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması 
amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İş 
sağlığı ve güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada 
tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar.

2009 – 2014 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri:
  
1. İSG Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve ilgili mevzuat ça-
lışmalarının tamamlanması,
2. Yeni mevzuatın uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili 
tarafların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve tanıtım faa-
liyetlerinin Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülmesi,
3. Yüz bin işçide iş kazası oranının %20 azaltılması,
4. Beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka 
sayısı tespitinin %500 artırılması,
5. Sunulan İSG laboratuvar hizmetlerinin ulaştığı çalışan 
sayısının %20 artırılması,
6. Ulusal Konsey üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri 
İSG proje, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin %20 artırılması,
7. Çalışmaların yıllık değerlendirilmesi, olarak düzenlenmiş 
bulunmaktadır.

Hedeflere varılamadığı ve ölümlü iş kazalarının giderek 
arttığı görülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün oluşmasında Üniversi-
telerimize de görevler düşmektedir. Uludağ Üniversitesi 
İSG Teknikerliği bölümünü ve iş güvenliği uzmanlığı eği-
timlerine başlamış Sektörde yer alan kurum ve kuruluşlar 
ile ortak projelerin hazırlanması çalışmalarına başlamıştır.
 2009 yılından buyana yürürlükte olan mesleki eğitim Ka-
nunun ve Kurumunun çalışmaları yeteriz kalmış, tehlikeli 
ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki 
eğitimleri göstermelik olmaktan ileri gidememiştir.

Son asansör ve Soma Maden faciası da göstermiştir ki 
mevcut çalışanların mesleki eğitim yetersizlikleri kaza-
ların birincil sebeplerindendir.

Çalışanların mesleki eğitiminin verilmesinde Üniversite, 
iş dünyası, gönüllü kuruluşlar ve toplumun tüm kesimle-
rinin yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğr.Gör. Mehmet Şen

Uludağ Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

mehmetsen@uludag.edu.tr

İşçi Sağlığı ve GÜvenliği 

Kültürü

MAKALE MAKALE
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KISA KISA

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımı hızla yaygınlaşmakta, bilgi ve iletişim 
sistemleri hayatımızın her alanında önemli roller 
oynamaktadır. Bu ortamlarda dolaşan verilerin 
güvenli olması ise Siber Güvenlik kavramını 
gündeme getirmektedir. Siber güvenlik, kurum, 
kuruluş ve kullanıcıların varlıklarına ait güvenlik 
özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik 
risklerine karşı koyabilecek şekilde oluşturulmasını 
ve idame edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 
Siber ortamların güvenli olması, bilginin gizliliği, 
bütünlüğü ve erişilebilirliği’nin sağlanması ile 
mümkündür. Özellikle son yıllarda kişisel ve 
kurumsal kayıplarda meydana gelen artışlar bu 
konuya daha fazla önem verilmesi gerektiğini 
göstermektedir. 

Kurumların bilgi ve iletişim sistemlerinin 
güvenliğinin sağlanması hem ulusal güvenliğimizin 
hem de rekabet gücümüzün önemli bir boyutu 
haline gelmiştir. Bilişim sistemlerinde bulunan 
güvenlik zafiyetleri, bu sistemlerin hizmet dışı 
kalmasına veya kötüye kullanılmasına, can kaybına, 

büyük ölçekli ekonomik zarara, kamu düzeninin 
bozulmasına ve ulusal güvenliğin ihlaline neden 
olmaktadır. Siber ortamlarda bilişim sistemlerine 
ve verilere yapılan saldırılarda anonimlik ve inkar 
edilebilirlik imkanlarının olması ise siber saldırıları 
arttırmaktadır.

Siber ortamların iletişime açık yapısı ve siber 
ortamda bulunan zararlı yazılımlar ve bu yazılımların 
bilişim sistemlerine verdikleri zararların tespit 
edilmesi hem kişisel ve hem de kurumsal anlamda 
çok önemlidir. Özellikle son kullanıcı seviyesinde 
etkileri en çok hissedilen siber güvenlik tehdidi 
virüsler, truva atları, arka kapılar ve solucanlar gibi 
zararlı yazılımlardır. Günümüzde zararlı yazılımlar 
sadece para çalmak veya şöhret kazanmak için 
değil, gizli bilgileri ele geçirmek ve hizmetlerin 
erişilebilirliğine zarar vermek için de 
kullanılmaktadır. Bu konunun önemini kavramış 
gelişmiş ülkeler korunma mekanizmalarının güncel 
tutulmasına yönelik önemli yatırımlar 
yapmaktadırlar.
 

Zararlı yazılımlar günümüzde gelişmiş siber 
casusluk adı altında farklı bir boyutta da tehdit 
oluşturabilmektedir. Ülkeler diğer ülkelerin sahip 
olduğu stratejik öneme sahip altyapıları etkilemek 
veya istihbarat elde etmek amacıyla da zararlı 
yazılımları kullanabilmektedir. Bu yüzden ülkelerin 
bu konuda gerekli önlemleri almaları ve uluslararası 
güvenliği sağlamaları gerekmektedir.
 
Günümüzde kitlelere sunulan hizmetlerin tamamının 
bilişim sistemleri üzerinden sağlanıyor olması, 
bilişim sistemlerinin çoğunun internete bağlı olması 
ve ulusal siber güvenlik bilincinin yetersiz olması 
da kişisel ve kurumsal siber güvenlik risklerini 
arttırmaktadır. Kişisel ve hassas verilerin 
mahremiyeti konusunda yaşanan problemler 
günümüz bilişim teknolojilerindeki ilerlemenin yol 
açtığı en önemli zorluklardan biridir. Devlet 
hizmetlerinin elektronik ortama taşınması, sosyal 
ağların ve medyanın sıklıkla kullanılıyor olması, 

denetlenebilir fiziksel sınırların yerlerini daha zor 
denetlenir mantıksal sınırlara terk ediyor olması, 
hassas ve kişiye özel verilerin mahremiyetinin 
korunmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle devletin 
verileri korumak ve kamu düzeni için güvenlik 
önlemlerini alması gerekmektedir.
 
Sonuç olarak, kişisel ve kurumsal düzeyde siber 
güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaların 
ve alınması gereken önlemlerin yeterli olmadığı, 
kişisel ve kurumsal düzeyde siber güvenlik bilincinin 
toplumumuza tam olarak yerleşmediği 
görülmektedir. Ülkemizde yüksek seviyede siber 
güvenliğin sağlanması için siber ortamlarda kurum, 
kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak 
amacıyla araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, 
güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi 
yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler,  iyi uygulamalar 
ve teknolojilerin kullanılması gerekmektedir.

SiBER
GÜVENLiK

Öğr. Gör. Ebru YENİMAN YILDIRIM
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı
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SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

İlk etapta “bilgi” kavramının sözlük anlamının ne olduğuna 
bakalım. 

“Bilgi : Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen 
her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür” diye 
ifade edilmektedir.

İşletmelerde bilgi kavramını iki sınıfa ayırabiliriz. ,

1. Herkesin kullanımına açık, paylaşılabilir bilgi

2. Sadece kuruma ya da işletmeye özgü , belirli kişilerin 
ulaşımına ve kullanımına açık bilgi .

Madde birdeki paylaşıma açık bilgi için bir eylem planı 
oluşturmaya gerek yoktur. Fakat hayati öneme sahip 
madde iki için aynı şeyi söylemememiz mümkün değildir. 
Önlem alınmalıdır.

Bilgi korunmalı ve amaca uygun kullanılmalıdır. Bilginin 
korunması için ilk etapta riskleri faktörlerini objektif 
olarak ortaya koymamız gerekmektedir.

Basit bir kaç örnek verelim,

• Donanımsal arızalar
• Siber saldırılar
• Virüsler, Truva Atları, Solucanlar
• Doğal felaketler (Yangın, Sel, Depremler vb.)
• Sabotaj, terör faaliyetleri

Yukarıda belirttiğimiz sorunlar ve problemler istenmeyen 
bilgilerimizin başkalarının eline geçmesine sebebiyet ve-
recek veyahut kaybolmasına neden olacak bazı tehdit-
lerdir.
 
Bu tehditlerin dışında öyle bir tehdit var ki, hepsinden 
daha tehlikeli, hepsinden daha korumasız… Zincirin en 
çürük halkası İNSAN.  

Siz her türlü teknolojik önlemi alabilirsiniz. İş yerinizi ve 
kurumunuzu son teknoloji ekipmanlarla donata bilirsiniz. 
Fakat İNSAN faktörünü elemediğiniz sürece, bilgilerinizi 
güvence altına alamazsınız.

Hacker diye de adlandırdığımız kişilerin düşündüğümüzün 
aksine kötü emellerini hiç de (yeşil ekranlı) bilgisayar ba-
şında oturarak gerçekleştirmediklerini bunun aksine daha 
çok insanların duygularını sömürerek telefonla veya yüz 
yüze konuşarak stratejik öneme sahip hayati bilgilere eriş-
tiğini biliyor muydunuz? Bu nedenle özellikle yeni işe baş-
layan çalışanların stratejik bilgilerin korunmasına yönelik 
eğitimlere tabi tutulması, kuruma veya iş yerine ait bil-
gileri asla başkalarıyla paylaşmaması gerektiğini öğret-
meliyiz. Bunu bir kültür bir yaşam biçimi haline getirme-
lerini sağlamalıyız. Aksi halde kurum için hayati öneme 
sahip bilgiler sadece bir telefonla başkasının eline geçe-
bilir.
Şimdi konuyu biraz teknik boyutu ile inceleyelim ve teh-
ditlere karşı olası çözümleri başlıklarla açıklayalım.

NETWORK (BİLGİSAYAR AĞI)
Bir kurumun iş proseslerini yürütmek için kullandığı, 
tüm ofis bilgisayarlarının , yazıcılarının ve diğer dona-
nımların bütünleşik bir biçimde belirli protokollerle ça-
lışmasını ve bir biri ile haberleşmesini sağlayan ana 
omurgadır. Bu yapı dış tehditlere en açık yapıdır. Bu ya-
pının kontrol altına alınması ve protokollerle ulaşılabi-
lirliği kullanıcı bazında kısıtlanmalıdır. Birkaç basit 
adımda çok güvenli bir yapı oluşturabilir ve network 
omurganızı dış tehditlere karşı koruyabilirsiniz 

Peki nasıl?
Öncelikle kurumda bir Bilgi İşlem birimi oluşturun ve 
yetkin bir personel istihdam edin. Network omurganızı 
yönetecek teknolojileri oluşturun. Her türlü yapısal kab-
lolamayı ve Sistem Odanızı kurun. Sistem odanızı uygun 
bir şekilde tasarlayın. Teknik alt yapınızı oluşturduktan 
sonra gelin birlikte alacağımız diğer önlemlere göz 
atalım. 

Active Directory (Dizin Hizmeti)
Bir network omurgasının en temel gereksinimidir. 
Network ağınızı oluşturduktan sonra yapacağınız ilk iş 
bir Active Directory yapısı oluşturmaktır. 

Active Directory (Dizin Hizmeti) ile ağınız çok daha gü-
vende olacaktır. Ağ üzerindeki bilgisayarlar ve kullanı-
cılar belirli bir kural ve roller bütünü ile çalışırlar. Her 
kullanıcı sorumlu olduğu alanlara ulaşabilir, sorumlu 
olduğu ayarları yapabilir. Yetkisi dışındaki işlemleri ya-
pamaz. Administrator ( Yönetici) izni olmaksızın program 
kuramaz ,  masa üstü resmini dahi değiştiremezler. Bu 
süreç tecrübesiz kullanıcıların ağınıza zar vermesini 
büyük oranda önleyecektir. 
Bir diğer önemli faktör;

FIREWALL (Güvenlik Duvarı)
Kurum içi ağ protokolümüzü Active Directory ile sağla-
dıktan sonra , bir diğer önemli husus olan Firewall (Gü-
venlik Duvarını)  hizmete sokmalı ve gerekli yapılan-
dırmayı yapmalıyız. 

Nedir bu Firewall ?
Yerel ağdan (LAN) , İnternet Ağına (WAN) çıkmadan önce 
iki yapı arasında olan ve Network Omurgamızı, ( Virüs, 
Spam, Solucan, Truva Atı, Hacker Saldırısı, vb) dış teh-
ditlere karşı koruyan, ağ üzerindeki kullanıcıların in-
ternet ortamında gezinirken yasadışı ve yasal olmayan 

sitelere girişini engelleyen, kısıtlayan , filtreleyen ve 
bunları raporlayan, ağımızın IP , DHCP gibi protokol-
lerini yöneten. Kullanıcılara IP tahsis eden bir sistemdir. 
Firewall ile birlikte her bilgisayarı kişisel olarak koruyan 
ayrı bir Anti Virüs yazılımının kullanılması da önerilir.

NAS SERVER – BACKUP
Ağ üzerinde kuruma özel bir çok bilgi bulunmaktadır. 
Bu bilgiler sunucu veya kişisel bilgisayarlar üzerinde 
olabilirler. Bu bilgisayarlarda veya sunucularda meydana 
gelecek her türlü problemde bu bilgileri kaybetmemiz 
an meselesidir. Bu nedenle bu bilgileri kaybetmeden 
önce birkaç lokasyonda yedeğini almamız hayati önem 
teşkil etmektedir.
Bunun en etkili yöntemi hiç şüphesiz ki NAS SERVER-
LERDİR. Nas Server ağ üzerine entegre edilir. Bilgisa-
yarlar üzerine kurulan küçük bir arabirim yazılım ile bil-
gilerin bizim ayarladığımız bir zaman diliminde NAS 
SERVER üzerine yazılması sağlanır. NAS SERVER üze-
rinde ki RAID mimari ile bu bilgiler aynı anda bir çok 
diske kaydedilir. NAS SERVERE haricen bağlı başka bir 
USB DİSK ile de bilgiler alınarak kurum dışlındaki başka 
bir noktada ( Banka vb.) saklanır. Bilgilerinize her hangi 
bir zarar geldiğinde geri getirme imkanınız olsun isti-
yorsanız bu sistemi ağınıza entegre edin.

Gelişen teknolojiler, ağ sistemleri , iletişim kaynakları 
ve güvenlik sistemleri her geçen gün gelişmekte ve 
korkunç bir boyutta ilerlemeye devam etmektedir. Şu 
gerçeği lütfen göz ardı etmeyin. En büyük tehlike siz-
siniz, çalışanlarınız, müşterileriniz. Kısaca İNSAN! Bu 
faktörü göz ardı etmeyin. Yukarıda bahsettiğim ağ mi-
marilerini oluşturunuz. Bilmediğiniz , tanımadığınız 
e-postaları kesinlikle açmayınız. Çalışanlarınıza düzeli 
olarak eğitimler verin. Kurumunuza ait bilgileri üçüncü 
şahıslara vermeden önce yetkili birimler ile temasa 
geçin. Unutmayın birkaç minik açık, devasa açıklara 
neden olabilir. 
Güvenlikte insan faktörünün neden en çürük halka ol-
duğunu daha net anlamanız açısından dünyaca ünlü en-
düstri casusu ve teknoloji korsanı Kevin Mitnick’in 
William Simon ile kaleme aldığı “Aldatma Sanatı” adlı 
kitabı şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum.

Güvenliğin en zayıf halkası;

Ayhan YILDIZ 
GTSO Bilgi İşlem ve 
İletişim Sorumlusu

İNSAN
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Yıl 1964: Körfezim 200m2’lik bir alanda alanda zeytinyağı 
üretimine başladı.

Yıl 1984: Bugün merkez olarak kullanılan Bursa Gemlik’te 
ki fabrika kuruldu ve üretime burada devam edildi.

Yıl 1995: Zeytinyağı üretiminde kullanılan üretim teknolojisi 
değiştirilip kontinü sistem makineler ile günlük 60 ton 
zeytin işleme kapasitesine ulaşıldı.

Yıl 2001: Kapasite arttırımına gidilerek yapılan yeni 
yatırımlar ile günlük 140 ton  zeytin işleme kapasitesine 
ulaşıldı.

Yıl 2006: *IOOC - International olive oil council- 
standartlarına uygun   500 ton zeytinyağı depolama 
kapasitesine sahip paslanmaz çelik tanklar fabrikaya 
eklendi. 

 Yıl 2007: Zeytinyağı filtrasyonunda son teknoloji olan 
otomatik kağıt ve toprak filtreleme sistemi ile günlük 50 
ton zeytinyağı ambalajlama kapasitesine sahip tam 
otomatik zeytinyağı dolum  hattı kuruldu.

Yıl 2008: Körfezim üretim kapasitesini arttırmak amacıyla 
Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde 2. zeytinyağı fabrikasını 
kurdu ve bununla birlikte zeytin işleme kapasitesi toplamda  
günlük 200 ton’a ulaştı.

Yıl 2010: Sofralık zeytin üretimine başlayan Körfezim, 700 
ton kapasiteli zeytin olgunlaştırma havuzları ile günlük 8 
ton sofralık zeytin işleme ve ambalajlama kapasitesine 
sahip 3. Bir tesis de Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde kurdu.
Belçika’da The International Taste & Quality Institute 
– iTQi tarafından düzenlenen SUPERIOR TASTE AWARD 
(ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLÜ) Uluslararası Lezzet ve Kalite 
Yarışması’ndan 2.'lik ödülü ile dönen KÖRFEZİM Genel 
Müdürü Ruhi KAVLAK ile Ekogemlik olarak keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik.

KÖRFEZİM markasının profesyonel olarak büyüme 
aşamasını bize anlatabilir misiniz?

Firmamız, rahmetli dedemiz Ruhi KAVLAK tarafından 
1964’te  küçük bir yağhane olarak kurulmuştur. Arkasından 
1984 yılında babam ve eniştem , şu an bulunduğumuz 
yerdeki yağhaneyi açmışlar ve Körfezim Markası’na gelene 
kadar da KÖRFEZ ZEYTİNYAĞLARI olarak ürünlerimizi 
satışa sunmuşlardır.
 

Daha sonra istikrarlı üretim mantalitesiyle kalitemizi de 
arttırarak 2005 yılına kadar kapasitemiz hızlıca büyüdü ve 
2005 yılından bu yana da KÖRFEZİM olarak ambalajlı 
ürünlerimizle müşterilerimize hizmet vermeye devam 
etmekteyiz.

KÖRFEZİM markasının üretim yerleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Şu an bulunduğumuz büyük fabrikamız dışında Orhangazi’de 
MARZİM’de bir yerimiz var. Orada zeytin paketlemesi 
yapıyoruz. Bir de sadece sezon zamanı işlettiğimiz bir 
yağhanemiz bulunmaktadır. 

Peki Ruhi Bey kapasite olarak Gemlik’te ne durumdasınız?

1964’ten bugüne kadar zeytinci olarak yol almış bir firma 
olarak çok büyüdük. Toptan bazda bakarsanız Türkiye’nin 
%2-3’lük zeytinyağı üretimini KÖRFEZİM olarak biz 
yapıyoruz. Marmara Bölgesi’nde özellikle Bursa’da bizim 
kapasitemizde zeytinyağı üretimi yapan başka firma yok, 
üretim kapasitesine sahip başka fabrika da yok. 

Yeni yatırımlarınız var mı?

Yeni makinalar aldık. Günlük 250-260 ton zeytin işliyor. 
Yani günde 24 saatte 64 ton zeytinyağı çıkartabilecek 
kapasitemiz var. 

Belçika’da The International Taste & Quality Institute – iTQi 
tarafından düzenlenen Uluslararası Lezzet ve Kalite 
Yarışması’ndan 2013 yılında 2.'lik ödülü ile döndünüz. Bize 
biraz bu gurur verici ödülden bahseder misiniz?  

Belçika’da düzenlenen bu yarışmaya Dünya’nın her yerinden 
gelen tadımcılar ve yarışmacı olarak firmalar katılıyor. 
Hepsi sertifikalı 120 tane tadımcı, senenin 1 haftası her 
türlü yemek, içecek, gıda sektörü ile ilgili firmaların 
ürünlerini değerlendiriyorlar. 

The International Taste & Quality Institute – iTQi tarafından 
düzenlenen bu yarışma, gıda alanında Dünya’daki en 
profesyonel yarışma olarak kabul görmüştür.  

Bizim bu yarşmada sunduğumuz ürünümüz zeytinyağı idi. 
120 tadımcı da aynı zeytinyağını tadıyor ve ellerindeki 
çizelgede puanlıyorlar. Daha sonra o ürün için verilen 
puanların ortalaması alınıyor. %70-80 arası puan alan 
firmaya 1 yıldız, %80-90 arası puan alan firmaya 2 yıldız ve 
%90-100 arası puan alan firmaya da 3 yıldız veriyorlar. Biz 
geçen sene bu yarışmada 2 yıldız aldık. 

Ruhi Bey, Gemlik’te zeytin sektörünün en büyük 
şikayetlerinden birininde yeni yol projesi olduğunu 
biliyoruz. nasıl değerlendirirsiniz?

Yolun bize zararı yok. Körfezim olarak evet parekende satış 
yapıyoruz fakat sadece bu dükkandan yapmıyoruz 
satışlarımızı. Otobandan gelip geçen insanların sadece 
tabelamı bile görmesinin benim için çok büyük bir reklam 
olacağını düşünüyorum. 

Zeytin ve zeytinyağı kullanımı insanların alışkanlıklarıyla 
ilgilidir. Bir şekilde insanlar sizin markanızın lezzetini 
gördükten sonra devamlı bu markayı kullanmak istiyorlar. 
Biz, Ankara’ya da, Diyarbakır’a da Trabzon’a da ürünlerimizi 
gönderiyoruz. Ayrıca Sanal Pazar ve kendi web sitemiz 
üzerinden de ürünlerimizi satışa sunuyoruz.

Körfezim olarak gelecekle ilgili projeleriniz nelerdir?

Butikleşmek istiyoruz. Bütün parekende satıcılarımızın 
zeytinyağını, kendi markaları altında biz yapıyoruz. Yani 
fason çalışıyoruz. Özdilek, Obasan, Sofra ve çok sayıda otel 
ile çalışıyoruz. Tek kaybımız tüketiciye kendi markamızla 
gidemiyor oluşumuz.  Marka değerimiz kalmıyor. Tüketici 
biz bilmiyor. Benim şahsi fikrim, ciroları düşürüp butik 
olmak. Senede 300 ton yerine 50 ton yapıp, kendi markamızla 
yürümek istiyorum. Bu açıdan baktığımızda toptan bizi çok 
sekteye uğratıyor. 

Şu anki satışımın 10’da birini satayım ama her ürünümün 
10 çeşit farklı hikayesi olsun. Markam olsun. Bu vesileyle 
yeni bir marka daha yaratmayı düşünüyorum. Şu an çalışma 
aşamasındayız. Fabrikasyon gözüken bir ürün yapmak 
istemiyorum. Zeytin ve zeytinyağında markalaşmak, 
Bursa’dan, Gemlik’ten gelen lezzetin markası olmak 
istiyoruz.

ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLLÜ

GEMLİK 
MARKASI 

RÖPORTAJRÖPORTAJ
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2014 YILI 
İSTATİSTİKİ  
VERİLER
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YENİ KAYITLAR DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ KAYDI SİLİNENLER
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OCAK 1 5 - - 1 4 11 10 6 - - - 3 19 - 2 - - -  2

ŞUBAT - 4 1 - - 2 7 7 40 - - 1 1 49 1 3 1 1 - 2 8

MART 2 7 - - - 3 12 7 13 - - 2 4 26 - - - - - 2 2

NİSAN 1 5 -  - 7 13 13 18 3 - - 2 36 1  1  - 2 4

MAYIS - 5 - - 1 3 9 12 16 2 - - - 30 - - - - - - -

HAZİRAN 3 4 - - - 3 10 13 16 1 - 3 2 35 4 3 1 1 - 1 10

TEMMUZ 2 5 - - - 3 10 13 9 - - 11 3 36 - - - - - - 0

AĞUSTOS - 1 - - - - 1 8 13 - - 3 2 26 2 3 - - - - 5

EYLÜL - 2 - - - 4 6 4 8 - - 1 3 16 2 1 - - - 2 5

EKİM 3 1   2 3 9 8 13 2    23 1 3     4

KASIM 5 7 - - - 2 14 6 15 - - - 1 22 1 2 1 - - 1 5

ARALIK                      

TOPLAM       102       318       45

AYLIK TİCARET SİCİL HAREKETLERİ 2014

Odamızda 2014 Aralık ayı itibari ile 300 adet 
Ekspertiz Raporu düzenlenmiştir.

EKSPERTİZ VE BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ

Odamızda 2014 Aralık ayı itibari ile 120 adet 
Kapasite Raporu düzenlenmiştir.

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

Odamız Aracılığı Yapılan İhracat 
Belge İstatistikleri

1. ALMANYA
2. FRANSA
3. İNGİLTERE
4. AMERİKA
5. İSPANYA

A.TR 15561

EUR.1 4489

MENŞE 7272

FORM-A 721

EUR-MED 101

TOPLAM 28144

DIŞ TİCARET HAREKETLERİMİZ

En Çok İhracat Yapılan 5 Ülke
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GERÇEKLEŞEN GELİR : 1,343,416.04 

GERÇEKLEŞEN GİDER : 1,194,437.5

Eğitim Yardımları 3,000.00

Sosyal Amaçlı Yardımlar 9,651.10

Muhtelif Yardımlar 7,560.0 

Verilen Burslar 62,640.00

FİNANSAL HAREKETLERİMİZ (16.12.2014 itibariyle) GEMLİK İÇİN DIŞ TİCARET VERİLERİ
Gemlik Gümrük Müdürlüğü İthalat Ve İhracat Verileri

BAĞIŞ VE YARDIMLAR;

WEB SİTESİ HAREKETLERİMİZ

www.gtso.org.tr

2014 YILI 
TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI

60.000 BİN KİŞİ

www.ekogemlik.com

2014 YILI 
TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI

20.000 BİN KİŞİ

2014 - AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($)

Ocak 645.140.844,92 661.199.329,14

Şubat 692.710.951,06 755.903.797,11

Mart 747.800.716,79 945.125.143,16

Nisan 681.008.411,71 922.466.944,37

Mayıs 734.040.434,51 969.416.966,96

Haziran 709.303.546,25 951.276.897,22

Temmuz 616.124.025,91 897.355.363,82

Ağustos 678.522.824,14 541.706.805,24

Eylül 656.300.854,77 794.877.214,93

Ekim 763.550.094,47 684.961.010,39

Kasım

Aralık
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TÜRKİYE İLK 10 SIRALMASINDA 
GEMLİK GÜMRÜĞÜ (İHRACAT)

TÜRKİYE İLK 10 SIRALMASINDA 
GEMLİK GÜMRÜĞÜ (İHRACAT)

BURSA SERBEST BÖLGESİ 2014 VERİLERİ
(17.12.2014 İTİBARİYLE)

İŞLEM HACMİ   : 17.12.2014 tarihi itibariyle 1,841 Milyar USD

İŞLETME SAYILARI  : 286 ruhsat 108 Faal İşletme

ÇALIŞAN SAYISI  : 9350 Çalışan Sayısı             

2014 İHRACAT ($)

1 Halkalı Güm. Md.   19.160.374.424

2 Ambarlı Güm. Md.   9.767.521.442

3 Erenköy Güm. Md.   9.361.896.165

4 Aliağa Güm. Md.   8.625.092.064

5 Gemlik Güm. Md.   8.398.185.446

6 İzmir Güm. Md.   8.283.129.212

7 Derince Güm. Md.   7.950.888.747

8 A.H.L. Kargo Güm. Md.   7.358.153.151

9 Mersin Güm. Md.   6.271.701.106

10 Gaziantep Güm. Md.   4.353.420.736

1 Gizli Veri 28 741 007 016

2 A.H.L. Kargo Güm. Md. 16 089 659 929

3 Ambarlı Güm. Md. 15 725 729 831

4 Halkalı Güm. Md. 13 863 019 672

5 Derince Güm. Md. 11 360 241 446

6 Erenköy Güm. Md. 10 192 786 162

7 Dilovası Güm. Md. 9 546 126 696

8 Mersin Güm. Md.  9 541 607 700

9 Aliağa Güm. Md. 9 337 926 382

10 İzmir Güm. Md. 8 048 060 783

11 Gemlik Güm. Md. 6 859 697 635

5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle 
yükümlü oldukları Munzam Aidatı düzenleyen 25. maddesi aşağıdadır.Aynı Kanunun 77. maddesi ise, zamanında ödenmeyen 
yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde 
kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

YILLIK ÜYE AİDATI (MADDE:24) : 
Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve  her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

MUNZAM AİDAT (MADDE:25) : 
Odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, 
tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerin-
den binde beş (%0.5) oranında munzam aidat tahsil olunur.Yıllık Aidat ve Munzam Aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki 
eşit taksitle ödenir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan 
oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilir.

NOT: ÖDEMELERİNİZİ KREDİ KARTI İLE ODAMIZDAN 
YAPABİLİR, BORÇLARINIZI TAKSİTLENDİREBİLİRSİNİZ.
ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ BANKA IBAN NUMARALARIMIZ

AKBANK  : TR75 0004 6000 4888 8000 0016 28
GARANTI BANKASI : TR38 0006 2000 4970 0006 2994 48
ZIRAAT BANKASI : TR79 0001 0000 6309 9767 5350 01
HALKBANK  : TR48 0001 2009 2800 0016 0000 30
TEB   : TR46 0003 2000 1930 0000 0119 02
YAPIKREDI  : TR94 0006 7010 0000 0063 5407 78
T.IS BANKASI  : TR58 0006 4000 0012 2200 0006 26
DENIZBANK  : TR08 0013 4000 0047 0331 2000 01
VAKIF BANK  : TR46 0001 5001 5800 7290 4477 22
FİNANS BANK  : TR84 0011 1000 0000 0029 8827 56 

ÖNEMLİ DUYURU!
Oda Yıllık ve Munzam Aidatlarının İlk taksidinin son ödeme tarihi 
30 HAZİRAN 2014 tarihinde sona erecektir.  Zamanında ödenmeyen aidat 
borçaları için yasal faiz tutarları tahakkuk etmektedir. Üyelerimizin bu 
durumdan ötürü mağdur olmamaları için aidatlarını zamanında 
ödemelerini rica ederiz.  İkinci taksitlerin son ödeme tarihi ise 
31 EKİM 2014’dür. 

5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle 
yükümlü oldukları Munzam Aidatı düzenleyen 25. maddesi aşağıdadır.Aynı Kanunun 77. maddesi ise, zamanında ödenmeyen 
yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde 
kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

YILLIK ÜYE AİDATI (MADDE:24) : 
Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve  her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

MUNZAM AİDAT (MADDE:25) : 
Odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, 
tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerin-
den binde beş (%0.5) oranında munzam aidat tahsil olunur.Yıllık Aidat ve Munzam Aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki 
eşit taksitle ödenir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan 
oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilir.

NOT: ÖDEMELERİNİZİ KREDİ KARTI İLE ODAMIZDAN 
YAPABİLİR, BORÇLARINIZI 5 EŞİT TAKSİTLE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.
ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ BANKA IBAN NUMARALARIMIZ

AKBANK  : TR75 0004 6000 4888 8000 0016 28
GARANTİ BANKASI : TR38 0006 2000 4970 0006 2994 48
ZİRAAT BANKASI : TR79 0001 0000 6309 9767 5350 01
HALKBANK  : TR48 0001 2009 2800 0016 0000 30
TEB   : TR46 0003 2000 1930 0000 0119 02
YAPIKREDİ  : TR94 0006 7010 0000 0063 5407 78
T.IS BANKASI  : TR58 0006 4000 0012 2200 0006 26
DENIZBANK  : TR08 0013 4000 0047 0331 2000 01
VAKIF BANK  : TR46 0001 5001 5800 7290 4477 22
FİNANS BANK  : TR84 0011 1000 0000 0029 8827 56 

ÖNEMLİ DUYURU!
Oda Yıllık ve Munzam Aidatlarının İlk taksidinin son ödeme tarihi 
30 HAZİRAN 2014 tarihinde, İkinci taksitlerin son ödeme tarihi ise 
31 EKİM 2014 tarihinde sona ermiştir.  Zamanında ödenmeyen aidat borça-
ları için yasal faiz tutarları tahakkuk etmektedir. Üyelerimizin bu durumdan 
ötürü mağdur olmamaları için aidatlarını zamanında 
ödemelerini rica ederiz.  
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Burada çeşitli ülkelerdeki firma 
ve kuruluşlardan TOBB’a 
gönderilen ticari, mali ve teknik 
i ş b i r l i ğ i  t e k l i f l e r i 
duyurulmaktadır. 

Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de 
ulaşabilmektedir.Burada yer alan işbirliği 
teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla 
yayımlanabilir. Duyurusu yapılan yabancı 
firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda 
TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya 
danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. Bültende 
yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği 
konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. TOBB, tekliflerin içeriğinden, 
size değişikliğe uğrayarak ya da geç 
ulaşmasından sorumlu tutulamaz. Öte yandan, 
siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, 
ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve 
teknoloji alışverişine yönelik teknik nitelikteki 
teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak 
yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine 
iletilmesini istiyorsanız, lütfen 
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.

FİRMA ADI: Saken Tıhanov 
 
TEL: +7 (775 ) 999 38 06 
e-posta: tykhanov@mail.ru
Yetkili Kişi: SAKEN TIHANOV

Plastik profil, aksesuar ve mobilya üretimi ve satışı alanında
faaliyet gösteren firma, Kazakistan’da açılacak olan büyük bir 
alüminyum fabrikası için alüminyum profillerde kullanılan siyah 
conta için fiyat teklifi istemektedir. Yüklü miktarda talep ede-
cekleri contanın Türkiye, Rusya  veya  Ukrayna’da üretilmiş ol-
masının önemli olmadığını belirten firma, kalite ve fiyat den-
gesine önem verdiklerini ve +40  -40  derece sıcaklığa dayanıklı 
siyak renkli conta için Türk firmalardan
teklif beklediklerini bildiriyor.

FİRMA ADI: JK TRADING Co. 
 
TEL: ---
Adres: 38,Kongu Nagar Main St Marudamalai Road Coimbatore 
Tamilnadu,India 641046
Yetkili Kişi: Jayakumar

Firma  baharat,  baharat  bazlı  yiyecekler  ve  zerdeçal  ithal
etmek istemektedir.

FİRMA ADI: Italtherm Srl

TEL: +39 (0523) 575611
e-posta: r.marconi@italtherm.it
Yetkili Kişi:  Roberto Marconi/ Export Manager

Evsel kullanım için gaz kazanı ve yoğuşmalı kazan üreticisi olan 
firma, ürünlerini Türkiye pazarında satmak üzere bu alanda fa-
aliyet gösteren ithalatçı firmalarla ve bayilerle işbirliği yapmak 
istediğini bildiriyor.

FİRMA ADI: TAILORING BY IZEY & PINAR

TEL: +1 (908) 277-3844
e-posta: info@tailoringbyizey.com
Yetkili Kişi:  Kadir

Sipariş   üzerine   bayan   ve   erkek   giysileri   diken   firma,
Amerika’ya çok  iyi erkek takım elbisesi dikebilen bir terzi
getirtmek istediğini bildirmiştir.

FİRMA ADI: CJSC Intermedservice 

TEL: +7 (495) 544 4044 
e-posta: yarmushkina@intermedservice.ru 
Yetkili Kişi: Nelly Yarmushkina

Sağlık sektörüne yönelik hastane yatakları ve aksesuarları, sed-
yeler, hasta nakil sandalyeleri, mobilya ve ekipmanlar, medikal 
arabalar, diseksiyon masası vb. ürünlerin dağıtımcılığını yapan 
Rus firması; söz konusu medikal ürünleri temin ettiği Türk te-
darikçi firmanın el değiştirmesi sebebiyle ivedilikle yeni bir te-
darikçi firma aradığını bildirmiştir. Firmanın önceden üstlendiği 
bir ihaledeki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için acilen 2 
adet çok fonksiyonlu hasta sedyesi (UT-10) ve 1 adet hasta nakil 
sedyesi (PT-10) ithal etmek zorunda olduğu belirtilmiştir.

FİRMA ADI: Memet Yurdakul, International Marketing 

TEL: +49 (40) 84907891 
e-posta: memetyurdakul@web.de
Yetkili Kişi: --- 

Hamburg’da yerleşik bir Türk firması, İthalatçı ve İhracatçı Türk 
firmalarına hizmet vermek istekilerini belirtiyor. Liman, tersane 
ve gemi projeleri dahil orta ve büyük projelere kredi temini (kredi 
limiti asgari 50 Milyon ‘, azami 5 Milyar ‘), kredilendirme ve iş-
letmecilik dahil her tip nakliyat gemilerinin temini, her tür tek-
noloji ve ağır sanayi mallarının birinci elden temini, firmanın 
vermek istediği hizmetler arasındadır.

KAZAKİSTANHİNDİSTAN

İTALYAABD

RUSYAALMANYA

201400287201400292

201400306201400267

201400285201300112

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ
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Burada çeşitli ülkelerdeki firma 
ve kuruluşlardan TOBB’a 
gönderilen ticari, mali ve teknik 
i ş b i r l i ğ i  t e k l i f l e r i 
duyurulmaktadır. 

Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de 
ulaşabilmektedir.Burada yer alan işbirliği 
teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla 
yayımlanabilir. Duyurusu yapılan yabancı 
firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda 
TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya 
danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. Bültende 
yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği 
konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. TOBB, tekliflerin içeriğinden, 
size değişikliğe uğrayarak ya da geç 
ulaşmasından sorumlu tutulamaz. Öte yandan, 
siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, 
ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve 
teknoloji alışverişine yönelik teknik nitelikteki 
teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak 
yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine 
iletilmesini istiyorsanız, lütfen 
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.

FİRMA ADI: AÇOTECNICA
 
e-posta: faruk.celik@acotecnica.com.br
Yetkili Kişi: Faruk Çelik / Satış Temsilcisi

Otomotiv sektöründe motor yedek parçaları, turbo charger 
valfleri, enerji santrallerinde kullanılan türbinler v.b. üretimi 
yaptığı belirtilen Brezilya firmasının Türkiye’de ayni sektörde 
çalışan firmalarla işbirliği yapmak istediği ve ayrıca üretimini 
yaptığı ürünler ile ilgili talepleri olan firmalarla bağlantı kurmak 
istediği bildirilmiştir.

FİRMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL 
 
TEL: +40 (72) 3232474
eposta : naturasrl2014@gmail.com
Yetkili Kişi: MURAT SEVIGEN

Romanya’nın Bükreş iline bağlı Afumat ilçesinde bulunan firma, 
bu bölgede kiralık işyerlerinin olduğundan bahisle, Türkiye’den 
tekstil imalatçıları, ayakkabı imalatçıları ve otomotiv sektöründe 
bulunan iş adamları ile görüşüp küçük bir sanayi bölgesi yapmak 
istediklerini bildiriyor.

FİRMA ADI: GERENTE COMERCIAL CORPORACION FABAROC 
 
TEL: +51 (1) 654 59 16
Adres: Jr. Arequipa 310-202 STA. Patricia II Etapa La Molina 
Lima/PERU
Yetkili Kişi: BAHADIR CERI

Danışmanlık hizmeti veren bir Türk vatandaşımız, kinua , maca 
, kiwicha , chia, gibi tahıl bazlı ürünlerin yanında, kahve, kakao, 
avakado, mango , kuşkonmaz, muz ve birçok tropik meyve ile 
yakon, yuca ve tatlı patates, gibi çok çeşitli sebzeler, mısır, kuru 
gıda, bakliyat , mor mısır suyu konsantresi ve çeşitli türlerde 
bitmiş gıda maddeleri ile deniz ürünleri (konserveler , dondu-
rulmuş ürünler , balık yağı ve unu) ve Peru'nun içimi kolay, yerel 
bir içkisi olan ve saf damıtılmış üzümden elde edilen Pisco’nun 
satışı için Türk firmalarla temas kurmak istiyor.

FİRMA ADI: PolyStone Green Technologie 
 
TEL: +49 (152) 539 75 330
eposta : yakup.yenisu@gmx.de
Yetkili Kişi: Yakup Yenisu

Çok çeşitli alanlarda kullanılabilen plastik ürünler üretim te-
sisleri kuran firma, söz konusu tesisleri Türkiye’de kurdurmak 
isteyen firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildirmiştir.

FİRMA ADI: VEST

TEL: +7 (844) 36-22-66
e-posta: vestvolgograd@mail.ru
Yetkili Kişi:  ---

Isıtma sistemleri alanında faaliyet gösteren Vest firmasının ürün-
lerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif 
Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği ara-
cılığıyla iletilmiş olup, ilgilenen kuruluşların iletişim bilgileri ve-
rilen Temsilciliğe başvurmaları gerekmektedir.

FİRMA ADI: Société SUD LUBRIFIANT

TEL: +216 (53) 078 844
e-posta: soussiatarek@gmail.com
Yetkili Kişi:  Tarek SOUSSIA

Firma, geri dönüştürülmüş madeni yağ alımı satın almak iste-
diğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyü-
kelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

FİRMA ADI: Vedad Huseinspahiç 

TEL: +387 (60) 3387272 
e-posta: vedad.spahic@gmail.com 
Yetkili Kişi: Vedad Huseinspahiç

Bosna Hersek'te iş yapmak isteyen şirketler ve şahıslara ara-
cılık, tercümanlık, mihmandarlık, VIP şoförlüğü gibi hizmetler 
sunan firma özel ve kamu sektörüne ait şirketler ve şahıslarla 
irtibat kurmaya niyetli Türk girişimcilerin kendileriyle irtibata 
geçebileceklerini bildiriyor.

FİRMA ADI: TianYi International Co.Ltd.

TEL: +86 (411) 8255 6619 
Adres : R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No.2 Xinglin 
Street, ZhongShan District, Dalian, China
Yetkili Kişi: Wei Zhang (Ocean)

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan 
bir yazıda, bir firmanın özellikle Amonyum Perklorat ürünleri 
için kullanılan, Perklorat kesme ağzı ( perchlorate cutting adge 
) teknolojisi sağladığını belirterek, ülkemizdeki amonyak perk-
lorat imalatçılarının fabrikalarında iyileştirme ve yenileme hizmeti 
sunmaya hazır oldukları belirtilmekte ve ilgilenen firmalar ile 
iletişime geçmeyi talep ettikleri bildirilmektedir.

BREZİLYAROMANYA

PERU ALMANYA

RUSYATUNUS

BOSNA 
HERSEKÇİN

201400340201400359

201400351 201300066

201400335201400364

201400356201400332

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

Uluslararası 

İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ
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T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü’nden alınan 17.11.2014 tarih, 78722157-
120.99/31398 sayılı yazıda;
 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2. maddesinde Sanayi 
İşletmelerinin üretime başladıkları tarihten itibaren 2 (iki) 
ay içerisinde Sanayi Sicil kayıtlarını yaptırmaları, kayıt 
yapılmaması halinde ise idari para cezası uygulanması 
hükme bağlanmıştır.

Söz konusu 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na 02.08.2013 
tarih, 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6495 sayılı 
yasa ile geçici madde eklenmiş olup, geçici madde 2’ye 
göre “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın Sanayi 
İşletmelerinden Sanayi Siciline kayıt olmayanlardan 
31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar 
hakkında bu kanunun 9. maddesi gereği Sanayi Siciline 
tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası 
uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
 
Ayrıca 25.10.2014 tarih ve 29556 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği ile 
uygulamada bazı kolaylıklar sağlanmıştır.
 
Üyelerimizin yukarıda belirtilen idari para cezası 
muafiyetinden ve Sanayi Sicil Belgesi’nin sağladığı 
faydalardan yararlanabilmesi için, Bakanlığın web sayfası 
(www.sanayi.gov.tr) adreslerinden e-hizmetler menüsünde 
Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilerek elektronik ortamda 
kayıt yapıldıktan sonra gerekli evraklar ile İl Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sanayi İşletmelerine 
Önemli Duyuru

www.pilotcar.com.tr

info@pilotcar.com.tr

Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:8 Nilüfer / BURSA
Tel: +90.224 242 40 00

Showroom: Meydankavağı mah. Perge bulv. Köşk apt.  no:72/B Muratpaşa - ANTALYA
Tel: +90.242 312 40 42 Fax: +90.242 312 45 42

ELEKTRİKLİ
ARAÇLAR

0
emisyon

70 km
*menzil

24 km/h
*maksimum hız

Düşük Bakım 
Maliyeti

Yüksek Kalite
Aküler

Günümüz teknolojilerinden sonuna 
kadar yararlanabilen, doğaya duyarlı 
araçlar kullanmak istemez miydiniz?

Üstelik bu araçlar düşük kullanım 
maliyetleri ve yüksek kalite ile 
Türkiye’de üretiliyorsa... 

• Tüm araçlar Pilotcar tarafından 2 yıl Tam Garanti kapsamındadır.
• Saatler ile ölçülebilen Satış Sonrası servis
• 7/24 Telefon Desteği

Kısa mesafeler arası nakliye işlerini verimli ve en ekonomik şekilde 
karşılamanızı sağlar.

* araçlardaki menzil ve maksimum hız, tam şarj ile modellerdeki motor tiplerine ve kişi/koltuk sayısına göre değişiklik gösterebilir...  

YERLİ
ÜRETİM

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N113 Sokak No: 3 Nilüfer / BURSA 
Tel: +90.224 411 02 86-87 Fax: +90.224 411 05 34

Fabrika 1 :

Fabrika 2 :

Her türlü işin yükünü taşır...

Türkiye’nin her yerine servis ağı...7/24

%100
electric
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193 nm Argon-Flourid gaz karışımından elde edilen bir UV 
radyasyon ışınıdır. EXCIted diMER kelimelerinden türetilmiş 
EXCIMER olarak kullanılmaktadır. Excimer Laser'in korneal 
doku ablasyonunda kullanılması ilk kez Trokel tarafından 
1983'te tanımlanmış ve ilk insan çalışmaları 1983'te 
literatüre girmiştir. 193 nm Argon-Flourid'in yüksek enerji 
yüklü UV radyasyon ışınları civar dokularda termal hasar 
meydana getirmeden protein ve diğer makromoleküller 
arasındaki intermoleküler bağları koparmakta; uygulandığı 
doku ön yüzeyinde mikron seviyesinde hassas ve düzgün 
ablasyon (doku buharlaşması) yapmaktadır.  Yıllardır büyük 
sıkıntılarla kullandığımız gözlük ya da kontakt lenslerinizden 
güvenilir bir şekilde kurtulmak artık çok kolay.   Dünya 
teknolojisinin geldiği son nokta olan Excimer Laser - 
wavefront yöntemi ile dakikalar içinde gözlük ya da lens 
kullanmayacağınız bir hayata başlayabilirsiniz Excimer 
Laser sayesinde kornea şeklini değiştirerek göz numarasının 
yok edilmesi mümkündür.  Ortalama bir dakikalık işlem 
sonrasında kornea üzerinde pürüzsüz bir yüzey elde edilir.

ALLEGRETTO WAVELIGHT Excimer Laser

Yaklaşık 10 yıldır lasik yöntemi miyop, hipermetrop ve 
astigmatın tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.  Lasik 
yöntemi, korneanın üst katmanlarından bir kapak kaldırarak 
gözün numarasının yeniden belirlenmesi için kullanılan 
laserin ortadaki hassas olmayan bölüme yapılmasıdır. 
İstenilen sonuçlara çok kolay ulaşılır. Numaraların geri 
dönme olasılığı yok denecek kadar azdır.  Wavefront (Kartal 
Gözü) Yöntemi, gözün iç yada dış bölümlerinden kaynaklanan 
bazı sebeplerden dolayı gelen ışık demetleri görme noktası 
üzerine düzgün şekilde düşmez. Aberasyon adı verilen bu 
sapmalar gözlük yada lensle düzeltilemez.  Bu 

aberasyonlara ait veriler gelişmiş bilgisayarlı ölçüm 
sistemleriyle saptanır ve direkt olarak laser cihazına 
aktarılır.  Laser cihazı kendi içinde gelişmiş programlar 
vasıtasıyla normalden daha iyi görecek bir göz yapısı 
oluşturabilmek için kişiye özel bir laser uygulaması yapar. 
Bu sistemin toplumdaki adı KARTAL GÖZÜdür.  

EXCIMER Laser
Tüm refraksiyon cerrahisi metodlarında amaç görüntünün 
retina üzerine odaklanmasını sağlamaktır.

Excimer Laser operasyonunda bu sonuca ulaşmka için, 
gözün ön kısmında bulunan kornea adı verilen saydam 
tabakanın şekli bu na bağlı olarak numarası değiştirilir. 
Bu şekil değiştirme işlemi excimer laser ışınının ultra 
hassas şekillendirici yeteneği sayesinde olabilmektedir.  Bu 
ışın türü uygulandığı alanda ısı üretmeksizin dokuları 
buharlaştırabilmektedir. Bu özelliği sayesinde yaklaşık 20 
yıldır göz cerrahisinde güvenle kullanılmaktadır.  Miyop 
gözlerde korneanın eğriliği azaltılarak numaralar yok 
edilirken, hipermetroplar için ise, bunun tam tersi bir durum 
söz konusudur.  Astigmatlarda ise yamuk olan kornea 
düzgün hale getirilir. Laser operasyonu öncesi uyuşturucu 
bir kaç damla hastanın acı duymaması için yeterlidir.

Excimer Laser Aşamaları

Operasyon, hastanın laser odasına girmesi ve laser 
masasına uzanması ile başlamış olur. Laser sistemi çok 
gelişmiş bilgisayar sistemleri ve operasyon mikroskobunun 
birleişminden oluşmuştur. - Cerrah hastanın gözünün tam 
olarak laserin altına gelecek şekilde hasta yatağını ayarlar. 
Hastanın operasyon esnasında gözünü kapatmasını 

engellemek amacıyla özel bir araç göze takılır. - Hastanın 
tam tepesinde çevrede stadyum ışıklarına benzeyen 4 grup 
ışık bulunur.Bunların ortasında yanıp sönen yeşil ışık 
bulunur. Operasyon süresince bu yeşil ışığa bakmanız 
istenir. - Cihazın sahip olduğu hızlı eye-traker özelliği 
sayesinde operasyon esnasında gözünüzü oynatsanız dahi 
cihaz doğru yere doğru uygulamayı yapar ancak tedavi 
süresi uzayabilir. - Doktor gözün önüne vakumlu bir cihaz 
koyduğunda uygulama başlar. Bu esnada hastanın görmesi 
bir kaç saniye engellenecektir. Bu vakum cihazı korneada 
160 mikron kalınlığında çok düzgün ince bir koruyucu kapak 
kaldıran mikrotomun çalışması için bir yatak oluşturulur. 
Bu esnada çok küçük bir sıkışma hissi hissedilebilir. - 
Vakum cihazı ile göz sabitlendikten sonra mikrotom adı 
verilen çok hassas bir cihaz, bu parçanın üstüne oturtulur. 
Kapağın oluşuımu bu aşamada gerçekleşir. Bu kapak 
sayesinde laserin daha güvenli olan derin dokulara 
yapılması sağlanır. - Laser hastanın gözü önünde 
odaklandıktan sonra hastanın tam tepesinde bulunan yanıp 
sönen yeşil uşuğa bakması gerekir. Doktor bir pedala 
basarak laserin hastanın gözüne odaklanmasını sağlar. 
Çok gelişmiş bilgisayar sistemleri tarafından çalıştırılan 
laser ışınları sayesinde yüzlerce şut atarak hatanın net 
görebileceği şekilde korneayı yeniden şekillendirir. Laser 
işleminin bu kısmı saniyeler içinde sona erer. - Excimer 
laser ile kırılma kusurunun düzeltilmesi sonrasında cerrah 
kapağı terar normal pozisyonuna gelecek şekilde geri 
kapatır. Kapanan kapağın altı, özel bir solüsyonla yıkandıktan 
sonra tıbbi sponç ile yüzey düzeltilir ve hava kabarcıkları 
yok edilir. - Damlalar damlatıldıktan sonra operasyon bitmiş 
olur. İki göze operasyon planlanmış ise, aynı seansta diğer 
gözede operasyon uygulanabilir. 

Kimler Laser Olabilir

• Gözlüğe ve kontakt lense bağımlı olmak istemeyen 
kişiler laser tedavisine adaydır.

- 
• 18 yaşını doldurmuş olan,
- 
• Son 1 yıldır gözlük numarası değişmemiş olan,
- 
• 14 dereceye kadar miyop,
- 
• 6 dereceye kadar miyop astigmat,
- 
• 6 dereceye kadar hipermetrop ve hipermetrop  

 astigmat olan hastalar laser tedavisi olabilir.

Excimer Laser'de olası riskler

Yapılan tüm tıbbi müdahalelerde olduğu gibi excimer laser 
operasyonları da kendi içinde belli oranlarda riskler taşır. 
Ancak bu risklerin görülme oranı ve karşılaşılan 
problemlerin tekrar tedavi edilebilmeleri sayesinde ABD 
dahil birçok gelişmiş ülkede, milyonlarca göze bu tür 
operasyonlar FDA (Amerikna Sağlık Dairesi) gibi kurumların 
onayı ile yapılmaktadır.

Öncelikle bu operasyonların hiç bir zaman körlüğe yada 
görmenin kalıcı olarak ciddi boyutlarda bozulmasına yol 
açmadığını vurgulamak gerekir.

Opr.Dr. Bülent KÖSE
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı 
Katarakt ve Refraktif Cerrahi Bölümü

GÖZLÜK VE LENSLERİNİZDEN 
DAKİKALAR İÇERİSİNDE KURTULUN
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https://twitter.com/gemliktso

https://www.facebook.com/gemliktso

http://www.youtube.com/user/MrGtso

bizi sosyal medyadan takip edin...

GTSO MEDIA

8 Ocak 2015 10 Ocak 2015 Fresh Türkiye / Yaş Meyve- Sebze  Depolama ve Ambalaj Fuarı İstanbul

8 Ocak 2015 10 Ocak 2015 Türkiye Tohum Teknolojileri, Tohumculuk Fuarı İstanbul

7 Ocak 2015 10 Ocak 2015 Tuskon Ticaret Köprüsü İstanbul

8 Ocak 2015 11 Ocak 2015 EXPONATURA’15 İstanbul

14 Ocak 2015 17 Ocak 2015 6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı İstanbul

15 Ocak 2015 18 Ocak 2015 Kapı  Fuarı Türkiye 9.Uluslararası Ahşap, Çelik, Endüstriyel, Otomatik Kapı ve Kapı Yan Sanayi İhtisas Fuarı İstanbul

15 Ocak 2015 18 Ocak 2015 Altyapı Fuarı Türkiye İstanbul

21 Ocak 2015 24 Ocak 2015 Anfaş Hotel Equipment - 26.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı  Antalya

22 Ocak 2015 24 Ocak 2015 2.Expo Geothermal Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı Ankara

22 Ocak 2015 25 Ocak 2015 EMITT 2015 19.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul

29 Ocak 2015 1 Şubat 2015 Securitex Eurasia 2015 Ankara

29 Ocak 2015 1 Şubat 2015 Avrasya Hayvancılık 2015 5.Hayvancılık, Ekipmanları, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı İstanbul

29 Ocak 2015 01.02.205 Avrasya  Tarım  Fuarı 2015  9.Uluslararası Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Fuarı İstanbul

5 Şubat 2015 8 Şubat 2015 Animalia İstanbul 2015 Hayvancılık ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul

5 Şubat 2015 8 Şubat 2015 TAXIWORLD TÜRKİYE 2015 İstanbul

11 Şubat 2015 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Fuarı 2015 İstanbul

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 4.Uluslararsı İskele ve Kalıp  Endüstriyel Yapı Teknolojileri Fuarı - Scafform Expo İstanbul

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 RENTAL EXPO TURKEY  İş, İnşaat Makinaları ve İşletme Ekipmanları Operasyonel Kiralama Sistemleri Fuarı İstanbul

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 3D PRINT EXPO TURKEY    Üç Boyutlu Baskı Teknolojileri Fuarı ve Konferansı İstanbul

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 2.ROLLEXPO TURKEY 2015  2.Rulman, Kayış, Sekman, Kasnak, Zincir, Sızdırmazlık Elemanları ve Teknik Hırdavat 
Fuarı İstanbul

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 WIN Metal Working’15  20.Makine İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı İstanbul

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 WIN Welding ‘15    15.Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı  İstanbul

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 WIN Surface Treatment ‘15    9.Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı İstanbul

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 Agroexpo Eurasia 10.Uluslararası Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı İzmir

12 Şubat 2015 15 Şubat 2015 Animalexpo 6.Uluslararası Hayvancılık Teknolojileri ve Süt Endüstrisi Fuarı İzmir

13 Şubat 2015 22 Şubat 2015 Avrasya Boat Show 2015 8.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul
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AHMET TEMEL 5301156172 ZEYTİN TOPTAN TİCARETİ 

AK TOPRAK MAHSULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZEYTİN(İŞLENMİŞ)TOPTAN TİCARETİ 

ALİ AKSOY 2245120163 SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ VE .

ALİ TÜRÜDÜ 2245133264 DEMİR CEVHERİ TOPTAN TİCARETİ

ARAL GEMİCİLİK TİCARET LTD.ŞTİ KARA DENİZ VE HAVA YOLLARI İLE HER TÜRLÜ EŞYA VE YOLCU NAKLİYATI YAPMAK 

ARMADAŞ İNŞAAT TAAHHÜT YAPI MALZEMELERİ EMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ YAPMAK, RESMİ VE ÖZEL İNŞAATLAR 
YAPMAK. .

BURTVİN TURİZM TAŞIMACILIK EMLAK TİCARET LTD.ŞTİ TURİZM 

BİO DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ, GAYRİMENKUL, OTOMOTİV, TEKSTİL, 
NAKLİYAT GIDA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ 

DİVİNE ALP HANLAR İNTERNATİONAL ZEYTİNCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 5383586316 SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN DİĞER İŞLER.

EKOVAL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ 3122673015 MERKEZİ ISINMA KAZANLARI İMALATI VE SÖZLŞEMEDE YAZILI OLAN DİĞER İŞLER.

ENGÜR LOJİSTİK TİCARET LTD.ŞTİ KARAYOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI VE .

ENVER AKÜZÜM İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ

ERKAN AYBAK ADIYAMANLI ÇİĞ KÖFTECİ GEMLİK 2 ŞUBESİ CİĞER, KOKOREÇ, KÖFTE VE KEBAPÇILARIN FAALİYETİ 

GEMTAT ZEYTİNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ TOPTAN ZEYTİN TİCARETİ 

GÖKTAŞ DİZAYN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2245140203 İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI 

HALİL BİLGİÇ 2245121318 OTEL VB. KONAKLAMA YERLERİNİN FAALİYETLERİ

HANDAN SÖNMEZ TOPTAN ZEYTİN VE GIDA TİCARETİ VE .

HASAN TÜRÜDÜ 2245133264 DEMİR CEVHERİ TOPTAN TİCARETİ

HAZAR GEMİCİLİK TİCARET LTD.ŞTİ KARA DENİZ VE HAVA YOLLARI İLE HER TÜRLÜ EŞYA VE YOLCU NAKLİYATI YAPMAK

KAFKAS KUYUMCULUK TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ 2245147070 KUYUMCULUK VE .

KARİN LOJİSTİK TİCARET LTD.ŞTİ 5347854381 KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI

KAYRADENİZ MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT EMLAK TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ 2245139991 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK-MÜTEAHHİTLİK VE SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN DİĞER İŞLER

KEREM MÜCEVHERAT SARRAFİYE  KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 2245121202 KONFEKSİYON (İÇ GİYİM SATIŞ) 

KOÇ SİGORTA ARACILIĞI HİZMETLERİ LTD.ŞTİ GEMLİK 2 ŞUBESİ 2165539258 SİGORTA ACENTELERİNİN VE ARACILARININ FAALİYETLERİ

MEHMET EMİN YILDIRIM GİYİM VE TEKSTİL TOPTAN VE DIŞ TİCARETİ 

MİMEKA MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 2122437704 OTEL VB. KONAKLAMA YERİ İŞLETİMİ VE .

NİLGÜN TÜRÜDÜ 2245132408 DEMİR CEVHERLERİ TOPTAN TİCARETİ

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ 2124446635 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ 

ORHAN KAÇMAZ 5356886460 TOPTAN ZEYTİN SATIŞI, 

OĞUZHAN ÇELİK - YAĞIZ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK, TAAHHÜT VE DEKORASYON

PASMECH GRUP TAAHHÜT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 2245131515 BİNA VE DİĞER İNŞAAT PROJERİNDE ISINMA HAVALANDIRMA TESİSATI VE 

PERVİN ONSEKİZ 2245131404 SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ 

POLARİS PAZARLAMA VE MÜMESSİLLİK A.Ş. GEMLİK CADDE ŞUBESİ 2124455757 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti 

RABİA ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2245131322 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ 

RAMA UN VE UNLU MAMÜLLER İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ 2245143959 UN VE UNLU MAMÜLLER 

SINIRLI SORUMLU KATIRLI KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ SULAMA KOOPERATİFİ

STEELMELT MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER

TEVFİK KAZANÇ-KAZANÇ EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ MOBİLYA VE NAKLİYECİLİK 2245137927 EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ, HALI, MOBİLYA SATIŞI 

TUĞÇE DUMANLI 2245132007 ZEYTİN TOPTAN TİCARETİ 

TÜRKAY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ 2242431188 KONFEKSİYON İMALATI 

YILDIR IMPEX GIDA ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ GIDA ÜRETİM 

ZORKOL EĞİTİM BASIM YAYINCILIK TAŞIMACILIK HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT İTHALAT 
İHRACAT TİCARET A.Ş. ÖZEL OKUL (ANA SINIFI, KREŞ, İLKOKUL, ORTAEĞİTİM, LİSE) 

ÖZCAN TÜRÜDÜ 2245132408 DEMİR CEVHERLERİ TOPTAN TİCARETİ

ÖZTANER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ GEMLİK KUMLA 
ŞUBESİ 2244111300 GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PERAKENDE TİCARET

İLVAN KIRDAĞ 2245132830 EMLAK ALIM SATIM, ARAÇ KİRALAMA, NAKLİYE VE İNŞAAT YAPIM İŞLERİ 

İLŞEN GÜBRE VE KİMYEVİ MADDELER TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ FOSFATLI VEYA POTASYUMLU GÜBRELER, 

İMAY LOJİSTİK ORGANİZASYON İNŞAAT TEKSTİL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ 

İSMAİL ÖZTÜRK 2245248382 KUTU, SANDIK, FIÇI VB. AHŞAP AMBALAJ MALZEME İMALATI

ŞAHİN DANIŞ MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT ISITMA SOĞUTMA VE DOĞALGAZ 
SİSTEMLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
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ALAATTİN AKCAN - AKCAN PETROL GEMLİK 2 ŞUBESİ 2245131079 AKARYAKIT TİCARETİ

ALYA PETROL TİCARET A.Ş. 2245141406

ARGÖK LOJİSTİK TİCARET 2242115597
HER TÜRLÜ ARAÇLA, ŞEHİR İÇİ ŞEHİRLER ARASI VE ULUSLARARASI EMTİA,EŞYA 

VE YOLCU TAŞIMACILIĞI, 

AVPİR İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ

AYDIN ÇAY
MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MÜTAAHHİTLİK RESTORASYON DEKORASYON 

YAPI MALZEMELERİ BİNALARIN BAKIMI ONARIMI

AYŞEGÜL EKER OTURACAK YERI OLAN FAST-FOOD SATIŞ YERLERI

AZİZ ŞEKER MÜTEAHHİTLİK/BİNA İNŞAATI VE SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN DİĞER İŞLER

AĞDEP DEPOLAMA LOJİSTİK NAKLİYE TAHMİL TAHLİYE  A.Ş. 2245247524 TAŞIMACILIK VE DEPOCULUK FAALİYETLERİ

BERKAY BULUT BEYAZ EŞYA BAYİLİĞİ 

BNT OPTİK MEDYA SAĞLIK SANAL MAĞAZACILIK GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET  

GEMLİK ŞUBESİ

OPTİK ÜRÜNLERİN PERAKENDE ALIM SATIMI VE SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN 

DİĞER İŞLER.

BURCU KONSERVECİLİK DIŞ TİCARET A.Ş. BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ 2664860896 DIĞER IŞLENMIŞ VEYA KORUNMUŞ SEBZE VE MEYVE TOPTAN TICARETI.

BURSA TREYLER SANAYİ VE TİCARET 
MOTORLU KARA TAŞITLARI IÇIN KAROSER, KABIN, KUPA, DORSE VE DAMPER 

IMALATI 

EMİN YILDIZ İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT TİCARET  GEMLİK ŞUBESİ 2243725151 TAŞ OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ

ENES HAŞILOĞLU 2245141450 KUYUMCULUK FAALİYETLERİ

ERSEMAR DENİZCİLİK NAKLİYAT VE SANAYİ VE TİCARET  GEMLİK ŞUBESİ 2245121030 DENİZ YOLU YÜK NAKLİYAT KOMİSYONCULARININ FAALİYETLERİ

ESD LOJİSTİK NAKLİYAT TİCARET 2242115597 KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI 

FİSTAŞ FANTEZİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 2242610622 İPLİK ÜRETİMİ VE BOYAMA

GLB GLOBAL ELEKTRİK ELEKTRONİK VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EŞYA TİCARETİ

HAVVA YİĞİT İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI

KADİR KAVLAK 2245120512
HER TÜRLÜÜ GIDA MADDELERİNİN ÜRETİMİNİ, TOPTAN VE PERAKENDE ALIMI-

SATIMI

KIRCILAR DERİ KÜRK VE GİYİM SANAYİ A.Ş. 2242670550 DİĞER DEPOLAMA VE ANTREPOCULUK FAALİYETLERİ 

MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. 2123514151
OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOL-

LARININ İNŞAATI.

MEHMET BAHADIR BAŞOĞLU RÖMORK, KARAVAN İMALATI.

MERDEPO İNŞAAT GIDA DEPOLAMA LOJİSTİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEPO VE ANTREPO FAALİYETLERİ

MUHARREM GÜL 2245141450 KUYUMCULUK FAALİYETLERİ

NET LOGISTICS TAŞIMACILIK A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 2165747373 KARAYOLU İLE EŞYA VE YÜK TAŞIMACILIĞI

RÜZGAR DOĞUŞ OLCAYDU
SU YOLU TAŞIMACILIĞIYLA ILGILI KARGO VE BAGAJ YÜKLEME BOŞALTMA 

HIZMETLERI

SALİM ÇEVİK 2245135777 MÜTEAHHİTLİK - EMLAKÇILIK

SINIRLI SORUMLU GEMLİK SERVİSÇİLERİ KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ 2245140244 KARAYOLU YOLCU TAŞIMA 

SINIRLI SORUMLU ÖZ KURŞUNLU MAHALLESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 2123561283 AKARYAKIT PERAKENDE SATIŞI 

SUDE ZEYTİNCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET  GEMLİK ŞUBESİ
ZEYTİN VE ZEYTİNDEN MAMÜL HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİNİN İMALATI ALIMI-

SATIMI

USTALAR TEKNİK TESİSAT TİCARET 
BİNA VEYA DİĞER İNŞAAT PROJELERİNDE ISITMA, HAVALANDIRMA, SOĞUTMA VE 

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN TESİSATI

YANKI ZEYTİNCİLİK SANAYİ VE TİCARET ZEYTİN TİCARETİ

YILFERT HOLDİNG A.Ş. 2122903080 ANASÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER

YILMAR HOLDİNG A.Ş. 2122903080 ANASÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER

ÖZ PETROL TİCARET  GEMLİK ŞUBESİ 2166209000 AKARYAKIT TİCARETİ

ÖZÖREN ELEKTROMEKANİK NAKLİYE METAL PLASTİK TİCARET VE SANAYİ  BURSA 

SERBEST BÖLGE ŞUBESİ
ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER.

İMPO YAPI İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET  

BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ
2244534677  ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI.
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