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Avrupa Kalitesinde Hizmet Verdiğimiz Bir 
Kez Daha Tescillendi
3 yılda bir yapılan akreditasyon denetimimizin üçüncüsünü 
başarılı bir şekilde geçirdik. 

Daha Güçlü Ekonomi , Daha Güçlü Bir 
Türkiye Bizim Elimizde

Gemlik ekonomik dinamikleri ile büyümeye 
devam ediyor.
Kemal AKIT
GTSO Yönetim Kurulu Başkanı

TOBB Başkanımız M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
Odamızı Ziyaret Etti
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yazılır, ihracat yaptığımızda mal karşılığı gelecek dövizlerin telaşı yaşanırdı.
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Gemlik ekonomik 
dinamikleri ile büyümeye 
devam ediyor. 

Kemal AKIT
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞ YAZI

10 milyar dolar ihracatı ile ülke ekonomimizin can 
damarlarından biri konumuna gelmiştir. Bursa’mızın 
dünyaya açılan kapısıdır.

Gemlik Körfezi jeolojik yapısı itibari ile doğal bir liman 
olma özelliğini üzerinde barındırmaktadır. Bu nedenle 
Limancılık sektörü bölgemizde konuşlanmış ve her geçen 
günde yeni yatırımlarla gelişmekte ve büyümektedir. 
Limancılık sektörünün bu denli büyümesi ile eş zamanlı 
olarak bölgemize yapılan yatırımlarda da büyük bir 
artış yaşanmaktadır. Yatırımcı ürettiğini Avrupa başta 
olmak üzere dünyanın birçok noktasına kolay bir şekilde 
ulaştırabilmektedir. Lojistik ve nakliye masrafları oldukça 
düşmektedir. 

Bu noktada Gemlik ekonomimizin temelini oluşturan 
Limanlarımız, Serbest Bölgemiz ve Sanayi Tesislerini 
üzerinde barındıran bölge birçok problemi de üzerinde 
barındırmaktadır. Bu problemin en başında hiç şüphesiz ki 
yıllardır yapılmayı bekleyen, sanayi yolu gelmektedir. Her 
gün binlerce tırın, servis aracının, misafir araçlarının giriş 
çıkış yaptığı, bu yol son derece kullanışsız ve amaca hizmet 
edemeyecek kadar küçüktür. Yıllardır yapıldı yapılacak 
diye beklenen bu yolun bir an evvel amaca hizmet edecek 
şekilde bitirilmesi gerekmektedir. Her yıl onlarca kazada 
birçok vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Birçok maddi 
hasarlı kaza meydana gelmektedir. Özellikle servislerin 
çıkış saatlerinde tam bir kargaşa yaşanmaktadır. Ülke 
ekonomisine katkıları tartışılmayacak bu bölgenin yolunun 
da bir o denli modern ve kullanışlı olması gerekmektedir.

Bir diğer husus ta depolama sahalarının yetersizliğidir. 
Bölgemizdeki limanlar son derece gelişmiş teknolojileri 
üzerinde barındırmaktadır. Kapasite olarak ta Avrupa ile 
yarışacak yapıdadırlar. Durum böyle olunca bu limanların 

depolama sahalarına daha fazla ihtiyacı doğmaktadır. 
Yapılan bu yatırımların tam kapasite çalışabilmeleri için 
bu olmazsa olmaz bir etkendir.  Konu ile ilgili gerekli 
çalışmalar yapılmalı ve ivedilikle limanlar için depolama 
sahaları açılmalıdır. 

Daha önceki sayılarımızda Gemlik’in Lojistik Köy 
olmasından bahsetmiştik. Lojistik köy olabilmemiz için 
bir çok noktada yapısal değişiklikler ve düzenlemeler 
yapmamız gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğim sorunlara 
ek olarak; Bölgede bir demir yolu ağına ivedilikle ihtiyaç 
vardır. Yapılacak ve limanlarımıza intikal edecek demir 
yolu ile daha ucuza , daha çevreci bir taşımacılık ağı 
kurulmuş olacaktır. Hava kargo taşımacılığı için de 
projeler üretilmelidir.

Bunlara ek olarak limanlarımızı , serbest bölgemizi ve 
sanayi tesislerimizi içine alan bölgede sosyal imkanlara 
ağırlık verilmeli, çalışanların, gelen misafirlerin, 
yatırımcıların yiyecek, içecek ihtiyaçlarını giderecek 
modern tesisler kurulmalıdır. Otopark sorunu 
giderilmelidir. Kısaca alt yapısal olarak bütün eksiklikleri 
tamamlanmalıdır. 

Dünyada,  kıyasıya ezici bir rekabet yaşanmaktadır. 
Bu rekabetin bir parçası olduğumuzu unutmayalım. 
Rakiplerimizden her zaman bir adım önde olabilmek 
için , milli hedeflerimize daha çabuk ulaşmak için, daha 
çok üretmek, daha çok istihdam yaratmak ve daha çok 
kazanmak için biran önce eksikliklerimizi tamamlayıp 
yolumuza öyle devam etmeliyiz. Biz bu konuda GTSO 
olarak , tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak 
çalışmaya hazırız.

Daha modern, daha güçlü , bir Gemlik için biz buradayız.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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Küreselleşme, son yıllarda sıklıkla kullanılan kavramlardan 
biridir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle önemli bir 
ivme kazanmıştır.
Küreselleşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte insan hayatı 
yeniden şekillenmiştir. Bu durum bireyleri ve kurumları 
yeni dönemin bir sonucu olarak köklü değişimlere itmiştir. 
Rekabet edebilmeleri için bu değişimin bir parçaları 
olmaları kaçınılmazdır.

Küreselleşme, ekonomiden siyasete, bilişim teknolojisinden 
kültüre, eğitimden, yaşam şekillerine kadar birçok alanda 
değişime ve gelişime yol açmıştır. Teknoloji ucuzlamış, 
iletişim kaynakları son derece gelişmiştir. Gerçekten de 
günümüzde meydana gelen hızlı bir dönüşüm söz 
konusudur. Bunu net bir şekilde görebilmekteyiz.

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği bu değişim, olumlu 
etkilerinin yanında,  bir ulus için hayati öneme sahip bazı 
değerlere de zarar verebilmektedir.
Mevcut iş sahalarını ortadan kaldırma, istihdam sorunlarına 
yol açma, gelişmiş ülkeleri daha iyi durumlara getirirken, 
az gelişmiş ülkeleri daha da zayıflatma, tüm dünya ülkelerini 
ve insanlarını birbirine benzetmeye çalışma gibi olumsuz 
yönleri de bulunmaktadır.

Kültür, "millet" kavramını oluşturan en önemli unsurdur. 
Geniş tanımıyla kültür; bilgiyi, sanatı, ahlâkı, örf ve âdetleri, 
insanın içinde yaşadığı toplumdan kazandığı bütün kabiliyet 
ve alışkanlıkları kapsayan, atalarından kendilerine miras 
bırakılan maddi-manevi değerler bütünüdür ve korunmalıdır.

İşte bu noktada bizi biz yapan, bizi büyük bir ulus yapan 
kültürel değerlerimize en üst seviyede sahip çıkmalıyız. 
Küreselleşmenin kasıp kavurduğu kültürel yıkımdan 
kendimizi azami ölçüde korumalıyız.
  
Bizi çağdaş uluslar seviyesine taşıyacak, kültürümüze sahip 
çıkacak en büyük değerimiz, hiç şüphesiz ki genç ve dinamik 
nüfusumuzdur. Gençlerimizi daha çok bilimle, daha çok 
teknolojiyle tanıştırdığımız gibi, tarihimizle ve sanatla da 
bütünleştirmeliyiz. Onları global dünyanın kültürel 
yıkımından korumalıyız.

Bu noktada eğitim sistemimiz kilit rol oynamaktadır. Ulusal 
eğitim sistemimiz, bilimden teknolojiye, sanattan, tarihe 
bizi hem çağdaş uluslar seviyesine taşımalı hem de köklü 
kültürümüze sahip çıkmalıdır. Çağdaş ulusların yaptıklarını 
taklit-takip etmekten öte, yön veren, araştırmacı, kültürüne 
sahip çıkan bir yaklaşımla eğitim sistemimiz yeniden 
şekillenmelidir. Daha çok bilim, daha çok sanat, daha çok 
teknolojiden faydalanmalıdır. 

Kendi kültürüne en üst seviye sahip çıkıp, dünya 
ekonomisinde en önlerde yer alan, Japonya, Güney Kore, 
Almanya buna en güzel örnektir. Bizde bu ülkeler gibi 
modern dünyanın güçlüleri arasında yerimizi almalıyız. 
Atalarımızdan bize miras kültürümüzle harmanlanmış ,  
tarımdan , sanayiye, turizmden, spora, ulaşımdan , 
haberleşmeye, sanattan , müziğe kadar dünyanın gıpta ile 
baktığı bir ulus olmak en büyük hedefimiz olmalıdır. Bunu 
yapmak için ulusça tüm kaynaklara sahibiz. Yeter ki daha 
çok çalışıp, daha çok üretelim. Tüm üyelerimize işlerinde 
başarılar temenni eder, bol kazançlar dilerim.

Bizi Biz Yapan 
“ K ü l t ü r ü m ü z ü ” 
Küreselleşmenin Olumsuz 
Etkilerinden Korumalıyız

Paşa AĞDEMİR
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkanı / Turizmci

MECLİS

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

8



TOBB
AKREDİTE ODA

ACCREDITED CHAMBER5YILDIZLI HİZMET
YILDIZLI ODA

www.gtso.org.tr



24.12.2014 tarihinde yapılan meclis toplantısı sonrası meclis 
üyelerinin ve Gemlik Ticaret Sanayi Odası personelinin de 
katılımı ile Atamer Otel’de geleneksel bütçe yemeği 
düzenlendi. Yemekte söz alan Meclis Başkanımız Paşa 
Ağdemir “ Yemeğe katılımınız için hepinize teşekkür ederim 
dedi. 

2014 yılı sizin değerli çalışmalarınız ile çok verimli geçti. 
Oda personelimize de vermiş olduğu hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederim. 2015 yılında siz değerli üyelerimizin katkısı 
ile hizmet kalitemizi arttırmak için çalışacağız. 2015 yılının 
odamız ve sizler için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
 Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Akıt “ Siz değerli meclis 
üyelerimize katılımınız için teşekkür ediyorum, bir dönem 

daha beni bu göreve layık gördüğünüz için tekrar teşekkür 
ederim. Böyle kaliteli bir meclis ile çalışmak bizim için 
gurur verici. Yıllar su gibi akıp geçiyor; hayırlısı ile bir yılı 
daha geride bıraktık, yeni yılın odamız ve siz değerli meclis 
üyeleri için daha hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyorum 
“ dedi.
 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Yıldırım “ 2014 
yılında odamız bünyesinde üyelerimize yönelik çok önemli 
hizmetler verdik. Özellikle TOBB ve TSE akreditasyonlarımızı 
da başarı ile yeniledik, bunda emeği geçen personelimize 
ve yemeğe katılımını için siz değerli meclis üyelerine 
teşekkür ediyorum. 2015 yılının hepimiz için hayırlı ve mutlu 
bir yıl olmasını diliyorum. “ dedi.

12-16 Ocak haftası boyunca odamızda TSE Bursa İl 
Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen 
eğitimler verildi. TSE nin her yıl düzenlemekte olduğu 
“Kaliteli Saatler” organizasyonu çerçevesinde 12-13 
Ocak günleri TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Temel Eğitimi, 14 Ocak’ta TS EN ISO 9001 KYS 
Dokümantasyon Eğitimi ve 15-16 Ocak’ta ise TS EN 
ISO 9001 KYS İç Tetkik Eğitimi düzenlendi.Eğitime 
Gemlik’in çeşitli kuruluşlarından toplamda 42 kişi 
katıldı. Eğitim sonrasında katılımcılara TSE eğitmeni 
Osman Altın tarafından sertifikaları takdim edildi

ODAMIZDAN HABERLER

Oda Meclisimiz Bütçe Yemeğinde Buluştu

Kaliteli Saatler Organizasyonumuz Başarı İle Tamamlandı

25
Ara

2014

16
Oca

2015

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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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.

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. Yapılan denetimde toplam 14 farklı 
kriterde sistemimiz denetlendi. Tüm maddeler titizlikle 
incelendi ve bütün maddelerimiz çok iyi derecede puan 
alarak kriterin şartlarını karşıladığını belgeledi. Bununla 
beraber bir çok maddede Türkiye''deki diğer oda ve 
borsalara örnek teşkil edecek iyi uygulamalarımız belirlendi. 
Denetimin ardından  raporumuz TOBB Akreditasyon 
Kuruluna sunuldu. Kurulca yapılan incelemede Akreditasyon 
Sisteminin tüm şartlarını karşıladığımız ve kaliteli hizmet 
verdiğimiz bir kez daha tescillenerek Akreditasyon 
Sistemimizin devamına karar verildi. Bir önceki döneme 
göre daha yüksek bir puanla sistemimiz tescillendi.

Konu ile alakalı açıklama yapan oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kemal AKIT " 2008 yılında startını verdiğimiz 
kalite atağımız hız kesmeden devam ediyor. Daha öncede 
belirttiğim gibi, alınan belgeleri süs olsun diye duvara 
asmanın kimseye fayda getirmeyeceğini yineliyorum. Bizler 
sistemin gereksinimlerinin tüm üyelerimizi etkileyen ve iş 
hayatlarına katkı sağlayan yapı taşlarından oluştuğunun 
daima bilincinde olduk. Rekabetçi dünyada rekabetin 
gerisinde kalmanın kimseye yarar sağlamayacağının ve 
zarar vereceğinin farkındaydık. Bu başarı oda meclisimizden 
, yönetim kurulumuza ve çalışanlarımıza kadar herkesin 
başarısı. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Sürdürülebilir 
kalite, yenilikçi fikirler, örnek uygulamalarla çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz. Ve her zaman belirttiğim 
gibi, siz değerli üyelerimizin , paydaşlarımızın fikirleri, 
olumlu yada olumsuz eleştirilerine her daim açığız. Sizlerin 
eleştirileri ve beklentileri bizleri daha da ileri taşıyacaktır. 
Bu gün Berlin Ticaret Odası, Londra Ticaret Odası , Paris 
Ticaret Odası nasıl hizmet veriyorsa Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası da aynı kalitede hizmet veriyor. Bunu bir kez daha 
tescilledi. Bu hepimizin gururudur. Gemlik'in gururudur, 
Bursa'nın gururudur. " dedi

ODAMIZDAN HABERLER

Avrupa Kalitesinde Hizmet Verdiğimiz Bir Kez Daha Tescillendi
14

Ocak
2015

Sayı : 8    2015
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Odamızda , TBMM Tarım Komisyonu Başkanları,  İstanbul 
Milletvekili İbrahim Yiğit ile Bursa milletvekilleri Bedrettin 
Yıldırım, Önder Matlı, İsmet Su ve Necati Özensoy’un katı-
lımlarıyla Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 
Gemlik’teki kentsel dönüşüm ve yeni imar planlarının gö-
rüşülmesine yönelik “Gemlik ve Deprem Riski” isimli bir 
panel düzenlendi.

Gemlik’teki tüm kamu ve sivil kuruluşlarının yanı sıra birçok 
siyasi parti ilçe teşkilatı, mimarlar ve müteahhitler de pa-
nelde hazır bulundu. Oda yönetim kurulu ve meclis üyele-
rimizde toplantıya katılım gösterdi. 
Gemlik İlçesi Belediye Başkanı Refik Yımaz’ın sunumu ile 
başlayan panelde çeşitli görseller ve slayt gösterileri ile 
Gemlik’teki konut stoğunun son durumu yapılması gere-
kenler ve alınması gereken önlemler dile getirildi. Refik 
Yılmaz sunumunda Gemlik merkezindeki konutların sağ-
lıksız olduğunu, Gemlik-Armutlu yolu kuzeyindeki yaklaşık 
602 hektar tarım vasfını kaybetmiş araziye yeni imar plan-
larının hazırlandığını fakat yasal engellerle karşılaşıldığını 
belirtti.

86,324 nüfuslu ilçe merkezi ve K.Kumla’da 64.442 kişinin, 
toplamda 10.585 olan konut stoğunun 8.479 tanesinde sı-
vılaşma potansiyeli yüksek olan binalarda yaşadığı, yapı-
ların sadece % 7’sinin deprem yönetmeliğine uygun olarak 
inşa edildiğine dikkat çekti.
Sunum sonrası komisyon adına söz alan İbrahim Yiğit 
“Bugün Gemlik’te acıklı bir toplantı yapıyoruz. Gemlik 
alüvyon toprak üzerine kurulu, kırık fay hatlarının içinden 
geçtiği bir şehir. Siyasi ayrım yapmaksızın Gemlik’e el at-
mamız lazım. Toplantıdan önce Gemlik’in çeşitli yerlerini 
gezip gözlemlerde de bulunduk. Biran önce yeni çözümler 
bulmamız lazım. Biz gerekli raporları hazırlayıp ilgili ba-
kanlıklara müracatta bulunup bu sorunu aşmak için yasa-
larda gerekli düzenleme ve tadilatların yapılmasında yar-
dımcı olacağız.” dedi.

Bursa milletvekili Bedrettin Yıldırım “Gördüğümüz durum 
vahim, tehlike kapıda. Biz daha önce bu konuda bir düzen-
lemeyi mecliste geçirdik ama Anayasa mahkemesi düzen-
lemeyi iptal etti” dedi.

Bursa milletvekili Necati Özensoy “ Gemlik’te yeterli yer-
leşim alanı bulunmamakta, yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç 
var. Biz muhalefet milletvekilleri olarak tüm desteği vermeye 
hazırız. Gemlik’in özel durumunu dikkate alarak ta Gemlik’e 
özel bir düzenleme hazırlayabiliriz “ dedi.

Bursa milletvekili İsmet Su “ Bu çok aciliyeti olan bir konu. 
Daha önce sadece Gemlik değil tüm Türkiye dikkate alı-
narak, tarım alanları da gözetilerek bir düzenleme yapıl-
mıştı fakat, anayasa mahkemesince iptal edildi. Acılar ya-
şanmadan tedbirimizi almak zorundayız. Bu iptali 
gerçekleştirenleri de imkan olsa da bir kez Gemlik’e ge-
tirip gösterebilsek kendileri durumu görse” dedi.

Bursa milletvekili Önder Matlı “ Öncelikle Tarım Komisyonu 
Başkanımıza zeytinin başkentine hoş geldiniz demek isti-
yorum. Gemlik çok güzel bir yer, bir cazibe merkezi ama 
biz Gemlikliler ve Bursalılar olarak bu cennetin kıymetini 
bilememişiz. Sunumu izleyince dehşete kapılmamak 
mümkün değil. 80 ve 90 ‘larda yapılan kentsel talanı nasıl 
düzeltebiliriz buna bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. 2015 
yılında İstanbul-Bursa otobanı tamamlandığında burası 
daha da bir cazibe merkezi olacak. Bir yandan geçmişte 
yapılan yanlışları düzeltirken bir yandan da geleceğin plan-
lamasının yapılması gerekir” dedi.

Soru-cevap bölümünde söz alan GTSO meclis üyesi Hamza 
Aygün “ Biz komisyonumuzu daha önce Ankara’da ziyaret 
etmiştik. Gemlik’teki imar alanlarının % 98 i yapılaşmış, 
geriye kalan % 2 si de zaten sorunlu yerler. Bu sorunun 
çözümü için acilen yeni imar alanları açılması gerekli, bir 
an öne yeniden yapılaşma için çok ciddi bir adım atılması 
lazım ” dedi.
GTSO Meclis Katip üyesi Faruk Güzel “ Gemlik 110 bin nü-
fuslu bir yer oldu, bir an evvel buradan taşınmamız lazım, 
yarın-öbür gün bunun acısını hepimiz çekeriz “ dedi.

GTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yıldırım “ Sayın 
belediye başkanımıza Gemlik’te okul yapılması için söz ver-
miştim fakat bize gösterilen alanda sağlıklı bir bina ya-
pılması için bina masrafı kadar zeminin güçlendirilmesine 
para harcanması gereğini gördük. Bu durumda biz de farklı 
bir yer gösterilmesini istedik ama Gemlik’in mevcut imar 
durumu önümüzdeki en büyük engel. Bunun yanında kentsel 
imarın yanında sanayi bölgelerinde ve mevcut liman böl-
gelerinin arkalarının desteklenmesi gerekmektedir. Sanayi 
imarlı yerlerin şimdiden 2025 yılına hazır olarak planlanması 
gerekir. Gemlik’te sanayinin gelişmesi ile istihdam ve halkın 
gelir düzeyi artacak, bu sayede maddi olarak daha dü-
zeydeki halkın yapılması düşünülen Kuzey Planları’ ndaki 
konutları alım gücü de artacaktır.

Panelde söz verilen diğer katılımcılar da Gemlik’in deprem 
riski ve Gemlik zeytininin durumu hakkındaki diğer görüş 
ve endişelerini komisyona ilettiler.

Odamızda 
Gemlik ''te Deprem Gerçeği ve 
Çözüm Önerileri 
Konulu Panel Düzenlendi

26
Ocak

2015
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29.01.2015 Tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği''nde 
yapılan törenle sertifikamızı aldık. Sertifika törenine Yö-
netim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet YILDIRIM , Genel 
Sekreterimiz Agah ARDA ve Akreditasyon sorumlumuz 
Gamze ÖZELDİZ katıldılar. Oda sistemimizin iş dünyası nez-
dindeki saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan hizmet 
türlerinin genişletilmesinihizmet 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 ak-
reditasyon sistemimizle birlikte gözle görülür kalite atağı 

yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu akredite olarak ‘5 yıldızlı’ ünvanı alan oda 
borsa sayısının 191’e ulaştığını, 41 oda ve borsanın da yolda 
olduğunu açıkladı Akreditasyon belgelerinde hedef; 365 
oda ve borsanın tamamı.Geçen yıl çalışmaları tamamlanan 
ve denetimleri gerçekleştirilen 10. Dönem 39 oda/borsa ile 
akreditasyon sertifikalarını yenileyen 1, 2, 5 ve 7. Dönemden 
54 oda/borsa; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev sahip-
liğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da ka-
tılımıyla düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Akreditasyon Sertifikamızı Yeniledik
30

Ocak
 2015
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TOBB Başkanımız M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Odamızı Ziyaret Etti
28

Mayıs
2014

ODAMIZDAN HABERLER

13.02.2015 Tarihinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU , Başkan Yar-
dımcısı Sayın Halim METE ve  TOBB Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile beraber, bölge oda ve borsalarının yöneticile-
rinden oluşan bir heyet odamızı ziyaret etti. Heyeti ; Yö-
netim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT, Meclis Başkanımız 
Vekilimiz Zafer IŞIK , Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz 
Mehmet YILDIRIM, Nurettin HOCAOĞLU, Sayman Üyemiz 
Ergin ERENOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet 
ANAR, Fikret Mete  , Şefik YILMAZ , Meclis Üyelerimiz ve 
Genel Sekreterimiz Agah ARDA karşıladılar.
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Oda yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Kemal AKIT 

“Sayın genel başkanımı ,sayın TOBB yönetim kurulu 
üyeleri Bursa TSO başkanımı ve beraberindeki heyeti 
Gemlik TSO’da görmekten gururluyuz ve mutluyuz. Hoş-
geldiniz, şeref verdiniz. Bu mutluluğumuzu bizimle pay-
laşan sayın kaymakamımıza, sayın belediye başkanımıza  
ziraat odası başkanımıza ve basınımıza teşekkür ederim. 
Sizleri meclis üyesi arkadaşlarımızla ağırlıyoruz. Sev-
giler sunuyorum.
Meclis başkanımız önceden yapılmış programı nedeniyle 
, yurt dışında bulunduğundan sizlerden özür diledi  ve se-
lamlarını iletmemi rica etti.

Şairin  “Gemlik’e doğru denizi göreceksiniz, sakın şa-
şırma dediği gibi Gemlik 110 bin nüfusuyla, adını verdiği 

körfezde kurulmuş , Bursa’ya ½ saat , Uludağ ve İstanbul’a 
1,5 saat mesafede şirin bir ilçemizdir.

Önceleri Bursa- Eskişehir ve hatta Ankara’nın deniz ih-
tiyacını gideren sayfiye şeridi idi ve geçimini turizmden, 
balıkçılıktan ve Gemlik zeytini adı ile kendini dünyaca ta-
nıtmış zeytini ile karşılıyordu.

Ancak bugün ; azot sanayi, Borusan, Çimtaş gibi Türkiye’nin 
ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasında olan büyük te-
sisleri , 4 adet 13 milyon ton elleçleme kapasitesi olan li-
manları , 10 bin çalışanı ve 286 ruhsatlı işletmesi ve 2 
milyar dolar ticaret hacmi ile bursa serbest bölgesi ve ile 
sanayi şehri konumundadır.

Gemlik Türkiye Gümrükler Sıralamasında 5.
2014 yılında 10,3 milyar dolar ihracat , 8.4 milyar dolat it-
halat ile Türkiye gümrükler sıralamasında 5. Sıraya yük-
selmiştir.

Yine 2014 yılında limanlarımıza 3800 adet gemi gelmiş ve 
13 milyon ton elleçleme gerçekleştirilmiştir. Buda Türkiye 
elleçleme miktarının %10 una tekabül eder.
Serbest bölge ve diğer sanayi tesislerinde 17000 civa-
rında personel çalışmaktadır. Bu oran Gemlik nüfusunun 
%50 sinin geçimi demektir.

Sayın konuklarımız ; sizlere özet olarak odamızı tanımak 
isterim. Kuruluş tarihi 1897 olan odamız , 118 yıllık geçmişi 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ile ülkemizin en eski ve en köklü kurumlarından bir ta-
nesidir. 2000 civarında üyemize , 11 meslek komitesi , 24 
meclis ve 7 yönetim kurulu üyemiz ve 11 personelimiz ile 
2013 yılı haziran ayında yeni inşa ettiğimiz şu anda içinde 
bulunduğumuz binamızda hizmet vermekteyiz.

Türkiye’de 365 Oda Borsa Arasında Akredite Olan İlk 
50 Oda arasındayız.

Üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek için Türkiye’deki 
365  oda ve borsa arasında akredite olan ilk 50 oda ara-
sında yerimizi aldık. Üyelerimize hizmet yolunda  sosyal 
projelerde de yer almaktayız. Resmi kurumlarımıza yar-
dımcı oluyoruz. Eğitime yüzde yüz destek için 99 depre-
minden sonra 16 derslikli okul yaptık. 70 kadar talebeye 
bursa veriyoruz. İki adet Avrupa birliği projesi gerçekleş-
tirerek gençlerimize iş olanağı sağladık. TOBB bünye-
sinde 1.5 milyon üye ile çalışan – üreten – istihdam sağ-
layan ve ekonomiyi ayakta tutan camianın temsilcileri 
olarak bizler devletimizden ; 

• Daha çok çalışmak 
• Daha çok üretmek
• Daha çok istihdam sağlamak ve
• Daha çok vergi vermek istiyoruz

Buna karşılık devletimizden sadece; güven – huzur ve is-
tikrar sağlamasını istiyoruz. İşte o zaman 2023 yılı hede-
fimiz olan 500 milyar dolar ihracat hedefine varırız.

Sayın başkanım ; 
27 yıllık başkanlığımda sizinle beraber 5 ayrı başkanla 
çalıştım. 2001 yılından beri sizinle beraberiz. Açık söylü-
yorum en huzurlu , en mutlu , en başarılı görevi sizinle 
yaptım.
 
Birliğimiz; sizin döneminizde Türkiye’de ve dünyada say-
gınlık kazanmıştır. Sizin ve yönetiminizin başarıları ile her 
zaman gurur duyduk.

 
En son Viyana da benim de katıldığım Avusturya Ekonomi 
Odası’ndan altın plaketle ödüllendirildiniz. Orada da bizi, 
Türkiye’mizi onurlandırdınız. 

Bu arada bursa odamızın eski başkanı  Sayın Celal 
SÖNMEZ ve mevcut başkanımız Sayın İbrahim BURKAY’a 
her zaman yanımızda olduklarından dolayı teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Sayın başkanım; sizi bu kadar kısa bir programda ağır-
lamak değil, daha geniş kapsamlı b ir programla ağır-
lamak istiyorduk. 

Yeni odamızın açılışını ve ödül töreni yaparak sizi Gemlik’te 
ağırlamak istiyorduk. Bunun için  , sizin belirleyeceğiniz 
bir tarihte özel olarak gelmeniz için söz istiyoruz. 

Uludağ Üniversitesine bağlı , Gemlik’in en güzel yerinde 
kampüsümüz var. Gemlik halkımızın , orasını Gemlik üni-
versitesi yapmak gibi bir beklentisi var. Bizlerden maddi 
destek bekliyorlar. Bu destek için sizlerden söz istiyoruz.
Üyelerimiz vize sorunu dolayısı ile zor durumda kalıyorlar. 
Bu haksız rekabetin önlenmesi için sizlerin çabaları ol-
duğunu biliyorum. Bu konu ile alakalı son gelişmeler hak-
kında bizleri bilgilendirmenizi rica ediyorum.

Başarılı bulduğunuz Merkez Bankası başkanına  müda-
haleyi doğru buluyor musunuz ? 

Gemlik’e demiryolu gelmesi ve lojistik köy olması için 
desteklerinizi bekliyoruz. Diğer oda arkadaşlarımızın da 
söyleyecekleri vardır. 

Son olarak; 
Devletimizin, ülkemizin ve milletimizin kalkınması; mü-
teşebbislerin, iş adamlarının, sanayinin kalkınması ile 
doğru orantılıdır. Sanayimiz, iş adamlarımız, müteşeb-
bislerimiz ne kadar güçlü olursa, milletin refahının da o 
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derece fazla gelişeceğinin bilinmesi 
gerekir. Hepinize saygılar sunar , teş-
rifleriniz için tekrar teşekkür ederim.” 
dedi
 
Ardından konuşmasını yapan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız 
Sayın ; M Rifat HİSARCIKLIOĞLU

 “Sayın kaymakamım, sayın belediye 
başkanım, sayın emniyet müdürüm. 
Gemlik ticaret sanayi odasının çok de-
ğerli başkanı, değerli yönetim kurulu 
ve meclis üyesi kardeşlerim, genel sek-
reterim ve kıymetli oda çalışanlarım. 
Şahsım ve TOBB yönetim kurulu adına 
hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım. 
Bursa da gerçekleştireceğimiz yönetim 
kurulu toplantısı vesilesi ile, size bu 
yeni seçim dönemde hayırlı olsun zi-
yaretine gelememiştik. Bu vesile ile yö-
netim kurulumuzla beraber hayırlı 
olsun ziyaretine geldik.

Öncelikle ben tabi Kemal abimden baş-
lamak gerekirdi Bursa ziyaretine. İlk 
Kemal abimin duasını alıp diğer tüm 
odalara gitmem gerekirdi. Bir son-
rakine bu şekilde yapıp tüm ilçelerimizi 
ziyaret edeceğim. 

Kemal abinin ifade ettiği gibi, 2001 den 
bu yana hem yakın çalıştığım hem saygı 
duyduğum, Türk iş dünyasına, cami-
amıza sayısız hizmetleri olan bir büyü-
ğümüz Kemal Abi. Gemlik bu konuda 
çok şanslı. Sizleri kutluyorum, böyle 
bir başkana sahip çıktığınız için. 

“Birlikte Rahmet Ve Bereket, Ayrı-
lıkta Azap Vardır”

Bu toplantıda hoşuma giden bir şey 
oldu. Her zaman söylerim. Birlikte 
rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. 
Burada da gördüm ki hem kayma-
kamım, hem belediye başkanım, diğer 
kamu ve kurumların temsilcileri 
burada. İşte başarıya giden yolun 
anahtarı aslında budur. Bu birlik ve be-
raberlik havasının yansımalarını be-
reket olarak yansıyor görüyoruz. Kay-
makamımıza ve belediye başkanımıza 
teşekkür ediyorum.
GTSO  Paris – Londra – Berlin Odaları 
ile Aynı Standartta Hizmet Veriyor 
Ayrıca GTSO ’ya bu modern ve güzel 
hizmet binasını Türkiye’ye, Bursa’mıza 
ve Gemlik’e kazandırtıldığınız için ve 
vizyonunuz için sizleri kutluyorum. İn-
şallah bu binamızın açılışını da hep bir-
likte ayrıca yaparız. Az önce Kemal 

başkanımın da dediği gibi Gemlik Ti-
caret ve Sanayi Odamız 5 Yıldızlı bir 
odadır. Ülkemizde ki odalarımızın 191 
tanesi 5 yıldızlı oda sınıfına giriyor. Bu 
şu demektir. Bu gün Paris, Londra, 
Berlin ticaret odaları nasıl hizmet ve-
riyorsa , Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
’da aynı şekilde hizmet veriyordur. Bu 
gurur verici bir durumdur. Yani Gemlik 
TSO nun hizmeti Paris’ten, Londra’dan 
, Berlin’den aşağı değildir. Bu müthiş 
bir şey. Bunun için tüm GTSO çalışan-
larını, Genel Sekreterini kutluyorum. 
İnşallah nisanda meclis üyelerimizin 
eğitim toplantısına geleceksiniz. Sizleri 
de orada misafir etme şansımız olacak. 

Bolluk ve Bereket Kenti Gemlik

Gemlik’in  son 5 yılda ki nüfus artışına 
bakarsak, burada bir bolluk ve bere-
ketin var olduğunu görebilirsiniz. 
Gemlik’te her şey var.  Sanayi var, liman 
var, zeytin var, turizm var, ticaret var. 
Allah’ın şanslı kullarısınız. Türkiye’nin 
her coğrafyasında bunu görmek 
mümkün değil.  Az önce Kemal Baş-
kanımız Gemlik ekonomisinden bah-
setti.  

Benim bildiğim kadarıyla Türkiye’de 
konserveciliğin başladığı ilk yer. Bu da 
ayrı bir önem arz ediyor. Ayrıca , Gemlik 
Zeytini dünyaya mal olmuş, kalitesiyle 
Gemlik’in marka değerini arttırmıştır.

4 büyük limanıyla Türkiye’nin en önemli 
liman merkezlerinden bir tanesidir. Ge-
lirken de gördüm. Bu kadar büyük li-
manın olduğu bir yerde Demir yolu ol-
mazsa olmazdır. Bir limanın demir yolu 
ile bağlantılı olmadan daha verimli ve 
aktif çalışması mümkün değildir. Bu-
radan Anadolu’ya tren yolu ile sevkiyat 
yapmak müthiş bir ekonomik kazanç 
sağlayacaktır. Bu Gemlik’e ayrı bir zen-
ginlik ayrı bir bereket getirecektir.
Ayıca büyük şairimiz  Orhan Veli söy-
lemiş .” Gemlik’e doğru denizi göre-
ceksin, sakın şaşırma” Bu söz bile as-
lında çok şeyi anlatıyor. Anadolu’dan 
gelenleri denizle ilk buluşturan coğ-
rafyada bulunuyor Gemlik. Hala tu-
rizmde potansiyeli var. 
Bunların yanında Gemlik’in sorunları 
var mı, elbette var. Bu sorunları Kemal 
Başkanım tüm şura toplantılarda sayın 
başbakanımıza arz etmiş ve günde-
mimize taşımıştır. Bundan sonraki top-
lantılarımızda da bu sorunlara çözüm 
üretmeye hazır olduğumuzu belirtmek 
isterim. İnşallah önümüzdeki günlerde 

yine sayın Başbakanımız sizleri ve so-
runlarınızı dinlemek istiyor.
 Önemli noktalardan bir tanesi; Kemal 
abi benim Kayseri’ li olduğumu unu-
tuyor. Gemlik Üniversitesi istiyor. Ben 
bunları yaparım ama benimde senden 
bir ricam var. Şimdi seçim arifesi , 
buraya tüm siyasi partilerimizin tem-
silcileri gelecek. Sen şu tatlı dilinle 
Merkez Bankasının Matbuatını bizim 
Odalar Birliğinin altına koydurtmaya 
yönelik talepte bulun. O zaman söz , 
ben de üniversiteyi yaparım. 

Vize Sorunu Acilen Çözülmeli

Özellikle bu vize konusunda da yüzde 
yüz haklısınız. Biz Türk sanayicileri ve 
müteşebbisleri uluslar arası arena da 
çok aktifiz.  Ben bunu her platformda 
vize konusunu gündeme getiriyorum , 
getirmeye de devam edeceğim. Bu gün 
nasıl devlet memurları yeşil pasaportla 
yurt dışına çıkıyorlarsa, biz sektör tem-
silcileri ve sanayicilerimizde aynı ko-
laylıktan faydalanmalıdırlar. Bizler de 
devlet için çalışıyor , üretiyor, vergi ve-
riyoruz.

Geçen yıl itibari ile mal satmadığımız 
hiçbir ülke yok. Biz bu malı satınca ül-
kemize bolluk ve bereket geliyor. Bizde 
diyoruz ki bu müteşebbislerimiz kon-
solosluklarda vize kuyruklarında bek-
lemesin , perişanlık yaşamasınlar. 

Biz iş dünyası olarak üretelim, üretti-
ğimizi içerde dışarıda satalım, adam 
istihdam edelim. Türkiye’nin geliş-
mesine büyümesine katkı sağlayalım. 
Gelirken gördüm Kocaeli – Orhangazi 
– İzmir otoyolu ile Gemlik daha da ge-
lişecek ve ekonomik dinamiklerine bir 
yenisini daha ekleyecektir. Bu sizin için 
büyük bir şans. “ dedi. 

Konuşmasının ardından TOBB tara-
fından hazırlanan Yunus Emre’nin tüm 
hayatı , tüm divanını içinde barındıran 
ve 3 yıllık bir çalışma ile ortaya çıkan 
eseri, Oda başkanımıza ve tüm meclis 
üyelerimize takdim edildi.  Ardından 
Genel Başkanımızın ziyareti anısına 
Oda Başkanımız Kemal AKIT’da üze-
rinde zeytin ağacı motifli bir çini takdim 
etti. Daha sonra hep beraber fotoğraf 
çekiminden sonra Gemlik Borsa’sına 
gitmek üzere yola koyuldular.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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KOSGEB Proje Destek Programı Bilgilendirme Semineri Düzenledik

Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi Giriş Restorasyonu Görüşüldü
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2015

ODAMIZDAN HABERLER

KOSGEB’in 30 Ocak-20 Mart 2015 tarihlerinde uygulamaya 
koyduğu markalaşma ve kurumsallaşma ana konulu Kobi 
Proje Destek Programı ile ilgili olarak GTSO ve KOSGEB 
Bursa İl Müdürlüğü tarafından GTSO’da 27.02.2015 tari-
hinde üyelerine yönelik bir seminer düzenlendi.

Seminerde Bursa KOSGEB İl Müdürlüğü’nden Erşat Güzel 
destek programı ile sunum yaptı, yapılan sunum sonra-
sında ise üyelerden gelen sorular cevaplandırıldı.

 

Sunumda bu proje kapsamında maksimum % 50’si hibe, 
kalan % 50’si faizsiz kredi şeklinde azami tutarı 150.000 
TL olan desteği anlatıldı. Buna göre destekten fayda-
lanmak isteyen firmaların 20 Mart 2015 tarihine kadar 
KOSGEB internet sitesinden gerekli formları doldurarak 
projelerini detaylı bir şekilde hazırlayıp evrakları KOSGEB 
Bursa temsilciliğine ulaştırmaları gerektiği belirtildi. 

Bu süreçte KOSGEB’e ulaştırılan projeler kurul tarafından 
değerlendirilerek destek almaya hak kazanan firmalara 
tebligat yapılacak.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve beraberindeki 
heyet yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Ziyarette Meclis 
Başkanı Paşa Ağdemir, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Akıt, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mehmet Yıdırım ve 
Nurettin Hocaoğlu, Sayman Üye Ergin Erenoğlu ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri Mehmet Anar, Şefik Yılmaz ve Fikret 
Mete hazır bulundular.

Ziyarette 25.02.2015 taarihinde GTSO meclis toplantısında 
da sunumu yapılan Uludağ Üniversitesi Gemlik Kampüsü 
giriş kapısına yapılması düşünülen proje örnekleri slayt 
ve görselleri ile incelendi ve konuyla ilgili karşılıklı görüş 
alış-verişinde bulunuldu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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BEBKA Proje Yazma Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Karacabey TSO ve Karacabey 
Tarım Fuarı Ziyareti
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16.03.2015 tarihinde Gemlik Kaymakamlığının desteği ile 
BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) 2015 
yılı proje teklif çağrısı ile ilgili olarak odamızda proje 
eğitimi gerçekleştirildi. 09.03.2015 tarihinde teklif çağrısı 
kapsamında “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” ve “Sağlık 
Turizminin Geliştirilmesi” mali destek programlarına 
yönelik olarak odamızda bilgilendirme semineri 
düzenlenmişti. Bugün yapılan eğitimde destekler ile ilgili 
yazılacak projelerin http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ 
internet sitesinden nasıl yapılacağı detayları ile birlikte 
katılımcılara gösterildi. Söz konusu mali destek 
programlarına ilişkin internet sitesi üzerinden son başvuru 
tarihinin 08.05.2015 , projenin yazılı çıktısının Ajansa teslim 
tarihinin ise 15.05.2015 olduğu belirtildi.
 

Eğitim sonrasında katılımcılara hitaben konuşan Gemlik 
Kaymakamı Sayın Cahit Işık “Gösterilen programlar 
çerçevesinde hepimizin bildiği Gemlik’in normlarına ve 
potansiyellerine uygun birtakım projelerin çıkması en 
büyük arzumuz. Ajansın önderliğinde hazırlanacak 
projelerde ilçemizin destek alması hedefindeyiz. Gemlik’in 
geleceğe dönük birtakım yaralarına merhem olacak 
projelerin buradan çıkmasını bekliyoruz. Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odamız ‘da bu tür faaliyetlerimizde bize 
salonlarını açmaktadır. Onlar da bu tür faaliyetlerimizin 
birer paydaşı olmaktadır. Siz katılımcılara ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ediyorum” dedi.

Oda Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizden oluşan 
heyetimiz, Karacabey’de düzenlenen 4. Karacabey Tarım 
Fuarına katıldılar. Fuar ziyareti öncesi Karacabey Ticaret 
ve Sanayi Odası Ziyaret edildi. Ziyarete Oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız, Kemal AKIT, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilimiz Nurettin HOCAOĞLU, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz A. Ergin ERENOĞLU, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Mehmet ANAR , Hikmet METE ve Oda Genel Sekreterimiz 
Agah ARDA iştirak ettiler.
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Odamızın meslek grubu üyelerine yönelik olarak Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilmesi planlanan 
kahvaltılardan ilki bugün Mir Otel’de düzenlendi.1, 2, 5, 6 
ve 9. Meslek gruplarının davet edildiği bu ilk organizasyona 
üyelerimizden yaklaşık 60 kişi iştirak etti. Kahvaltıda oda 
Meclis Başkanımız Paşa Ağdemir, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kemal Akıt, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekillerimiz Nurettin Hocaoğlu ve Mehmet Yıldırım, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz A.Ergin ERENOĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Anar, Ergin Erenoğlu, 
Şefik Yılmaz ve Fikret Mete, Meclis Başkanvekilleri Zafer 
Işık ve Abdulfetah Ballı da hazır bulundu. 
 
Kahvaltı esnasında konuşma yapan Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir “Öncelikle bugünün 18 Mart Çanakkale Şehitlerini 
Anma Günü olması sebebi ile Çanakkale şehitlerimizi saygı 
ile anıyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar 
ilkini organize ettiğimiz kahvaltı toplantılarının 1,2,5,6 ve 
9 no lu meslek gruplarımıza yönelik olanını bugün burada 
gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar bu toplantımızın amacı 
birlikte kaynaşmak, sorunlarımız varsa anlatmaktır. Ben 
şuna inanıyorum ki yönetim kurulumuz ve oda 
çalışanlarımız bütün sorunlarınızı halledecek altyapıya 
sahiptir. Biz bu toplantıları sık-sık yapıp bir araya geleceğiz. 
Bundan sonra her ay bir kahvaltı düzenleyerek 3 gruba 
bölünmüş üyelerimiz ile bir araya geleceğiz. Fakat 
organizasyonlar ve fuar gezileri odamızca düzenlemesine 
rağmen ilgi az. Sadece 1 kişi aramış Bursa’daki 

kitap-eğitim fuarına gideceğiz diye. Daha sonra oda ne 
yapıyor, para alıyor diye birbirimizi sürekli eleştiriyoruz. 
Odamız dünya standartlarında hizmet verecek altyapıya 
sahip, sizlerden ricam odamıza sahip çıkalım. Hepinize 
saygılar sunuyorum. Afiyet olsun.” Dedi.
 
Paşa Ağdemir konuşmasından sonra Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt’ı konuşma yapması için kürsüye davet 
etti. Kemal Akıt konuşmasında “Gemlik’in kanaat önderleri, 
odamızın değerli üyeleri sizleri şahsım ve yönetim kurulum 
adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoşgeldiniz. Ben de 
meclis başkanımın dediği gibi bugün Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasında şehit olmuş vatan evlatları 
için Allah’tan rahmet diliyorum. Burada gördüğünüz gibi 
bir aile toplantısı yapıyoruz. İçimizde yabancı yok. Sizler 
bu ailenin asil fertlerisiniz. Misafir ve protokol yok, o 
bakımdan biz istiyoruz ki hem birbirimiz ile yakından temas 
edip dertlerimiz, sorunlarımız varsa onları konuşalım ve 
aynı zamanda da bugünkü beş meslek grubumuzun meslek 
komitesini de burada yapmış olalım. Biz şükür ki geniş bir 
aileyiz. Hepimiz bir arada olmayı isterdik, bir çırpıda bu 
toplantıyı yapalım dedik ama, sığdıramayız salonlara diye 
üçe böldük, birbirlerine yakın sektörleri bir araya getirdik. 
Bugün de beş grubu bir araya topladık yaklaşık 390 üyemizi 
davet ettik. Telefon mesajı ile, mail ile ve arayarak ancak 
89 üyemizden geleceği yönünde teyit aldık. O zaten bizim 
moralimizi bozdu bugün bakıyorum bu katılım sayısına da 
ulaşamadık. Dolayısı ile biz bundan tabiki üzülüyoruz ama 

Oda Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk
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işinizi gücünüzü bıraktınız buraya teşrif ettiniz, sizlere özellikle 
teşekkür ediyorum. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. 
TOBB’un 365 tane oda ve borsası var, biz bunların arasında 
2008 yılında ilk 50 akredite olan odalardan biriyiz. Türkiye’de 
81 il var ama biz birçok il odasından önce akredite olduk. 
Bununla hepimizin iftihar etmesi lazım. Bu vesile ile 2008 
yılında bu işe gönül ve emek veren, 2011 ve en son 2014 yılı 
Aralık ayında bu akreditasyon belgesini yenileyen yönetim 
kurulu üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Bu 
kolay alınan bir belge değil. Biz işimizi bıraktık, kampa girdik 
çok çalıştık ve ondan sonra bu belgeyi alabildik. Türkiye’de 
bu belgeyi alan ilçe odalarında ilklerden bir tanesiyiz. Akredite 
oda olmak ne demek, 5 yıldızlı oda olmak demek, 5 yıldızlı 
hizmet demek. Odamıza geldiğinizde sol tarafta o armayı 
görüyorsunuz, onu almak kolay değil. Bu belge için baya bir 
teftiş görüyoruz. İstiyoruz ki üyelerimiz de bizi teftiş etsinler. 
Yapıcı tenkitlerle bize daha iyi hizmet vermek için destek 
olsunlar. Başkan olduğum günden bu yana her vesile ile 
komitelerin toplanması için çağrı yaptım. Gelin komite 
üyelerinizin sorunlarını ve şikayetlerini dile getirin. Bunları 
ele alalım daha çok hizmet vermek için bize imkan tanıyın. 
Ama maalesef bu komiteleri toplama imkanını, geldim 
gidiyorum 27 senedir buradayım, bulamadım. Aslında sizin 
için hizmet ediyoruz. Kendimiz için bir şey yaptığımız yok. 
Bazıları bana sen ne kadar maaş alıyorsun ki burada bütün 
gün bulunuyorsun diyorlar. Yani bunu bile bilmeyen 
arkadaşlarımız var. Odalar birliği en tepesinden en alttaki 
kuruma kadar başkanları, yönetimi, meclisi 40 para almıyor 
arkadaşlar. Gönülden olan şeyler bunlar. Bu şeref bize yeter. 
Size nasıl daha iyi hizmet edelim diye çabalıyoruz. Bu 
arkadaşlarımın hangisini para ile getirtebilirsiniz. İşte 
gönülden hizmet. Meclis üyelerimizin hak ve huzur bedelleri 

var, biz bunları en baştan beri bıraktık , okuyan çocuklara 
burs olarak dağıtıyoruz. O bakımdan sizler bizlere destek 
olun. Odamızın girişinde sağ tarafta masanın üzerinde bir 
şikayet kutumuz var. Her ay ilgili arkadaş tarafından bize 
getirilir. Bazen 1-2 tane, bazen de hiç yok. Burada dert var, 
şikayet var, belki de teşvik var. İyi yaptığımız şeyi yazmanızı 
da bekleriz. Bundan dolayı biz şikayet yok diye sevinelim mi 
yoksa ilgisizliğe karşı üzüntü mü duyalım? O bakımdan bizi 
nerede görürseniz, her türlü dertlerinizi, sıkıntılarınızı, yapıcı 
tenkitlerinizi bizlere ve personele iletin. Bir şikayetiniz olursa 
lütfen anlatın. Çünkü bu hizmet olarak size dönecek. Bunu 
bilhassa rica ediyorum. Bugün gördüğünü gibi az katılımımız 
var, olsun. İnşallah bundan sonraki katılımlar daha coşkulu 
olur diye umut ediyorum. Komite toplantısını da yapmış olalım 
böylece. Şikayet ve istekleriniz varsa lütfen onları bize iletin, 
biz buradayız bugün. Cevap verilecek birşeyimiz varsa cevap 
ta verelim. Bu kahvaltılarımızı bu yıl 3 defa yapacağız, 
bugünden bunu başlattık. Ben katılımınız için çok teşekkür 
ediyorum. Bir dahaki toplantılarda görüşmek üzere. Hepinize 
saygılarımı sunuyorum.” Dedi.
 
Yapılan konuşmalardan sonra üyeler de söz verildi. Üyelerden 
söz alan Adem Minare Gemlik’te üretilen zeytinin ihracatının 
arttırılması için, daha önce üniversitede hocayken ve Tariş’te 
de uygulatmaya çalıştığı gibi; zeytin hasadının olgunlaşmaya 
başlamadan önce başlaması gerektiğini belirtti. 1-2 aylık 
toplama sezonunun 3-4 aya çıkarılması gerektiğini erken 
yapılan hasadın kostik ile muamele görmesi gerektiğini, yurt 
dışında bu şekilde üretilen zeytinin tüketildiğini belirtti. Bu 
tarz üretim ve hasadın zeytin müstahsili üreticilerde ve 
ticaretini yapan tüccarlarca uygulanması gerektiğini vurguladı.

ODAMIZDAN HABERLER
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Meclis Üyelerimize Yönelik “İşletmelerde Kriz Yönetimi Eğitimi

Oda Yönetim Kurulumuz Yerli Malı Belgesi Toplantısına Katıldı
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TOBB tarafından 2015 yılının başında 3 yıllığına yeniden 
akredite olan odamızın akreditasyon çalışmaları kapsa-
mında meclis üyelerimize yönelik olarak sertifikalı “İş-
letmelerde Kriz Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Avrupa 
Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Doğu Marmara 
Şubesi’nce eğitimci Meriç Renkver tarafından verilen eği-
timde ticari işletmelerin karşılaşabileceği kriz durumları, 
krizin ele alınış biçimi ve kriz oluşmadan alınması ge-
reken tedbirlerle ilgili olarak eğitim verildi. 

Eğitimde yönetim kurulumuzun tamamı, meclisimizin ise 
büyük çoğunluğu hazır bulundu.

Eğitim sonrasında Meclis Başkanımız Paşa Ağdemir eği-
timciye ve beraberinde gelen ABİGEM heyetine teşekkür 
etti.

Yerli Malı Belgesi Tanıtım Toplantısı, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ve çok sayıda davetlinin 
katılımıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız 
Kemal Akıt, Yönetim Kurulu Başkan Vekillerimiz Mehmet 
Yıdırım ve Nurettin Hocaoğlu, Sayman Üyemiz Ergin 
Erenoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Anar, 
Şefik Yılmaz Fikret Mete ve Genel Sekreterimiz Agah Arda 
iştirak ettiler.

Yerli Malı Belgesi Tanıtım Toplantısı, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ve çok sayıda davetlinin 

katılımıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı 
konuşmada, Bakan Işık ile birlikte, Türkiye ve Bursa için 
çok hayırlı olacak bir süreci başlatıklarını belirterek, 
“Bugüne kadar ülkemizin sanayicileri olarak hep şundan 
şikâyet ediyorduk; Kamu idaremiz, kendi yaptığı ihalelerde, 
milli şirketlerimize, öncelik vermiyor. Oysa gelişmiş 
ülkeler dahi, önce kendi ülkelerindeki üretimi destekliyor. 
Bu çerçevede bir kamu kurumu, mal alımı yaparken, 
pahalı da olsa, önce kendi ülkesinin şirketinin ürettiği 
malı tercih ediyor. Böylece kendi hem KOBİ’lerinin 
büyümesini sağlamakta, aynı zamanda ülkesinin 
ekonomisinin büyümesini sağlamaktadır” dedi.
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EKMEK  “NAN-I 
AZİZ”

Ekmekçilik tarihi, insanların habutatı taşlar arasında kırıp ufaladığı, sonra da bunlara su katıp elde ettiği hamuru 
yassı bir kaya üzerinde yayarak ateşte pişirdiği günlere kadar dayanır. Hamura şekil verme fikrine ise M.Ö. 25.yy.da 
Mısır’da rastlanmaktadır.  Yine ekmekçilik tarihinde ilk standardın 1502 yılında Bursa’da 2.Beyazıt tarafından yü-
rürlüğe sokulan Kanunname-i İhsab-ı Bursa olduğu sanılmaktadır.

Bulunduğu ve kullanılmaya başlandığı tarihten bu güne, içinde bulunan besin öğeleri, doyurucu özelliği ve en ucuz 
enerji kaynağı oluşu ekmeği daima vazgeçilmez yapmıştır ki “Ekmek olmazsa sofra bezenmez” değimini doğrular-
casına… 

Özellikle toplumumuzda ekmeksiz geçen bir öğün adeta yenmemiş gibi algılanır. Ve “ekmek ile doymak” birbirini 
tamamlar haldedir.

Hayatımızda ekmek, geçmişten günümüze, inançlarımıza, kültürümüze ve geleceğimize dair her alanda var olmuştur. 
“Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü kendisi kaldırır” diyerek paylaşmayı, “Ekmek tuz hakkını bilmeyen kör olur” diyerek 
vefayı, “Okumuşun ekmeği koynundadır” diyerek eğitim ve meslek sahibi olmayı değimlerimiz vurgulamaktadır.  
“Allah oğul ekmeği yedirsin, torun ekmeği yiyesin” diyerek sevdiklerimize dua ederiz, “Ekmeği aşı olsunda yiyecek 
hali olmasın” sözleriyle ahlarımızı dile getiririz, “Ekmeğini katığına denk eden aç kalmaz” diyerek de tedbirli olmaya, 
israftan kaçınmaya dikkat çekmekteyiz. 

EKMEK NİMETTİR.

EKİNDEN HARMANA, HARMANDAN FIRINA, FIRINDAN SOFRAYA..
Ekmek çok büyük emeklerle yapılmaktadır. 
Bundan dolayı tüketirken israftan kaçınalım.

“AÇA ARPA EKMEĞİ, ETTEN LEZZETLİDİR.”

RIFAT BULUT
                                                                                              
GEMLİK FIRINCILAR DERNEĞİ



BAŞKANDAN MESAJ

2015 yılı pek çok açıdan tarihimizde önemli bir kavşak 
noktası. 35 sene sonra 21’inci asrın tam ortasına rastlıyor. 
35 sene öncesi ise dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan yeni 
iktisadi yapıların temelinin atıldığı 1980’lerin başına denk 
geliyor.

1980’lerde dünyayı en iyi ne simgelerdi diye baktığımızda 
duvarları ve sınırları görüyorduk. Bu alanların içinde 
dünyanın geri kalanından bağımsız olarak yaşanabiliyordu. 
Bilişim ve lojistik alanındaki ilerlemelerle birlikte artık 
buna imkân kalmadı. Şimdi dünyayı en iyi ne simgeliyor 
diye baktığımızda interneti görüyoruz. Ülkeler bir bütünün 
parçaları olarak işlev görmeye başlıyor. Bu yüzden de AB, 
NAFTA, TTIP gibi oluşumlar, yani bir bütünün parçası 
olmak daha fazla talep görüyor.

Türkiye’ye baktığımızdaysa 35 sene önce 80’lerin başında 
ekonomimiz; rekabete kapalı, yüksek gümrük duvarları 
arkasında kalitesiz malı içeride pahalı üreten, ithal ikameci 
bir yapıdaydı. Rahmetli Özal bu sağlıksız yapıyı değiştirecek 
adımları atmaya başladı. Ekonomide ilk reform hamlesini 
başlatan Özal’la birlikte Türkiye ekonomisi hızlı bir gelişme 
gösterdi. Rekabete açık, ihracatı ciddi bir iş alanı gören 
yeni bir zihniyetle tanıştık. Sonuçta 70’lerin “hasta adamı” 
gitti ve yerine müthiş bir ekonomik performans sağlandı. 
Dünyaya açılarak ve rekabet ederek para kazanmayı 
öğrendik. Türkiye önemli bir güç ve çekim merkezi haline 
geldi. İş insanlarımız büyük bir şevk ve dinamizmle 
dünyanın her yerinde iş yapmaya başladı.

Ne yazık ki bu performans ve reform süreci 90’larda devam 
ettirilemedi. Eski kötü alışkanlıklarımızdan, köhne ve 
hantal kurumlarımızdan, yasakçı zihniyetlerimizden 
vazgeçmedik. Siyasi hesaplar ve çıkarlar ön plana çıktı. 
Koalisyon hükümetlerinin uyumsuzluğu ve vizyonsuzluğu 

90’ların kayıp yıllar olarak tarihe geçmesine neden oldu. 
Reel sektörün önünü açmak yerine kapattık. Bankalardaki 
kaynaklar hükümetlerin popülist ve verimsiz harcamalarıyla 
israf edildi. Sonuçta bütün dünya büyürken, biz yerimizde 
saydık. Koca bir 10 yılı boşa geçirdik. Hem kamu maliyesi 
çöktü hem de mali piyasalarımız. Bunun bedelini de 2001 
krizinde ödedik.

Nihayet 2001 kriziyle gördük ki, Türkiye’nin karşı karşıya 
bulunduğu meselelerin çözümü için, başta kamuda olmak 
üzere iktisadi, idari ve siyasi yapıda bir zihniyet devrimini 
gerçekleştirmemiz gerekiyor. İşte böylece ikinci reform 
hamlesi başladı. Kamu maliyesinde ve bankacılık 
sisteminde çürükler ayıklandı. Daha şeffaf ve hesap 
verebilir bir sistem kuruldu. İş ortamının iyileştiren adımlar 
atıldı. Bunların sonuçları da görüldü. 2002-2007 arasında 
ekonomi ortalama yıllık %7 büyüdü. 3 milyon kişiye yeni 
istihdam alanı açıldı. Enflasyon ve faiz oranları tek haneli 
seviyelere geriledi. Dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olduk. 
Bu bir başarı hikâyesidir ve bunda büyük payı olan Türk 
müteşebbisi, sanayicisi, üreticisi, çalışanı hepimizin övünç 
kaynağı olmuştur.

1980'lerin başında Suudi Arabistan ekonomisi Türkiye’den 
daha büyüktü, Yunanistan’la ise eşit konumdaydık. Bugünse 
Türkiye bu bölgenin en büyük ekonomisi oldu. İtalya ile 
Çin arasında sanayi üretim kapasitesi en büyük ülke haline 
geldik. Üstelik sanayimizi tüm Anadolu’ya yaydık. 1980’de 
Türkiye’de sadece 12 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) vardı. 
Bugünse 200’e yakın OSB yatırımcılarla dolmuş durumda. 
Yurt dışı müteahhitlikte ve turizmde dünyada ilk sıralara 
yükseldik.

1980’de sadece 1000 kadar kayıtlı ihracatçı firma vardı, 
toplam ihracatımız ise 3 milyar dolar düzeyindeydi. 

TOBB 
2050’nin Türkiye’si için 
çalışıyor...

TOBB Başkanımız
Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ndan Mesaj
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Bugünse 50 binden fazla kayıtlı ihracatçımız dünyaya 
açılarak para kazanmaya çalışıyor. 1980’lerin başında 
tarım ihracatçısı bir ülke konumundayken, bugün sattığımız 
malların %94’ü sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türkiye 
bunu, petrol veya doğal gaz gibi kaynaklara sahip olmadan, 
sadece müteşebbis gücüyle başarmıştır.

Komisyonculara mal satmakla ihracat yapmayı öğrenen 
firmalarımız, artık yabancı pazarlarda yerleşik hale geliyor. 
Türk özel sektörünün bugün yurt dışında 30 milyar dolara 
yakın yatırımı bulunuyor. Müttehitlerimizin, Türkiye’nin 
etrafındaki coğrafyanın neredeyse tamamında önemli 
yatırımları, makine parkları bulunuyor. Dünyanın en büyük 
250 uluslararası müteahhitlik firmasından 42’si Türk 
müteahhitleridir.
Sanayici ve tüccarımız da, üretim ve pazarlama ağlarını 
etrafımızdaki coğrafyaya genişletiyorlar. Yeri geldiğinde 
fabrika açıyorlar, yeri geldiğinde temsilcilik açıyorlar ya 
da stratejik ortaklıklar kurma yoluna giriyorlar. Bu 
dediklerimi sadece İstanbul’daki büyük şirketlerimiz değil, 
Anadolu’daki binlerce KOBİ’miz de yapıyor. 

Şirketlerimizin zihinsel kodları da değişiyor. Markalaşmanın 
önemini ve faydasını anlıyoruz. Marka tescilinde son 
yıllarda Avrupa’nın ilk üç ülkesinden biri haline geldik. 
Zira sadece iç pazarlara değil dış pazarlara odaklanarak 
üretim yapıyoruz. Bu sayede 210’dan fazla ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Avrupa’da satılan her dört televizyondan, her 
beş beyaz eşyadan biri Türkiye’de üretiliyor. Enerji arz 
güvenliğinde stratejik bir önem kazanıyoruz. 

Şimdi tarihin yeniden şekillendiği kırılma noktalarından 
birini yaşıyoruz. Türkiye, ilk kez, nerede olduğu için değil, 
coğrafi konumu sayesinde değil, ne olduğu için, bu 
topraklar üzerinde ne inşa ettiği için önem taşıdığı bir 

döneme girdi. 35 sene önce üçüncü dünya ülkesi 
görünümündeydik. Bugünse bölgesel bir güç haline geldik. 
35 sene sonra 2050 için çok daha iddialı hedeflerimiz var. 

“Dünyada en çok yaşamak istediğiniz ülke” sorusuna 
Türkiye cevabının ilk 10’a girdiği bir Türkiye hayal ediyorum. 
Araştırma ve geliştirmeye dayanan yenilikçi ve rekabetçi 
bir ekonomik model kurmuş, tüm bu coğrafya için ilham 
kaynağı olmuş bir Türkiye görmek istiyorum. En az üç 
sektörde dünya lideri pozisyonunu elde etmiş, dünyada 
tanınan 10 marka üreten, dünyanın en büyük 500 şirketi 
arasında 20 Türk şirketine sahip bir özel sektör 
hedefliyorum. Sadece küresel değer zincirleri içinde yer 
almakla kalmayan, küresel değer zincirleri oluşturup 
dünyaya yayılan küresel milli şirketlerimiz olmasını 
istiyorum. 

2050 hayalimde öyle bir Türkiye var ki; Bölgemizdeki 
şirketler, Türkiye’ye mal sattığını referans olarak 
gösterecek. Ülkeler “Nasıl daha fazla Türk yatırımı 
çekebiliriz” diye konferanslar düzenleyecek. Hastası olan, 
hükümetinden “Türkiye’deki hastaneler gibi” hastane 
isteyecek. Çocuğunun geleceğini düşünen, Türkiye’de 
üniversitelere göndermenin yollarını arayacak. Yazarlar, 
kitapları Türkçeye çevrilsin diye, Türkiye’de yayınevlerini 
dolaşacak.

TOBB olarak böyle bir Türkiye hedefine ulaşmak, gelecek 
nesillere böyle bir ülke bırakabilmek arzusuyla çalışıyoruz. 
Ahmet Arif’in dediği gibi; Umut ile, sevda ile, düş ile, bu 
büyük Türkiye hayalimiz için çalışıp, hedeflerimizin 
peşinden koşacağız.
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G3 Forum ile TOBB girişimcilik rüzgarını Anadolu'ya taşıdı
22

Ekim
2014

Girişimcilik Haftası, başarılı girişimcilerin 
deneyimlerini, girişimci adaylarıyla paylaştığı, 

TOBB’un ev sahipliğindeki G3 Forum ile kutlandı. Daha 
önceleri İstanbul’da yapılan organizasyon, bu rüzgârı artık 
Anadolu’dan estirecek. Kayseri, 40’ı aşkın başarılı 
girişimcinin deneyimlerini paylaştığı oturumlarla 
gerçekleşen G3 Forum’a ev sahipliği yaptı. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilik kültürünün Anadolu’ya 
yayılmasına büyük önem verdiklerine işaret ederek, “Bizler 
herşeyi el yordamı ile düşe kalka öğrendik. Artık bu işin 
mantığı değişmek zorunda. O yüzden girişimcilik 
ekosistemini bir araya getiren bu forumu Anadolu’ya açtık” 
dedi. 
Girişimci olmaya hazırlanan gençler, başarılı olmuş 
girişimcilerle TOBB’un öncülüğünde, G3 Forum kapsamında 
Kayseri’de biraraya geldi. Ali Sabancı, Gülden Yılmaz ve 
Evrim Aras gibi girişimciler, girişimci adaylarıyla 
tecrübelerini paylaştı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Bizim nesil herşeyi el yordamıyla, düşe kalka öğrendi. 
Çünkü girişimciliği bilen, tecrübe aktaracak kimse yoktu. 
Bizim insanımız gördüğüne inanır. Şimdi girişimci 
adaylarımız, başarı öykülerini bizzat sahiplerinden dinleme 
imkanı buldu” dedi.

Girişimcilik Haftası kapsamında daha önceki yıllarda her yıl 
İstanbul’da düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler (G3) 
Forumu bu yıl ilk kez Anadolu’da gerçekleştirildi. Kayseri’de 
yapılan ‘G3 Forum’da girişimci ve girişimci adayları, Ali 
Sabancı, Gülden Yılmaz, Evrim Aras’ın da aralarında 
bulunduğu 40’a yakın Türk iş dünyasının önde gelen 
isimlerine sorular sorup deneyimlerinden yararlandılar. 
Ayrıca düzenlenen panelde TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali 
Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim 
Aras girişimcilerle sohbet edip başarının sırrını anlatırken, 
kendi tecrübelerine dayanarak uyarılarda da bulundular. 
Yuvarlak masalarda gruplar halinde yapılan toplantılarda 
çeşitli anketler de uygulandı.
 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G3 Forum’u Anadolu’ya 
taşıyarak yeni bir adım attıklarını ifade etti. Girişimciliğin 
yayılması noktasında vites büyüttüklerini anlatan 

Hisarcıklıoğlu, “3 yıldır İstanbul’da düzenlediğimiz 
Girişimcilik Forumu’nu Anadolu’da yapma kararı aldık. 
Anadolu’da girişimcilik rüzgarını daha güçlü estireceğiz” 
İstanbul’dan 30 mentor, yerelden 30 mentorun katılımları 
ile 30 yuvarlak masanın kurulduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu 
şöyle konuştu:  “Girişimcilerimiz, girişimci adaylarımız, bu 
işin uzmanlarıyla yeni iş fikirlerini konuşacak. İşlerini nasıl 
geliştirebileceklerini tartışacak.  Girişimcilik hakkında her 
şey konuşulacak. Ülkemizdeki teşvikler, destekler, iyi 
uygulamalar, temel ilkeler konuşulacak.”
 
Dünyanın en zengini, girişimcisi fazla olan ülkeler
 
Dünyanın en zengin 20 ülkesinin, en girişimci 20 ülkesi 
durumunda olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
araştırmalara göre Türk gençlerinin, yüzde 90'ının gelecekte 
kendi işini kurmak istediklerini belirtti. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Biz sadece kendimiz, ilimiz değil, tüm 
Türkiye zengin olsun isteriz.Biz bu işi herkesten iyi yaparız. 
Yeter ki imkanları doğru kullanalım. Bugün çok iyi bir fırsat 
var sizin için” diyerek, girişimci adaylarını bu tecrübelerden 
faydalanmaya çağırdı.

Genç ve Kadın Girişimci Kurullarının Başkanlarından 
girişimcilere tavsiyeler 

G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz da konuşmasında, bu 
platform ile bugüne kadar 3 bin 500’den fazla girişimci ve 
girişimci adayıyla buluştuklarını dile getirdi. Daha önce 
İstanbul’da yaptıkları G3 Forum’u Anadolu’ya taşıma kararını 
çok önemsediklerinin altını çizen Yılmaz Anadolu başlangıcını 
da genlerinde girişimcilik olan Kayseri’de yapmayı uygun 
gördüklerini anlattı. Forum Anadolu’nun 7 ilinde devam 
edecek.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise, 
“İnsanlar eşit doğuyor eşit ölüyor” diyorlar ama insanlar 
eşit doğmuyor, ben annemin karnından altın kaşıkla doğdum, 
ama önemli olan doğduğundan ölene kadar ne iz 
bırakacağımız” dedi. Başarılı bir şirket olmanın 
gerekliliklerinden bahseden Ali Sabancı, “Tüketiciyi iyi 
anlayarak, büyük kitlelere hizmet eden, yaşam kalitesini 
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artıran, ürün Üretirken itibarından ödün vermeden, 
sürdürülebilir karlılığı yakalamaktan geçer. Yani kısaca iyi 
şirket olmanın yolu temiz ticaretten geçer. Ayrıca yapacağınız 
ürünü kendinize göre değil diğer insanların ihtiyaçlarına 
göre tasarlamanız ve global düşünmek gerekiyor” diye 
konuştu. Ali Sabancı Forumda girişimci ve girişimci 
adaylarına şu tavsiyeleri verdi: “Önemli olan yaşadığımız 
dünyaya katkıda bulunmak, burada iz bırakmak.  Hal böyle 
olunca hangi alanda çalıştığın, ne yaptığın hiç önemli değil. 
İyi yapmak için çalışın, izi ancak öyle bırakabilirsiniz 
Denemekten korkma… Ama önce düşün, planla ve sonra 
dene Kendinize yatırım yapın. Bilmediğiniz konularda 
kendinizi geliştirin. Araştırın, okuyun. Hiçbir zaman yalan 
söylemeyin.

Ne kendinize ne de başkalarına. Bir girişimci olarak her 
zaman izin ver şirket senden önde gitsin. Egon olsun ama 
arka cebinde olsun, ortaklarına güven, kendine güven ama 
şirketin önünde durma, şirkette mutlaka senden akıllı 
insanlarla çalış. Girişimci olmanın bir reçetesi yok, 
girişimcinin görevi hiçbir zaman bitmiyor. Hedefe hiçbir 
zaman erişemiyorsun, eriştiğin zaman zaten artık girişimci 
olamıyorsun. Girişimciliğin üç tane önemli unsuru var; 
düşünebilmek, plan yapmak, icraat yapmak ve en nihayetinde 
bunları dengede tutmak.”

Anketten en girişimci il Kayseri çıktı
 
G3 Forum kapsamında katılımcılara uygulanan anketten 
Türkiye’nin en girişimci şehri Kayseri çıktı. Katılımcıların 
yüzde 34,6’sı en girişimci il olarak Kayseri derken, bu ili 
28,8 ile İstanbul, 11,2 ile Gaziantep izledi.
Ankete katılanların yüzde 42,7’si Türkiye’de girişimcilikleilgili 
desteklerden haberdar olduğunu, yüzde 46,5’i kısmen 
haberdar olduğunu, yüzde 10,8’i ise hiç haberdar olmadığını 
belirtti.
“Sizce girişimcilik fikirleri finansmana kolay erişebiliyor 
mu?” sorusuna katılımcıların sadece yüzde 2,1’i evet yanıtını 
verdi.
“Türkiye’de girişimci olmak zor mu?” sorusuna ise yüzde 
57 oranında ‘zor’, yüzde 19,3 oranında ‘çok zor’ yüzde 20,3 
’kolay’, yüzde 3,4 oranında da ‘çok kolay’ yanıtı çıktı.
  

Girişimci adaylarına tüyolar
 
TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras eve TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı Kayseri’de 
düzenlenen G3 Forumunun öğlen oturumunda gençlere 
girişimci olmanın püf noktalarını anlattılar.

Hisarcıklıoğlu, "Başarılı bir girişimci olabilmek için hayal 
gücünüzü kullanın. En özgür olacağınız yer hayaliniz 
olacaktır. Her şey bir hayal ile başlıyor. Kolomb’un hayali 
olmasa Amerika kıtasını keşfedebilir miydi? Her şey hayal 
ile başlıyor. Hayal tek başına yeterli değil, hayalleriniz içinde 
birkaç tane hedef seçmeniz gerekiyor. Muhakkak bir 
hedefiniz olması lazım" dedi.

Hisarcıklıoğlu şu şekilde konuştu:

"Türkler’i 19. Asırda taraf ederken önce ateş edip sonra 
nişan alırlar derlerdi. Şimdi Türkler önce nişan alıyor sonra 
ateş ediyor. Hedefinizi büyük tutacaksınız. Küçük adımlarda 
kalırsanız düşersiniz. Bir uçurumu geçmek istiyorsunuz, 
karşıdan karşıya küçük adımlarla geçemezsiniz. Adımlarınızı 
büyük tutacaksınız. Bu da girişimcinin olmazsa olmaz 
özelliklerinden biridir. Hayal var hedef var, çalışmadan bir 
şey olmaz.
Benim çocukluğumda sokakta oynayan bir tane çocuk 
göremezdiniz. Ya ayakkabı boyacılığı yaparlardı, ya su 
satarlardı. Ya da babalarının yanında çalışırlardı. İşin başı 
çalışmak. Bu kural yetiyor mu yetmiyor. Bundan sonra 
girişimci olmak için risk almak gerekiyor. Risk almadan 
başarılı girişimci olunmuyor. Başarı risk almaktan başlıyor.
Başarısız olunca yılmayacaksınız. Başarılı olmanın yolu 
kaybetmekten korkmamaktır. Kaybetmezsen kazanmayı 
öğrenemezsin.
Dünyada girişimci olmak için sermayeye ihtiyaç yok. Bir 
bilgisayara ihtiyacınız var. Facebook, twitter, apple bunlar 
küçük bir kuruluştu.
İlk düşünen ve ilk deneyen kazanıyor. Ülkemin geleceğinden 
ümitliyim. Müthiş bir gençlik var. Girişimcilik ateşini yakmak 
için müthiş çaba sarf ediyorlar. Türkiye’nin zenginleşmesinin 
yolu sizsiniz. Yol gösterenler yanınızda."

G3 
Forum
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DUYURULAR

Geçtiğimiz ay içerisinde protokolü imzalanan KOSGEB İlçe 
Temsilciliğinin resmi açılışı bugün odamızda gerçekleşti. 
Törende KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet 
Akdağ ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Akıt, 
Yönetim Kurulu Başkanvekillerimiz Nurettin Hocaoğlu ve 
Mehmet Yıldırım, Sayman üyemiz Ergin Erenoğlu, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Mehmet Anar ve Şefik Yılmaz da hazır 
bulundular.

Açılıştan sonra Başkanımız KOSGEB İl Müdürü Ahmet 
Akdağ’ı makamında ağırladı. Görüşme de Yönetim 
Kurulumuz ile birlikte Meclis Başkanımız Paşa Ağdemir, 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Selma Özsabuncu, 
Genç Girişimciler Başkanı Kemal Öncü de hazır bulundular. 
Sohbet şeklinde geçen görüşmede KOSGEB Müdür Ahmet 
Bey ilçemizde odamız bünyesinde temsilcilik açılmasının 
üyelerimiz adına çok yararlı bir hizmet olduğunu belirtti. 
Ayrıca KOSGEB destekleri adı altında bazı danışmanlık 
firmalarının firmalara size destek çıktı diyerek haksız 

kazanç sağlamaya çalıştıklarını belirterek bu tür 
durumlarda maddi kayba uğramamaları için başta 
odamızda açılmış olan ilçe temsilciliğimiz olmak üzere 
KOSGEB birimleri ile irtibata geçmeleri gerektiğini 
vurguladı. KOSGEB’in odamızda açılan temsilciliği ile 
birinci elden KOSGEB desteklerine ilşikin bilgi edinme ve 
destekler için il müdürlüğüne gönderilen belgelerin 
kontrolü ve teslimi sağlanabiliyor. Güncelde KOSGEB’in 
Genel Destek Programları altında Yurt İçi Fuar Desteği, 
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme 
Desteği, Bağımsız Denetim Desteği Nitelikli Eleman 
İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, 
Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet 
Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test Analiz ve 
Kalibrasyon Desteği programları buunmaktadır. Bunun 
yanında Kosgeb Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak 
sertifikasını alan kişilere de Girişimcilik Destek Programı 
dahilinde hibe ve geri ödemeli sabit yatırım desteklerinden 
faydalanabilmektedir.

Odamızda Kosgeb İlçe Temsilciliği Açıldı
13

Mayıs
2015
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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.



Bursa Serbest Bölgenin yanı sıra şu an Gemport, Roda, Gemlik Gübre ve Borusan olmak üzere 4 büyük limanla ülke 
ihracatına katkı koyan Gemlik, Türk ekonomisinin dünyaya açılan kapılarından biridir. Coğrafi yapı itibarıyla stratejik 
öneme sahip bir bölgede yer alan Gemlik, Türkiye'nin önemli sanayi tesislerine ev sahipliği yapıyor.

İlçemizin ihracat değerleri 2014 yılında geçtiğimiz yıla oranla %6 artma ile toplam 9.835.380.811,49 $ olarak gerçekleşmiştir. 
Gemlik’te dış ticaretin en fazla sırası ile otomotiv,  mermer, gıda, seramik, porselen cam ve demir çelik ürünleri olarak 
saptanmıştır. En fazla ihracat yapılan 10 gümrük idaresi arasında Gemlik Gümrük Müdürlüğü 5.sıradadır.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü tarafından 2014 yılı sonu itibari ile toplam 8.455.833.933,26 $ lık ithalat gerçekleşmiştir. İthali 
yapılan eşyalar arasında başlıca; demir çelik ürünü, plastik ve kauçuk hammaddesi, kimyevi madde, otomobil aksamı, 
iplik, rulo saç vb. 

2014 yılı itibariyle odamız kanalıyla en çok ihracat yapan firmalar ; FİCOSA OTOMOTİV, AUNDE TEKNİK , BAKTAT GIDA 
, ORAU OTOMOTİV , VİBRACOUSTİC, LEONİ kablodur. En fazla ihracatın ise sırasıyla Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika 
ve İspanya’ya yapıldığı gözlenmiştir.

Türkiye'nin 19 Serbest Bölgesinden birisi olan Bursa Serbest Bölgesi de Gemlik  ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Bursa 
Serbest Bölge, Türkiye’deki serbest bölgeler arasında ticaret hacmi bakımından 5. sıradadır. Bursa Serbest Bölge 2014 
yılı ticaret hacmi 2.011.610.588 $ dır. Türkiye genelinde dış ticaret hacminde 2014 yılında % 1 daralma yaşanmasına 
rağmen Bursa Serbest Bölgede % 2,29 luk artış gerçekleşmiştir. 6 tanesi üretim firması olmak üzere, 2014 yılında 16 
firma yeni ruhsat alarak faaliyete başlamıştır. Toplamda ise 107 firmanın faaliyet ruhsatı bulunmaktadır. Bölgede doluluk 
oranı % 95 e ulaşmıştır. İstihdam açısından değerlendirildiğinde ise Bursa Serbest Bölge serbest bölgeler arasında 2. 
Sırada olup toplam 9271 kişi istihdam edilmektedir. Yaklaşık olarak ithal girdi oranı % 55 dir. Bursa Serbest Bölgede en 
fazla ihracat yapılan sektörler ; makine sanayi mamulleri, elektrik elektronik ürünler, dokumacılık mamulleri ,taşıt 
araçları sektörüdür.

Bursa Serbest Bölgesi Gemlik ekonomisi ve istihdamına oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır. Bölgemizin bir sanayi 
devi olan Bursa şehrine yakınlığı ve lokasyon olarak Marmara denizinin en önemli limanlarına açılan kapısı olması 
durumuyla her gün bu hedefi daha da ileri götürmektedir.

5. %6

Gemlik Ekonomisine Sayılarla Bakış

8.455.833.933 $ 9.835.380.811 $
ithalat ihracat

Büyük 
Serbest Bölge

Artış

• Almanya
• Fransa
• İngiltere
• Amerika
• İspanya

• Otomotiv
• Mermer
• Gıda
• Seramik
• Porselen Cam 
• Demir Çelik Ürünleri

2014
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İhracat %14,4, ithalat %6,1 azaldı
 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret 
verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014 yılının 
aynı ayına göre %14,4 azalarak 12 milyar 570 milyon 
dolar, ithalat %6,1 azalarak 18 milyar 723 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 

Dış ticaret açığı %17,2 arttı
 
Mart ayında dış ticaret açığı %17,2 artarak 5 milyar 251 
milyon dolardan 6 milyar 154 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Mart ayında 
%73,7 iken, 2015 Mart ayında %67,1’e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye 
göre ihracat %5,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 
2015 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %5,6, 
ithalat %3,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2015 yılı Mart ayında önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat %14,4, ithalat %8,8 azaldı. 

Avrupa Birliği’ne ihracat %11,8 azaldı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Mart 
ayında %41,2 iken, 2015 Mart ayında %42,5 oldu. AB’ye 
yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %11,8 
azalarak 5 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Mart ayında 1 milyar 
80 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 
milyar 31 milyon dolar), Irak (745 milyon dolar) ve BAE 
(597 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Mart ayında 2 milyar 
347 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (2 
milyar 191 milyon dolar), Almanya (1 milyar 814 milyon 
dolar) ve İtalya (960 milyon dolar) izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı 
içindeki payı %3,7 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC 
Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini 
kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3’e göre imalat 
sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94’tür. 
Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki payı %3,7, orta yüksek teknolojili 
ürünlerin payı ise %30,6’dır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı 
içindeki payı %13,5 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı 
%78,8’dir. Yüksek teknolojili ürünlerin 2015 Mart ayında 
imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,5, orta 
yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %44,6’dır.

Türkiye Genel 
Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2015



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,63 arttı
TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,63, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,71, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %7,91 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,57 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %12,30 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,63, 
ev eşyasında %1,35, lokanta ve otellerde %1,27 ve çeşitli mal ve hizmetlerde %1,24 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,28 ile haberleşme oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,28 
oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %14,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre lokanta ve oteller (%13,34), çeşitli mal ve hizmetler (%9,90), konut (%8,21), eğitim 
(%7,88) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %2,02 ile TR63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye)’te oldu
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek 
artış %5,75 ile TR63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %9,17 ile 
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,24 ile TR51 (Ankara) bölgesinde 
gerçekleşti.

Nisan 2015’te endekste kapsanan 426 maddeden; 57 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin 
ortalama fiyatlarında artış, 73 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (2003=100), Nisan 2015

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2015
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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki aya göre %2,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2015 yılı Mart ayında bir önceki aya göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi %3,1 ve imalat sanayi sektörü 
endeksi %2,5 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki 
yılın aynı ayına göre %4,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2015 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,8, imalat 
sanayi sektörü endeksi %5,0, elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %3,0 
arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi 
gruplarında en yüksek artış dayanıksız tüketim malı 
imalatında gerçekleşti

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2015 yılı 
Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %3,6 ile 
dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat 
sanayiinde en yüksek artış makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Mart 
ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %14,1 ile makine 
ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu 

artışı, %13,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin 
imalatı, %12,8 ile tütün ürünleri imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat 
sanayiinde en yüksek düşüş diğer ulaşım araçları 
imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Mart 
ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş %10,1 ile diğer 
ulaşım araçları imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, %4,1 
ile içeceklerin imalatı, %0,8 ile elektrikli teçhizat imalatı 
takip etti. 

Sanayi Üretim Endeksi, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2015
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2015 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %1,1 azalırken, 
imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise 
%0,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre %1,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2015 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %4,1 
azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi ise %3,1 arttı.

Sanayi Üretim Endeksi, Mart 2015
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Bir zamanlar ihracat ithalat işleri neredeyse iş 
insanlarının gireceği bir korku tüneli gibi görülürdü. 
İthalatçı ve ihracatçı belgeleri ayrı ayrı alınır, ithalatçı 
belgesinin üzerine ithalatı yapılacak malların tarife 
numaraları yazılır, ihracat yaptığımızda mal karşılığı 
gelecek dövizlerin telaşı yaşanırdı. Üç beş dolar yüzünden, 
kambiyo suçu işlemiş sayılıp mahkemelere düşen çok 
iş insanı olmuştur.

Bu yazımızda her ne kadar ülkemizin hayat damarlarından 
biri olan ihracat penceresinden bakmaya çalışacaksak 
da, bu yazılanlar bir kısmına madalyonun arka tarafından 
bakıldığında, ithalat uygulamalarının görülebileceğini 
de hatırda tutmak gerekir. 

Rahmetli Turgut Özal ile başlayan değişme dönemlerinde, 
biz iş insanlarını en derinden etkileyen olaylardan birisi 
de Türk Parasını Koruma Hakkındaki Kanun 
çerçevesindeki 32 sayılı karara getirilen değişikliklerdi. 
Sonraki hükümetler döneminde de dış ticaret yapma 
gittikçe kolaylaştırıldı. “ İhracatçı veya ithalatçı nasıl 
olunur “ sorusunun cevabı bile anlamsız kaldı. Zira 
bugün, isteyen her ticaret veya sanayi erbabı bu işleri 
yapabilir duruma geldi. İhracat bedelleri dövizlerin yurda 
getirilmesi konusu ise şimdilerde neredeyse, değil 
mahkemelik olmak, niye getirmedin diye kimsenin 
sormadığı bir konu haline geldi. Bu nedenden dolayı 
kambiyo suçu diye de bir şey kalmadı.

Biz de tüm bu değişikler olurken, dünya da yerinde 
durmuyordu doğal olarak. Dış ticaret gittikçe farklı bir 
kılığa bürünüyor ve çalışma tarzları, kurallar ve bilgiye 
erişim büyük değişiklikler yaşıyordu. Uluslararası 
ticarette kullanılan teslim şekilleri, gelişen ve değişen 
piyasa koşullarına uyum sağlamaları açısından, 1980 
yılında başlayarak her 10 yılda bir değiştirilmeye başlandı. 

Aynı şekilde ödeme şekilleri de yoruma meydan 
bırakmayan sıkı kurallara bağlanmaya çalışılıyordu. Hele 
90’lı yıllarda tanıştığımız, elektronik ortamda yapılan 
haberleşme ve internet fenomeni, artık uluslararası iş 
ortamının eski düzeninden neredeyse tamamen 
ayrılmaya başladığının bir işareti olmuştu.

Deyimi yerindeyse karakucak güreş bitti ve artık herkes 
greko romen tarza geçti.

Bugün, bilgiye erişim hızı akıl sıçratan bir seviyeye 
yaklaşıyor. İsteyen, bilgisayar başında saatlerini geçirme 
sabrı taşıyan ve aradığını bulabilmek için farklı tarzları 
deneyebilen birisinin, aradığı bilgiye erişmemesi 
neredeyse imkansız. Veri orada, internet uzayında durup 
bekliyor. Aramasını bilene görünmek için bekleyip 
duruyor. 

İyi de internette erişeceğimiz veri ne kadar işimize yarar, 
orası bir hayli şüpheli. 
Zira, internet her önüne gelenin raflarına bir şeyler 
koyabildiği bir kütüphane gibi. Üstelik bu kütüphaneye, 
özellikle yanıltıcı ve yönlendirici veriler yerleştirmek de 
çok kolay. Ayrıca bir çok kişi internete veri yerleştirirken, 
başkalarının yazdıklarını kopyalayıp kendi sitelerine veya 
bloglarına koyuyorlar. Üstelik büyük bir çoğunluk bunu 
yaparken de alım yaptıkları siteye veya kaynağa atıfta 
bulunmuyorlar ve kendi verileri veya bilgileri imiş gibi 
yayınlıyorlar.
 
Sonuç olarak, aradığımız veriye ulaştığımızda, bunu 
kullanmadan önce güvenilirliğini çapraz kontrole 
tutmamızda fayda var. Dış ticaret sohbetine girerken 
neden  internetle başladık diyecek olur gibisiniz? 
İnternetle başladık zira artık internet kullanmadan, dış 
ticaret bir yana ticaretin hiç bir türü olmayacak gibi.

İhracata 
Giden Yol

Şefik Ergönül
Dış Ticaret Uzmanı
sefik@utided.org 
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Ülkemizde trafik kazalarına kurban verilen insanlarımızın 
yaktığı yüreklere her geçen gün yenileri ekleniyor. Trafik 
kazalarının nedenlerine göz attığımızda görülen ve en 
önde gelen neden ise kuralların çiğnenmesidir. Trafik 
kuralları için ne denilir; bu kurallar uzun tecrübeler 
sonunda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ile 
konulmuştur. Bunlara uyulması, kazaların oluşumunu 
azaltacağı gibi, can ve mal kayıplarını en aza 
indirgeyecektir.

Bugün küresel bir köy haline gelmiş olan dünyamızın 
köyün bilgi oto yollarında ve uluslararası pazarlarda 
dolaşarak kendilerine yeni pazarlar arayan 
ihracatçılarımızın durumu, normal trafikte dolaşan 
araçlardan çok mu farklıdır? Bütçe yakan, itibar çizen 
ve dış pazar tedirginliği yaratan kazalar olmuyor mu? 
Buralarda hiç mi kural yok, her isteyen istediği gibi 
hareket edebilir mi? 

Doğal olarak buralarda da kurallar vardır ve 
ihracatçılarımızın da bu kurallara uymaları beklenir. 
Kurallara uymayanları da para, mal ve itibar kayıplarının 
beklediği de bir gerçektir.
Kuralları öğrenmek çok zor olmasa da firmamızın 
yapısının ve ihraç pazarlarına süreceğimiz ürünlerimizin 
bu kurallara uyabileceklerinden emin miyiz acaba?

İhracata başlamayı düşündüğümüzde, önce kendimize 
sormamız gereken bazı sorulara cevaplar bulmalıyız.

• İç piyasada yeri sağlam, tutunmuş, sorunsuz 
ürünümüz / ürünlerimiz var mı?

Ürünlerimiz iç piyasada sorun yaşıyorsa, çözüm yurt dışı 
pazarlara açılmak değil, bu sorunu acilen içeride 
çözmektir. Bu durumda yurt dışına açılmaya çalışmak, 
işletmemizi tam anlamıyla bir felakete sürükleyebilir.

• İhracat, ayrıca yönetilmesi gereken bir iştir. 

Ucundan tutularak yapılacak bir iş olmadığı gibi, dikkatle 
yönetilmediği takdirde finansal ve itibar kayıplarına yol 
açabilir, ihracat hakkında olumsuz düşünceler 
geliştirmemize ve hatta uzaklaşmamıza yol açabilir. 
İhracattan sorumlu bir eleman atanmadığı ve tüm 
iletişim ve organizasyonun bu ihracat sorumlusundan 
geçmediği durumlarda, işin aksamaması mucize 
olacaktır. Öte yandan, bu sorumlunun işletmeden 
ayrılması olasılığına karşı her türlü iletişimin, sağlıklı 
bir şekilde kayıt altına alındığı, düzenli ve yedekli bir 
arşiv tutulmalıdır.

• Hedeflemeyi düşündüğümüz pazarlarla kolayca 
iletişim kurabilecek miyiz?

Günümüzün hızlı iletişim ortamında, yurt dışında müşteri 
bulabilmek ve gelen taleplere anında cevap verebilmek 
için, hedef pazarlarla iletişim için kullanabileceğimiz 
kanalları belirlemeli ve bunları sürekli açık tutmalıyız. 
Bilgi veren bir internet sitesi, taciz boyutuna varmayan 
sıklıkta müşteri ziyaretleri, bütçemizin elverdiği ölçüde 
fuar katılımları ve sektörel basılı medyada reklam v.b. 
kanalları incelemeli ve hangisini ne çapta kullanmamız 
gerektiğine en baştan karar vermeliyiz.
 

Nereden Başlasam,
Nasıl Yapsam ?
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• Hedef pazarlarda geçerli yabancı dilleri 
kullanabiliyor muyuz? 

İletişim kanallarını açık tutmak önemli bir davranış olsa 
da bir şarkı sözünde rastladığımız gibi “ Konuşuyoruz 
amma anlaşamıyoruz “ olmamalı. İngilizce artık iletişim 
jokeri olmuş durumda. Nerede iletişime ihtiyaç 
duyuluyorsa, İngilizce jokerini kullanıyoruz da bunun 
nerede ne kadar geçerli olabildiği konusunda bir fikrimiz 
var mı? Acaba hedef pazara erişebilmek için orada etkin 
olarak kullanılan dilleri kullansak nasıl olur?

• Dış pazarlardan gelebilecek olası siparişleri 
karşılayabilecek kapasitemiz var mı?

İç pazarda hiç teslimat sorunu yaşıyor muyuz? Yaşıyorsak 
bunun ne kadarı kullanılabilir kapasitemiz ile ilgili? Yarın 
öbür gün ihraç pazarlarından gelebilecek siparişleri 
hızla üretip, istenilen zamanda teslim edebilecek üretim 
kapasitesine sahip miyiz? “ Hele bir sipariş alalım da 
ondan sonra kapasiteye bakarız “ hesabının, müşteri 
kaybına yol açacağından ve o müşteriyie bir daha 
erişilemeyeceğinden emin olunuz. İhracat müşterisi, iç 
piyasa müşterisinden çok daha nazlıdır. Zira iç piyasa 
müşterisinin aksine, diğer küresel tedarikçiler de sizin 
gibi onların peşindedirler. 

• İhracat için gereken finansmanımız var mı? 

Tohum ekmeden ürün alınamayacağı gibi, ihracata da 
yatırım yapmadan yurt dışı pazarlara girmek mümkün 
değildir. Öncelikle pazarlama ve tanıtım çalışmaları için, 
daha sonra da üretim için finansman gerekecektir. İyi 
bir finansman planı yapmadan girişilecek ihracat 
çabalarımız gerçekleştiği takdirde, başka işlere ait 
finansman kaynaklarımızı kullanmak zorunda 
kalacağımız kuşkusuzdur. Böyle bir durumda da diğer 
işlerimizde finansman sıkıntısı yaşayacağımız çok açıktır. 
Türk işletmelerinin % 75’inin, en fazla 3 yıl ihracat 
piyasasında kalabilmesi ve daha sonra ihracat 
yapamamalarının nedenleri arasında plansızlık en önde 
gelmektedir.

• Hedeflediğimiz pazarlarda aranılan kaliteyi 
tuturabilecek miyiz?

Mevcut ürün kalitemizin, hedef pazarlarda olduğu gibi 
kabul edileceği gibi bir varsayımla ihracat girişmek, 
sıkıntılı sonuçlara yol açabilir. Kalitemizin yerel 
piyasamızda kabul görmüş olması, böyle bir varsayıma 
yol açmamalıdır. Hedef pazarımızın kalite gereksinimlerini 
inceleyip ürünümüzün, bu pazara olduğu gibi girip 
giremeyeceğinden emin olmalıyız. Mevcut kalitemiz, 
hedef pazarın kalite gereksinimlerine uyuyorsa sorun 
yok. Ancak değişiklik yapılması veya geliştirilmesi 
gerekiyorsa, bunun hazırlığının ihracatın çok öncesinde 
yapılması gerekir.

• Kalitemiz sürdürülebilir bir seviyede mi?

Ürünlerimizin, hep aynı kalitede üretilebiliyor ve sevk 
edilebiliyor olması, ihracattaki en önemli konulardan 
birisidir. Farklı kalitede üretilen ürünlerin geri alınması 
ve değiştirilmesi, dış ticarette hem kolay değildir hem 
de masraf ve yasal uygulamalar açısından bir hayli baş 
ağrısı yaratacak uygulamalardır.

• Pazar araştırması yapmayı ve küresel pazarların 
bilgi kaynaklarını biliyor muyuz?

Uluslararası pazarlarda dolaşmaya başlamadan önce, 
ciddi bir masa başı araştırması yaparak hedeflerimizi 
pazarlarımızı belirlemeliyiz. Aksi takdirde kısıtlı mali 
kaynaklarımızı ve zamanımızı boşa harcayarak, değerli 
insan kaynağımızı, sonu gelmeyebilecek pazarlarla 
meşgul edebiliriz. Ekonomi Bakanlığının yanı sıra bir 
çok ticari STK tarafından yayınlanan küresel ticaret ve 
ülke koşulları bilgileri üzerinden araştırmaya başlamak 
başlangıçta bizleri olumlu yönlere çekecektir. 
Uluslararası bilgi bankaları ile veri tabanlarının bazıları 
ücretsiz olarak, küresel ticaret hakkında çok değerli 
bilgiler vermektedir. www.ekonomi.gov.tr adresinde, 
ihracat sekmesini tıkladığımızda karşımıza gelen sayfada 
göreceğimiz “ Ülkeler ve Ülke Masaları “ başlığı altında, 
hedef olarak seçmeyi düşündüğümüz ülkeler hakkında 
detaylı bilgi buşabiliriz. Türk ihraç ürünlerinin detayı ve 
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ihracat pazarlarımız hakkındaki bilgileri de Türkiye 
İstatistik Kurumunun  www.tuik.gov.tr adresli internet 
sitesinde bulabiliriz. Aynı şekilde Türkiye İhracatçılar 
Meclisinin (TİM) www.tim.org.tr adresli internet sitesinde 
de ihracat hakkında önemli bilgilere erişebiliriz. İngilizce 
yayınlanan sitelerden Amerikan Merkezi İstihbarat 
Ajansının https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/ adresinde de ülkeler hakkında geniş 
bilgilere erişilebilir.
Avrupa Birliği pazarı hakkında bilgi almak için http://
exporthelp.europa.eu adresini ziyaret edebiliriz. Küresel 
pazarlardaki ticaret hareketlerinin 1962’den bu yana 
yıllık ve 2010’dan bu yana aylık hareketlerini de Birleşmiş 
Milleterin http://comtrade.un.org/ sitesinden görebiliriz. 
Yine Birleşmiş Milleterin alt kuruluşlarından birisi olan 
Uluslararası Ticaret Merkezi ( International Trade Center 
) tarafından yayınlanan http://www.intracen.org/ adresli 
internet sitesinde oldukça yoğun bilgi bulabiliriz. Yine 
bu sayfada, özellikle küresel pazarları analiz etmek 
isteyenler için hazırlanmış olan Pazar Analiz Araçları 
(Market Analyses Tools), Pazar Bilgi ve Araçları ( Market 
Info & Tools ) sekmesinin altında yer almaktadır.

Hedef pazarları ve ülkeleri incelemeden önce, hangi 
bilgileri arayacağımızı ve bu bilgilerin bize neler 
sağlamasını beklediğimizi belirlememiz gerekir. Aksi 
takdirde, eriştiğimiz veri tabanlarının, bilgi kaynaklarının 
karşısında durup “ Ben bunları ne yapayım “ diye 
düşünmek durumunda kalırız ki bu da bize zaman ve 
emek kaybından başka bir şey getirmez.

Araştıracağımız ülkelerin genel ekonomik ve döviz 
transfer durumları, ticaret yapma kültürleri, yerel 
üretimleri, nerelerden ithalat yaptıkları, fiyatlandırma 
ve kar marjı eğilimleri, kalite ve standart gereksinimleri, 
etiketleme kuralları gibi, ürünümüzü hedef ülkeye ihraç 
etmeye çalıştığımızda, karşımıza çıkabilecek her türlü 
olayı başlangıçtan araştırmalıyız. Bunların arasında 
uyum sağlayamadıklarımız var ise bunlara ait 
niteliklerimizi hedef pazarlarımıza uygun hale getirmeye 
çalışmalıyız. Eğer bunda başarı sağlayamıyorsak, mevcut 
niteliklerimiz ve yeterliliklerimizle girebileceğimiz 
pazarlara yönelmeliyiz.

Nasıl Teslim 
Edeceğim?

Gerek ithalat ve gerekse ihracat işlemlerinde, en önemli 
konulardan birisi de malların nasıl teslim edileceği veya 
teslim alınacağıdır. Aslında bu konu, Uluslararası Ticaret 
Odası ( ICC http://www.iccwbo.org/ ) tarafından 

INCOTERMS adı altında kurallara bağlanmıştır. Türkçe 
“ Teslim Şekilleri “ diye andığımız bu kurallar, alıcının 
ve satıcının yükleneceği işlemler, bu işlemlerin 
masrafları, işlemler sırasında ortaya çıkabilecek risklerin 
kime ait olacağı gibi kritik unsurlara açıklık getirmektedir. 
Bu kuralların iyi bilinmemesi sonucunda, gereksiz işlem 
ve masraf yapmak kadar zarara uğramak da çok olasıdır.
En son 2010 yılında değişikliğe uğrayan INCOTERMS 
kuralları, eski metindeki 13 kuraldan DAF, DES, DEQ, 
DDU kurallarının çıkarılması ve bunların yerlerine DAT 
ve DAP kurallarının getirilmesiyle 11 adet olarak 
yenilenmişlerdir. 
Bunlardan 7 tanesi, hangi taşıma türü veya birden fazla 
taşıma türü seçilirse seçilsin kullanılabilen terimlerdir 
“ Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan “ kurallardır.

EXW İşyerinde Teslim
FCA Taşıyıcıya Masrafsız
CPT Taşıma Ödenmiş Olarak
CIP Taşıma Ve Sigorta Ödenmiş Olarak
DAT Terminalde Teslim
DAP Belirlenen Yerde Teslim
DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

Diğer 4 tanesi ise “ Deniz ve İçsu taşımacılığına Özgü 
Kurallar “ olarak adlandırılır. Bu kurallarda malların 
taşımacıya teslim edilmek ve alıcıya ulaştırılmak üzere 
götürüldükleri yer bir limandır. Bu nedenle, fabrika 
sahamızda veya konteyner depolarında yükleme yapılan 
durumlarda “ Konteyner “ taşımacılığı için, aşağıdaki bu 
kuralların kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız
FOB Gemide Masrafsız
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CFR Masraflar Ve Navlun
CIF Masraflar, Sigorta Ve Navlun

Bu arada, pek çok ortamda karşımıza çıkan yanlış bir 
uygulamaya dikkat çekmek isteriz.
Her iki grup kuralda da yer alan “ C “ serisi teslim 
şekillerinde, kural olarak taşıma işlemi satıcı tarafından 
organize edilip taşıma bedeli ödeniyor olsa da taşıma 
esnasında oluşabilecek riskler, alıcıya ait olmaktadır. 
Bu detayı bilmeyen ihracatçılarımız, gereksiz yere oluşan 
riskleri karşılamak durumuna düşebilmektedirler.

Tüm bu kuralların detaylarını Türkçe olarak içeren bir 
kitap “ ICC Yayın No.715 / INCOTERMS 2010 “ adıyla, 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 
tarafından yayınlanmış olup, isteklilere bedeli karşılığında 
verilmektedir.

Paramızı Nasıl 
Alacağız?

Hedef pazarı belirledik, müşteriyi bulduk, teklifimizi 
verdik, teslim şeklinde ve fiyatta anlaştık derken önümüze 
paramızı nasıl alabileceğiz gibi önemli bir sorun çıkıyor.
Peşin paramızı almamız dışında hiç bir ödeme şeklinin 
yüzde yüz güvence sağlamadığını bilmemizde fayda 
vardır. Her ödeme şeklinde uyulması gereken kurallar 
ve bunların taşıdığı az veya çok, çeşitli riskler vardır. 
Önemli olan bunları öğrenmek ve ona göre teklif 
vermektir.

Burada aklımızda tutmamız gereken en önemli konu, 
alıcımızın da bizim gibi kendisini güvenceye almaya 
çalışacağıdır. Ödemede risk unsuru, alıcı ve satıcı 
pencerelerinden bakıldığında tam anlamıyla ters yönde 
çalışmaktadır. Başka bir deyişle alıcının riski az 
olduğunda satıcının riski tepe noktasında olmaktadır.

Bizler mal bedelini peşin almak istediğimizde, alıcımızın 
bundan kaçınarak kendisine daha rahat ödeme olanağı 
sağlayan satıcılara yönlenmesi çok olasıdır. Bu nedenle, 
hem kendi riskimizi azaltacak hem de rekabet gücümüzü 
zayıflatmayacak ödeme şekilleri üzerinde mutabakat 
sağlamaya çalışmak en uygun yoldur.

Genel olarak, bizim vesaikli ödemeler sınıflandırmasına 
aldığımız “ Akreditif “ karşılığı ödemelerde ihracatçıya 
sağlanan en büyük güvence, alıcının verdiği ve karşılığında 
geri dönüşsüz akreditif açtığı siparişin geri çekilemez 
olduğudur. Burada akılda tutulması gereken, özellikle 
ithalatçılar için önemli olan konu, akreditif işlemlerinde 
bankaların sorumluluklarının sadece bankacılık işlemleri 
ve akreditifle ilgi belgelerle sınırlı olduğudur. Bankalar 
malı değil belgeleri kontrol ederler. Bu nedenle, sipariş 
verilen plastik hammaddesi yerine, konteynerden taş 
yüklü çuvalların çıktığı haberini veren gazete kupürü bizi 
hiç de şaşırtmamıştır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak 
için, malların yüklenmeden önce kontrol edilmesi ve 
bunun belgelenmesi konusunda hizmet veren 
uluslararası kuruluşlardan hizmet alınabilir.

Malları yükledikten sonra, alıcının malları çekebilmesini 
sağlayan belgelerin banka aracılığı ile gönderilmesini 
içeren “ Vesaik Mukabili “ ödeme şekli, akreditife nazaran 
daha az işlemli ve daha az masraflıdır. Ancak, bu şekilde 
gönderilen malları gümrükten çekmeyerek, satıcı 
üzerinde baskı kurup, indirim almaya giden alıcılar da 
az değildir. Bu nedenle bu gibi durumlarla karşılaşmamak 
için“ Vesaik Mukabili “ ödeme şeklini uygulayacaksak, 
alıcının bir miktar avans ödemesini sağlayıp, siparişten 
vazgeçmemesini sağlamakta fayda vardır.

BPO diye adlandırılan ve uluslararası ticarette kullanılan 
ödeme şekillerinin en genç üyesi olan “ Banka Ödeme 
Yükümlülüğü / Bank Payment Obligation “  Alıcıdan hiçbir 
güvence almadan malların ve belgelerin gönderilmesini 
kapsayan “ Mal Mukabili “ kadar kolay bir işlem olmasına 
karşın, “ Akreditif “ gibi ödemede banka güvencesi 
taşımaktadır.
İhracatçı veya ithalatçı olsun, kuralları bimeyen iş 
insanlarının taşıyacağı risk yüksektir.
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Türkiye İhracatının Yapısı

Türkiye ihracatının durumunu, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ( TİM ) tarafından her yıl yayınlanan ilk 1000 
ihracatçı listesini analiz ederek görmeye çalışalım. 2014 
yılına ait listeler henüz yayınlanmadığı için, aşağıdaki 
tablolar 2012 ve 2013 yıllarını kapsamaktadır. 2012 yılında 
yapılan ihracat tutarının % 26,2’sinin, ilk 100 ihracatçı 
tarafından gerçekleştirildiğini tablo 1.de görmekteyiz. 
2012 yılı için ilk 1000 ihracatçının gerçekleştirdiği miktar 
ise 88,28 Milyar  ABD Doları olup toplam ihracatımıza 
oranı ($ 152.536.653.000) % 57,9 olmaktadır.

2013 yılı değerlerine baktığımız zaman gerek ilk 100 
ihracatçının, gerekse ilk 1000 ihracatçının, toplam 
Türkiye ihracatı içerisindeki paylarının yükseldiğini 
görmekteyiz.

Tablo 2.de gördüğümüz üzere ilk 100 ihracatçının payı 
% 32,62’ye yükselmiştir. Aynı şekilde ilk 1000 ihracatçının 
yaptığı $ 90,4 Milyar  ABD Doları ihracatın, Türkiyenin 
2013 yılı toplam ihracatına ($ 151.802.634.000) oranı % 
59,5 olmuştur.

Bu da önümüze şu çarpıcı gerçeği koymaktadır, ihracatı 
büyük işletmeler yapmakta ve ihracatlarını 
arttırmaktadırlar. Bu kötü bir şey midir? Kuşkusuz 
değildir ve aksine ihracat rakamlarımızın arttırılmasına 
yaptıkları katkılar gurur vericidir. Ancak bu büyük 
işletmelerin, Türk ticaret ve sanayi işletmeleri arasında, 
sayısal olarak ne kadar az olduklarını düşünürsek, KOBİ 
olarak nitelendirilen işletmelerimizin ihracata  
yönlendirilmelerinin ve ihracat için gereken yeterlilikleri 

kazandırılmalarının ne kadar ÖNEMLİ VE ACİL olduğunu 
görebiliriz.

Türk işletmelerinin % 99’dan fazlasının KOBİ ve mikro 
ölçekte olduğu gerçeğinden hareketle, bu işletmelerimizin 
ihracata yönlendirilebilmesi halinde, 2023 yılı hedefimiz 
olan 500 Milyar ABD Doları ihracat hedefimizi 
geçebileceğimizi düşünmenin hayal olmayacağı açıktır.

Devlet İhracatı Ne Kadar Destekliyor?

Dünya Ticaret Örgütü ( World Trade Organisation / WTO 
) kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla ihracatçılarımız, 
devlet tarafından çeşitli şekillerde desteklenmektedirler. 
Genel kural olarak “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 
Yardımlarına İlişkin Karar “ çerçevesinde desteklenen 
istisnalar dışında, ürün bazında ihracat desteği 
verilmemektedir.
Devlet tarafından verilen ihracat desteklerinin tümüne 
Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında, ihracat sekmesini 
tıklayarak açacağınız sayfadaki listeden “ Destek 
Mevzuatı “ başlığını tıklayarak erişebilirsiniz. 

DESTEKLER ZAMANLA DEĞİŞİKLİĞE UĞRADIĞINDAN, 
UYGULAMA ÖNCESİ BAKANLIK SİTESİNDEN GÜNCEL 
BİLGİLERE BAKILMALIDIR.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkındaki 
2011-1 sayılı Tebliğ, bize göre belki de ihracatçıya verilen 
desteklerin en önde geleni. Amacı, işletmelerimizin yurt 
dışı pazarlara giderek yerinde pazar araştırmaları 
yapmaları ve pazarları birinci elden keşfetmeleri. 
İşletmelerimiz hiç ihracat yapmamış olsalar dahi ve 
yapacakları pazar araştırması sonucunda ihracat yapma 
mecburiyeti olmaksızın yol, konaklama, araba kiralama 
v.b. seyahat masraflarının % 70’i hibe ile destekleniyor. 
Ayrıca tüketiciye yönelik olmamak kaydıyla, Ekonomi 
Bakanlığınca onaylanmış e-ticaret sitelerine 
firmalarımızın üye olma ücretleri de destekleniyor

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin 
2014-8 Sayılı Karar ile hedef pazarlara girebilmemiz için 
gereken belgeleri alırken yapacağımız masraflar 
destekleniyor. Bunlar çevre, kalite ve insan  sağlığına  
yönelik  teknik  mevzuata  uyum sağlanabilmesi için 
gereken belgeler. Ayrıca insan  can,  mal  emniyeti ve  
güvenliğini gösterir  işaretler  ile  tarım ürünlerine  ilişkin 
laboratuvar analizleri ve  belgelendirme işlemleri de 
destek kapsamında.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarlar ile Yurt 
Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının 
Desteklenmesine İlişkin Kararlar, herhalde en fazla 
bilinen ve en fazla kullanılan destekler. Öte yandan 
özellikle geç yapılan destek ödemeleri nedeniyle de 
hakkında en fazla şikayet alınan destekler bunlar.
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2012-4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile oldukça değişik 
sektörler belirli kurallar çerçevesinde devlet desteği 
almaya hak kazanmışlardır. Bu kapsamda Sağlık, Bilişim, 
Eğitim ve Film sektörleri desteklenmektedir. Yapacakları 
tanıtım, araştırma, rapor ve belge alma, yurt dışına heyet 
gönderme ve yurt dışından heyet getirme v.b. bir çok 
destek verilmektedir. Bu kapsamda Sağlık Kuruluşları 
Bakanlığın belirlediği ülkelerden getirecekleri hastaların 
uçuş ücretleri için bile hibe desteği alabileceklerdir.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında 2010-6 Sayılı Tebliğ ile bir çok 
firmamız, yurt dışında mağaza, depo, ofis, showroom, 
ürün teşhir serası/tarlası veya reyonu açma şansına 
kavuşmuştur. Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, 
marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla 
yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri bu 
kapsamda desteklenmektedir. Ancak bu yurt dışı 
birimlerde sadece Türkiyede üretilmiş ürünlerin satışına 
ve teşhirine izin verilmektedir.

Tasarım Desteği Hakkındaki 2008-2 Sayılı Tebliğ ile 
tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşları, 
gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam, pazarlama, 
istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında 
açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı 
pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek 
amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme 
projelerine ilişkin giderlerine destek alabilmektedirler

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi tebliği ile 
şirketler, onaylanmış eğitimcilerden alacakları eğitimler 
için destek alabilmektedir. Yine bu tebliğ kapsamında 
belirlenmiş işbirliği kuruluşları, kümelenme kavramı 
çerçevesinde yapacakları projeler çerçevesinde destek 
alarak, projeye katılan firmalara eğitim verdirmekte, 
yurt dışına pazarlama gezileri tertiplemekte, yurt 
dışından alım heyeti getirebilmektedir. Projeyi bitiren 
firmalar, bireysel danışmanlık alma desteğine sahip 
olmaktadırlar.

Teknik Müşavirlik Hizmetleri çerçevesinde, müteahhitlik 
şirketleri ve teknik müşavirlik şirketleri, Ekonomi 
bakanlığı tarafından hedef olarak belirlenen ülkelerde 
müteahhitlik sektörüne yönelik mal ve hizmet ihracatının 
arttırılması amacıyla destekleniyor. 2012-3 Sayılı Tebliğ 
ile yurtdışı ülkelerde ofis açma, reklâm, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri, pazar araştırması gezileri, 
uluslararası fuarlara katılım, uluslararası seminer ve 
konferanslara katılım, eğitime gitme v.b. destekleri 
veriliyor.

Özel Statülü Şirketler başlığı altında (KOBİ) ölçeğindeki 
işletmelerin,  ihracat sektörü içinde bir organizasyon 
altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi 
amacıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, 
nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, 
dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin 
faaliyet göstermelerini teminen şirketler kurulması ve 
bu şirketlere "Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDS) Statüsü 
verilmesi kararlaştırılmıştır.

Normal yörelerde, aynı üretim dalında faaliyette bulunan, 
asgari 10 (on) KOBİ’nin, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, 
aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu 
yörelerde yerleşik asgari 5 (beş) KOBİ’nin, belirli 
koşullarda bir araya gelmeleri ile SDS oluşturulmaktadır. 
Bu SDS’ler ortakları olan şirketlere dış ticaret hizmeti 
vermekte ve bu şirketler de neredeyse tüm ihracata 
yönelik devlet desteklerinde artı puan verilerek 
desteklenmektedir. Ayrıca bu şirketlerin Bu Tebliğ 
kapsamında, istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile 
iki elemanın ücretleri için ve bir defa % 75 oranında 
destek sağlanır.

Turqualty Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması 
ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi amacıyla, şirketlerin 
gerçekleştirecekleri faaliyetler, Türk markalarının pazara 
giriş ve tutunmalarına yönelik her türlü faaliyet ve 
organizasyonlara ilişkin giderler, olumlu Türk malı 
imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde 
ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaları 
uluslararası kurallara göre 2006-4 Sayılı Tebliğ ile 
desteklenmektedir.

Sonuç olarak söylenmesi gereken, uluslararası ticaret 
işlerinin çok farklı aşamalarının olduğu ve bu işlerle 
uğraşan kişilerin değişen koşullara göre kendilerini 
sürekli güncellemeleri gerektiğidir. Gelişmeleri 
izleyemeyenlerin sürprizlerle karşılaşması kaçınılmazdır.

ANA KONU
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İhracat, Gümrük mevzuatı içerisinde temel olarak Ekonomik 
Etkili Bir Gümrük Rejimi olmakla beraber Gümrük Kanunun 
da ihracat rejimi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç 
amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin 
hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Gümrük mevzuatı çerçevesinde bir eşya ancak Türkiye 
Gümrük Bölgesini terk etmesi koşulu ile fiilen ihraç edilmiş 
sayılmakta olup, ihraç eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesini 
terk ederken gümrük kontrolünün eşya üzerinden kalkması 
ve fiili ihraç işlemi sayılması için bir diğer koşul ise ihraç 
eşyasının gümrüğe sunulduğu, gümrük dili ile beyanname 
tescili esnasındaki durum ve niteliğini gümrük denetiminin 
bitiminde ve Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği anda 
aynen muhafaza etmesi, hasarlanmaması, eksilmemesi 
gibi koşullar aranmaktadır.

Çok gündeme gelen bir konudur Fiili İhracat tarihinin hangi 
tarih olduğu. Fiili ihracat tarihi Eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesini terk ettiği tarihtir. Bu tarih için de baz olarak;

 a) Kara ve demir yoluyla çıkışlarda, gümrük 
idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından 
yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı veya serbest bölgeye 
fiilen girdiği,
 
b) Deniz ve hava yoluyla çıkışlarda, eşyanın yüklendiği 
deniz veya hava taşıtının hareket ettiği tarihi alabiliriz.

Bu iki ayrım birbirinden önemli derece de farklıdır. Birinde 
aracın ülke siyasi sınırları dışına çıkması gerekirken 
diğerinde ise hareket etmesi yeterli olmaktadır.

İhracat eşyası üzerinde gümrük denetimi;

Gümrükler ihracat eşyası üzerindeki denetimlerini aşağıda 
belir tilen muayene kriterlerini uygulayarak 
gerçekleştirmektedir. 

Mavi Hat Kriteri; 

Bu hat kriterinden Gümrük tarafından firmaların gümrük 
işlemlerindeki siciline ve performansına bağlı olarak verilen 
Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmalar 
yararlanabilmektedirler. Gümrük denetiminin en kolay 
olduğu yöntem olarak da adlandırabileceğimiz bu yöntemde, 
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmaların ihracat 
işlemleri gümrük idarelerine gidilmeksizin elektronik 
ortamda beyanname tescili ve onayı ile gerçekleştirilmektedir. 
Bu sistem de çok düşük oranla olsa da gümrük bilge 
sisteminin risk kriterleri doğrultusunda gümrük idarelerince 
fiziki denetim yapılabilmektedir.

İhracat yapan tüm firmaların bu olanaklardan 
yararlanabilmek açısından Onaylanmış Kişi Statü Belgesi 
alıp-alamayacakları konusunda kendi Gümrük Müşavirleri 
ile görüşmelerinde ve konuyu değerlendirmelerinde fayda 
bulunmaktadır.

Sarı Hat Kriteri;

 Bu hat kriteri genel olarak Belge Kontrolü olarak da 
adlandırılmakta olup, ihracat beyannamesinin onayı 
esnasında bilge sistemince kontrolü gerçekleştirmek üzere 
atanan onay memuru veya muayene memurunca ihracat 
beyannamesinde yer alan bilgiler ile eki evrakların içerdiği 

GÜMRÜKLERDE 
İHRACAT
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bilgilerin kontrol edilmesi ile gerçekleşmektedir. İhracat 
beyannamesinde yer alan bilgiler ile beyanname eki 
evraklarda yer alan bilgilerin de birbirleri ile uyumlu 
olması gerekmektedir. 

Kırmızı Hat Kriteri;

Eşyanın fiziki olarak denetimini içeren bir hat kriteridir. 
İhracat beyannamesinin tescil ve onayı sonrasın da 
gümrük bilge sistemince atanan muayene memurunca 
eşyanın fiziki olarak denetlemesi gerçekleştirilir, yine bu 
denetim gümrük bilge sistemince belirlenmiş olan tam 
muayene veya kısmi muayene yöntemleri ile yapılır,  
gümrük bilge sistemince denetim şeklinin tam muayene 
olarak belirlenmesi halinde ihracata konu kapların tamamı 
kontrol edilir, beyan ile eşya arasında tereddüt olması 
halinde eşyadan numune alınarak laboratuvar tahliline 
gönderilebilir, “tahlil süresince eşyanın ihracat sevk 
işlemi, çok büyük bir suiistimal veya şüphe yok ise 
bekletilmez” kısmi muayene yönteminde ise gümrük 
muayene memurunun inisiyatifi doğrultusunda ihracata 
konu kapların bir kısmının kontrolü gerçekleştirilir, 
herhangi bir şüphe oluşmaması halinde muayene işlemleri 
sonlandırılır. 

Belirtmiş olduğumuz tüm bu muayene kriterleri gümrük 
bilge sistemince belirlenmektedir. Sistem üzerinden kriter 
atamaları ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü birimlerince belirlenmektedir.  

Her üç halde de hat kriteri belli olmadan önce ihracat 
eşyasının beyannamesinin tescili anında gümrüğe 
sunulmaya  hazır halde bulunması büyük önem arz 
etmektedir.

Fiili ihracatın gerçekleşmesi; 

Belirtmiş olduğumuz bu muayene kriterlerinden herhangi 
birisinin uygulanması ile gümrük denetimlerin 
sonuçlanmasının akabinde ihraç eşyasının deniz yolu ile 
sevki halinde gemiye yüklenmesi ile kara, hava ve 
demiryolu ile ihracat gerçekleşmesi halinde ise Türkiye 
Gümrük Sınırını terk etmesi yani bir başka deyişle sınır 
kapılarını terk etmesi ile fiili ihracat gerçekleşmiş olur.

Fiili ihracatın gerçekleşmesi sonrasında ihracatçıya 
yansıyan en büyük sıkıntı ise eşyanın fiili ihracatının 
gerçekleştiğine dair bilginin VEDOP Vergi Dairesi 
Otomasyon Projesi sistemine akmaması, bu problemin 
nedenlerini ve açıklamalarını aşağıda madde madde 
sıralayalım;

Deniz yolu ile yapılan ihracatlar da bu problem daha az 
yaşanmakta olup, zaman zaman yaşanan gecikmeler ise 
eşyanın gemiye yüklenmesi esnasında hasar veya başka 
nedenlerden dolayı eksik yükleme veya kantar farkından 
dolayı fazla yüklemenin olması halinde, geminin 
hareketinden sonra gümrük beyannamesinde düzeltme 
yapılmak zorunda kalınması halinde, bu düzeltme 

işlemlerinin tamamlanmasına müteakip fiili ihracat bilgisi 
VEDOP sistemine akmaktadır.
 
Kara ve Demiryolu taşımacılığında bu problem çok sık 
yaşanmakta olup, yaşanan bu sıkıntının temel nedenini 
ise bu yöntemlerle yapılan ihracat işlemlerinde fiili 
ihracatın taşımayı yapan aracın sınır kapısını terk etmesi 
koşulunu içerdiğinden, sınır kapılarında yaşanan yoğunluk, 
seferlerin aksaması gibi nedenlerden dolayı ihracat 
işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerine sınır gümrük 
idareleri tarafından sınırı geçti teyidinin geç 
ulaştırılmasından kaynaklanmaktadır.   

İhracat İşlemlerinde Gümrük Müşavirinin ve Gümrük 
İdarelerinin Yeri; 

4458 sayılı Gümrük Kanunun 226 ıncı maddesinde Gümrük 
Müşavirleri her türlü gümrük işlemlerini takip ederek 
sonuçlandırabilirler ifadesi yer almaktadır. Biz bu ifadeyi 
teknik olarak şöyle tanımlayabiliriz, gümrük müşavirleri 
denetçi olan gümrük idareleri ve kanunun koyucu ile 
ihracatçı arasında köprü vazifesini görmektedir. 

Gümrük müşavirleri ve gümrük idareleri zaman mevhumu 
tanımaksızın tüm teknik ve altyapı sorunlarına rağmen 
ihracatçıya doğacak maliyetleri minimum seviyelerde 
tutarak, ihracat denetim ve fiili ihracat süreçlerini 
ortaklaşa gerçekleştirmektedirler.

İrlandalı yazar ve eğitim görevlisi Clive Staples Lewis 
tarafından söylenmiş “Bilmediğiniz şeyin size zarar 
vermeyeceğini büyük ihtimalle duymuşsunuzdur, ama iş 
hayatında verir.” Cümlesindeki iş hayatında zarara yol 
açacak bilinmeyen, ön görülmeyen şeylerin önlenmesini 
sağlayan gizli kahramanlar Gümrük Müşavirleri ve 
Gümrük Müşavirleri yanında çalışan arkadaşlarımızdır.

Tabi bu süreçte görevini laiki ile yapan ve gece gündüz 
demeden bu ülkenin dış ticaret çarklarının dönmesini 
sağlayan binlerce gümrük çalışanının da hakkını teslim 
etmek lazım. Bu insanlar ödül törenlerinde yer almasa 
da aslında işin mutfağında sürecin tamamlanmasını 
sağlayan neferler.

Mesleğimiz yüzyılın başından bu yana devlet ile mükellef 
arasında devletin hukukunu mükellefin hakkını gözeterek 
tarafsız bir anlayışla, kendisine verilen kamu görevini 
yerine getirmektedir.

Ancak bu döneme kadar mesleğimizin icrasına, 
kurumsallaşmasına ve örgütlenmesine yönelik olarak 
Oda Yasamızın çıkarılamamış olması, kamuoyunda 
Gümrük Kavramının genel olarak sorun ve sıkıntılarla 
gündeme gelmesi gibi sebepler dolayısı ile, güzide 
mesleğimizin başarıları yıllardır hep gölge de kalmaktadır.
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Tercihli veya tercihsiz ticaret anlaşmalarının ortak özelliği, 
söz konusu düzenlemelerin uygulanabilmesi için malların 
iktisadi milliyetinin belirlenmesini sağlayan kurallara 
ihtiyaç duymalarıdır. Bu bakımdan, menşe; eşyanın ‘iktisadi 
milliyeti’ olarak tanımlanırken, menşe kuralları da eşyanın 
hangi ülke menşeli olduğunun belirlenmesini sağlayan 
spesifik kurallar olarak tanımlanabilmektedir. Kyoto 
Sözleşmesi’nde menşe kuralı; “ulusal mevzuat veya 
uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş ilkelerden hareketle 
geliştirilmiş ve bir ülke tarafından eşyanın menşeini tespit 
etmek amacıyla kullanılan spesifik hükümler” olarak 
tanımlanmıştır.

Uluslararası ticarette, eşyanın menşe ülkesine bağlı olarak 
değişen gümrük vergilerinin uygulanması veya belirli 
ülkeler menşeli eşyanın ithalatta antidamping, telafi edici 
gümrük vergisi, korunma önlemi veya miktar kısıtlaması 
gibi ticaret politikası araçlarına tabi olması, eşyanın 
menşeinin belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu itibarla, 
uygulanacak gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ile ticaret 
politikası araçlarının tespitinde eşyanın menşeinin ve tarife 
sınıflandırmasının bilinmesi gerekmektedir.

Bir eşyanın “menşe ülkesi” ile “geldiği ülke” terimleri farklı 
şeyleri ifade etmektedir. İkisi her zaman aynı ülke 
olmayabilir. Mesela; Tunus’ta imal edilen bir eşyayı 
İsviçre’nin Türkiye’ye ihraç etmesi halinde, eşyanın menşei 
Tunus, geldiği ülke ise İsviçre’dir. Aynı şekilde, bir ülkede 
serbest dolaşımda bulunan eşya her zaman o ülke menşeli 
değildir. Ancak, belli kriterleri karşılayan eşyanın menşe 
statüsünden bahsedilebilir. Tercihli olmayan ve tercihli 
olmak üzere iki tür menşe kuralı söz konusudur.
 Türkiye’nin dahil olduğu menşe kümülasyonu sistemleri:
Türkiye, halihazırda iki ayrı adet çapraz menşe kümülasyonu 
sistemine taraf bulunmaktadır:

1- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi 
(PAAMK):

PAAMK sistemi; Türkiye, Avrupa Birliği (AB), EFTA ülkeleri 
(İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç), Cezayir, Fas, 
Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Tunus, Ürdün ve Faroe 
Adaları’nın dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu 
esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir.

Bu kapsamda, ülkemiz; serbest ticaret anlaşması ağını 
tamamladığı AB, EFTA ülkeleri, Fas, İsrail, Mısır, Tunus 
ve Ürdün ile tercihli ticarette çapraz menşe kümülasyonu 
uygulayabilmektedir.
Ülkeler arasında çapraz menşe kümülasyonu 
uygulanmasına imkân tanıyan PAAMK protokollerinin 
yürürlük durumlarını gösteren ekli cetvel için tıklayınız.

2- Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemi:

Batı Balkan menşe kümülasyonu sistemi; Türkiye, AB, 
Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Makedonya, Karadağ ve Sırbistan)’nin dâhil olduğu çapraz 
menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı 
sistemidir. Bu kapsamda, Türkiye, AB (sadece Gümrük 
Birliği kapsamındaki ürünler için), Arnavutluk, Bosna-
Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan arasında çapraz 
menşe kümülasyonu uygulanabilmektedir.

Batı Balkan menşe kümülasyonu sistemi, Türkiye’nin 4 
Kasım 2011 tarihinde imzaladığı Pan Avrupa Akdeniz 
Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Çok Taraflı Bölgesel 
Sözleşme (Bölgesel Konvansiyon) ile PAAMK sisteminin 
bir parçası hale gelmektedir.

Menşe (Origin) 
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3- Bölgesel Konvansiyon

PAAMK tarafı ülkeler arasındaki ikili veya çok taraflı STA’ların 
eki menşe protokolleri kaldırılarak, PAAMK sisteminde 
uygulanan menşe kurallarının çok taraflı bir sözleşmeyle 
düzenlenmesi maksadıyla hazırlanan ‘Bölgesel Konvansiyon’ 
metni; 08-09 Aralık 2009 tarihlerinde Brüksel’de yapılan 8. 
Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı’nda kabul 
edilmiştir.

Bu çerçevede “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına 
Dair Bölgesel Konvansiyon”, 15 Haziran 2011 tarihinde Avrupa 
Komisyonunca imzaya açılmıştır. 4 Kasım 2011’de imzalanan 
Konvansiyon, 1 Şubat 2014 tarihinde ülkemiz bakımından 
yürürlüğe girmiştir. Konvansiyon’un Akit Taraflardaki imza/
onay süreci aşağıda verilen linkten takip edilebilir:

http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/
search-the-agreements-database.aspx?lang=en&comman
d=details&id=297&lang=en&aid=2010035&doclang=en

Bölgesel Konvansiyon’un uygulamaya konulmasıyla beraber 
Balkan ülkelerinin, AB ve Türkiye’nin yanında EFTA 
Devletleriyle de STA’sı olduğundan, halen Türkiye-AB-Batı 
Balkan ülkeleri arasındaki tercihli ticarette uygulanan çapraz 
kümülasyonu sistemine EFTA Devletleri ve (Balkan ülkeleriyle 

STA ağını tamamladığı ölçüde) PAAMK ülkeleri de katılmış 
olacaktır.

Konvansiyonu 1 Ocak 2015 itibariyle halen onaylamamış olan 
ülkeler, fiilen PAAMK sistemi dışında kalacaktır. PAAMK 
sisteminde, ikili menşe protokolleri ile çok taraflı sözleşmenin 
paralel olarak uygulanması 2013-2014 yılları için düşünülmüş 
olup, 2015’ten itibaren PAAMK sistemi sadece Bölgesel 
Konvansiyon temelinde işleyecektir.

Bölgesel Konvansiyon ile menşe kümülasyonu sisteminin 
yeni ülkelere teşmil edilmesi de hedeflenmektedir. Bu 
çerçevede, AB’nin STA müzakere sürecini başlatmış olduğu 
Doğu Ortaklığı ülkelerinin (Ermenistan-Gürcistan-Ukrayna) 
önümüzdeki dönemde Bölgesel Konvansiyon’a dahil olması 
beklenmektedir.

Diğer taraftan, Bölgesel Konvansiyon eki menşe kurallarının 
yenilenmesi (revizyon) çalışması fiilen 2011 yılından bu yana 
devam etmektedir. Revizyon çalışmaları kapsamında, liste 
kuralları ve Anlaşmanın ana metnindeki hükümlerin gözden 
geçirilmesi ve gerekirse esnetilmesi hedeflenmektedir. Söz 
konusu revizyon çalışmasının teknik kısmının en kısa zamanda 
tamamlanarak, yeni menşe kurallarının 1 Ocak 2015’ten 
itibaren yürürlüğe konulması hedeflenmektedir.”
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Mecazi anlamda 3 tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatanda 
yaşadığımız öğretildi küçüklüğümüzden bu yana. Gerçekten 
de bakıldığında sanayisi görece güçlü, dünya ortalamasının 
üzerindeyiz. Lojistik anlamda kara ve suyollarının tam 
ortasında, jeopolitik bakımdan Süveyş ve Panama Kanalları 
ile birlikte Dünyanın en önemli 3 suyollarından birine sahibiz. 
Karayollarında ise Avrupa ile Asya’nın en kestirme yoluyuz. 
Tarım denilecek olursa değişik iklim şartlarının da etkisiyle 
ve sulama anlamında  da çok çeşitli bitkilerin aynı coğrafya 
içinde yetişmesine olanak sağlamaktadır. Cevher anlamında 
az veya çok Dünya üzerinde bilinen maden ve diğer 
kaynakların bir çok çeşidine sahibiz. Bunun yanında 
hayvancılık için de geniş topraklarımız var, balıkçılık için de 
engin denizlerimiz. Beşeri olarak ta çalışmaya her daim hazır 
yaklaşık yarısı çalışma çağında olan bir demografik yapı.

Peki biz mecazi anlamda cennetteyiz de örneğin fiziki 
anlamda gerçekten cehennem gibi kavrulan Arap Yarımadası 
ülkelerinin bir çoğunun refah seviyesi neden bizden yüksek. 
Dünya savaşları ile yıkılan yakılan Avrupa ülkeleri ve Japonya 
nasıl kısa sürede tekrardan ekonomik anlamda yarışı forse 
ediyorlar. Farklı bir soru soralım mesela….. Futbolla hepimiz 
yakından-uzaktan ilgiliyiz Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya 
% 25’e yaklaşan işsizlik oranına sahipken nasıl oluyor da La 
Liga Dünya’da futbolun yayın gelirlerinde ilk 3 içerisinde yer 
alıyor ? 4 kişiden birinin işsiz olduğu bir ülkede insanlar nasıl 
oluyor da yaşamak için temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar da 
sadece tek bir spora bu kadar kaynak ayırabiliyorlar.
Tüm bu soruların cevaplarını kapsamlı bir şekilde 
cevaplandırmak için bir ömür gerekir. Tek cümlede yanıtlamak 
istersek te Arapların bastıkları yerden petrol fışkırıyor, Avrupa 
ülkelerinin sömürgecilikten bu yana sahip oldukları bir maddi 
birikim ve çalışma disiplini var, İspanya’ya gelirsek te Franco 
halkını 35 yıllık yönetiminde futbol ile uyutup bir yaşam şekli 
haline getirmiş diyebiliriz.

En iyisi ikisinin ortasını bulmakta fayda var. Dünya’mızın 
(özellikle yakın coğrafyamızın) geçirdiği ekonomik anlamdaki 
değişimleri tarihsel olarak kısa kısa gözden geçirelim ve 
günümüz resmine dönelim.

Ve Lidyalılar Parayı Buldu

Ticari hayatımızda en önemli şey para, ister fiziki olarak 
elimizde olsun isterse de kaydi olarak banka hesabımızda. 
O zaman parayı bulan Lidyalılara mı ilk olarak değinmek 
gerekir. Aslında onlardan önce Fenikelilere değinmek gerekir. 
Fenikeliler ticaretin sadece karayolları yapıldığı ve çok uzun 
zaman aldığı dönemde denizyollarını en etkin şekilde kullanan 
ilk ulus olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Fenikeliler sadece 
ticaret yapıp keselerini mi doldurmuşlardır. Hayır ticaret ile 
birlikte kendi kültürlerini de yerleştirmişlerdir. Roma’nın 
kurulurken ezip geçtiği Pön Medeniyeti Kuzeybatı Afrika’ya 
zamanında Doğu Akdeniz’deki bu ulusun ticari ilişkileri 
sayesinde yayılmıştı. Günümüze bazılarımız batının yaşam 
tarzı ile fazlaca içli-dışlı olduğumuzdan şikayet ediyor; acaba 
bunun nedeni ikameleri yurdumuzda üretilmesine rağmen 
yurtdışından ithal edip kullandığımız, yeni modelleri, yeni 
kreasyonları beklenen ürünler olabilir mi ?

Tekrar geriye dönelim… Lidyalılar parayı buldu demiştik. 
Günümüzde internetten önce ve internetten sonra nasıl bir 
devrim ise Dünya tarihi için de paranın icadı da aynı derecede 
bir devrim olmuştur. Peki ama hangi para ? Eskiden ticaret 
hayatımız bu kadar da karmaşık değilken altın ve gümüş gibi 
bazı değerli madenler eritilerek kalıplara dökülerek günümüzde 
kullandığımız bozuk paralar gibi kullanılmaktaydı. Hangi ulusa 
ait tacir tarafından eline alınırsa alınsın altın Hindistan’da da 
altındı, Fransa’da da. Çağın teknolojisi yüzünden nüfusun 
ve ticari üretimin artışı ile belli bir doğru orantıda üretilebildiği 
için değerinden hiçbir şey yitirmemişti. Gerçi Mali Sultanı 
1325 te hacca gidip Ortadoğu’yu altına boğduğunda altının 
değeri kısa bir zaman için düşmüştü ama gümüş ile birlikte 
yüzyıllar boyunca ticaretin terazisinin bir kefesinde var olmayı 
devam ettirdiler.

Amerika Keşfedildi

Sonra ne olduysa başında Kristof Kolomb’un bulunduğu, 
alize rüzgarlarının taşıdığı 3 tane gemi Amerika kıtasına ulaştı. 
16-17 yy. boyunca Amerika’nın tüm gümüşü ve altını 
Avrupa’ya aktı durdu. Bu da medeniyetin gerçek anlamda 
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enflasyon ile tanışmasına yol açtı. Güncel örnek verirsek 
Amerika Merkez Bankası’nın faiz oranında yaptığı en ufak bir 
değişiklik nasıl da diğer ülkelerdeki para likiditesini ve dolayısı 
ile fiyatları değiştiriyor değil mi ?
Para form olarak önce metal, sonra kağıt, son olarak ta kaydi 
hali ile insanlığın kullanımında. Günümüzde her 3 şekli de 
kullanımda. Peki gelecekte ne olacak ? Bununla ilgili uzun 
vadeli planlar acaba ülkemizde de yapılıyor mu ? Örnek 
vermek gerekirse Danimarka  önümüzdeki yıldan itibaren 
restoran, mağaza ve akarkayıt istasyonlarında kağıt para 
kullanımına son verecek. Bununla ilgili Merkez Bankamızın 
ve Ekonomi Bakanlığımızın vizyonu acaba ne ? Acaba 
gelecekte her birimiz mali işlemlerimiz de dahil tüm kişisel 
bilgilerimizi parmak izimizle ve ya parmağımızın ucunda bir 
çiple taşıyıp alışverişimizi böyle mi yapacağız ? Peki öyle 
olursa bireysel olarak ziraat ve zanaat yapıp ürününü 
satanların sonu ne olur ? Bunlar geleceğin konuları, biz 
geçmişe dönelim.

Paranın bollaşması ticaretin de gelişmesine neden oldu, 
para bol insan nüfusunun görece az olduğu yerlerde lüks 
ürünlere olan talep te arttı. Talebin çok arzın az olduğu 
ürünlerde üretim arttırılmaya çalışıldı. Mesela Rusya kürk 
ticareti, İngiltere kürk ve tütün ticareti için insan eli değmemiş 
topraklar üzerinde ülkelerini büyüttüler. Bugün Londra’dan 
7.000 km batıda İngilizce, Moskova’dan 9.000 km doğuda 
Rusça konuşulmasının başlıca sebeplerinden birinin bu 
hayvancıkların kürklerinin peşinde olmamız ilginç değil mi ?
Ticaretin yaptıkları bununla da kalmadı. Ticaretle uğraşan 
tacirler çok fazla zenginleştiler, zenginleşince de sadece 
soyluların sahip olduğu bazı imtiyazlara sahip olmaya çalıştılar. 
Sonuçta onlar çalışıyor kazanıyor ama, soylular denilen 
azınlığı ihya ediyorlardı.

Burjuvazinin Yükselişi

Böylece ilki Fransa’da olmak üzere burjuvazi ortaya çıktı, 
sonra bu insanlar arkalarına hayatta pek bir şeyleri olmayan 
köylüleri ve diğer sıradan halkı da taktılar. Dünya’da 
Liberalizm’in doğuşu ve Fransız ihtilali ile artık hiçbirşey eskisi 
gibi olmayacaktı. Gerçi A.B.D.de bir cumhuriyet olarak yeni 
kurulmuştu fakat eski kıtayı doğrudan etkileyemeyecek kadar 
uzaktı. Günümüz modern demokrasilerinin kullandığı birçok 
fikir ve sistem bu ihtilal sonucunda ortaya çıktı.

Ticaretin gelişmesi diğer bazı iyi ve kötü şeylere de yol açtı. 
İngiltere’de başlayan Sanayi devrimi öncelikle kumaş 
dokuması makinaları ile başlayan üretimi arttırma adına 
yapılan teknoloji ve buluşlar çağını başlattı. Bununla birlikte 
ne yazık ki makinaların yaptıkları üretim eskisinden çok daha 
fazla hammaddeye ihtiyaç duyulmasına yol açmıştı. Tarımsal 
olarak yapılan üretimin arttırılması ve Afrika’nın ucuz ve el 
değmemiş kaynaklarının zorla kullanılmak istenmesi sonucu 
kölelik ve sömürgecilik gelişti. Amerikan İç Savaşı öncesi 
başta dokuma fabrikalarında kullanılmak üzere üretilen pamuk 
ve diğer tarım ürünlerinin üretimi için 3,5 milyon köle insan 
zorla çalıştırılıyordu (11 güney eyaletinin özgür insan nüfusu 

ise 5,5 milyondu).
19. ve 20. yy boyunca ticaretin gelişimi artarak devam etti. 
Sömürge imparatorlukları kuruldu, Sanayi Devrimi de 
tamamlandı. Bu sefer de arz çok fazla Dünya üzerindeki alım 
gücü ise talebi eşitleyemeyecek kadar azdı. Sonunda 
ekonomik çıkar çatışmalarının körüklediği bir ortamda 
Avrupa’da herbiri birbirinin uzaktan akraba olduğu krallar 
(özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya İmparatorları 1. 
Dereceden kuzendi) politik hırslarının kurbanı olarak 1.Dünya 
Savaşı’nda savaşa tutuştular.
Savaşın sonuçları tabi ki öncelikli olarak politikti. 
İmparatorlukların çoğu dağılmış bir çok yeni devlet ortaya 
çıkmıştı. Fakat gözden kaçırılmaması gereken şey ekonomik 
sonuçlarıdır. Osmanlı ve Avusturya tamamen parçalanmışlardı. 
Almanya ise tüm sömürgelerinden olmuş, çok yüklü bir 
savaş tazminatına mahkum olmuştu. Ama burada asıl 
değinmek istediğimiz şey bu savaş sonucunda başta İngiltere 
olmak üzere müttefiklerin Dünya üzerindeki tüm ticaret 
yollarına ve o dönemin en önemli maddesi petrol rezervlerinin 
önemli bir kısmına hakim olmasıydı. Petrolün hikayesi için 
ise tarihte küçük bir adım daha geriye atmakta fayda var.

Ve Petrol İcat Edildi

Alfred Nobel’i birçoğumuz biliriz en azından Nobel Ödüllerini 
duymuşuzdur. 1888’de bir Fransız gazetesi onun hakkında 
ölümüne dair yanlış bir haber yayınlamıştı. Ölen kardeşi 
Ludvig’di ama Alfred Nobel’in öldüğünü sanarak “Ölüm taciri 
öldü” diye haber yapmışlardı. Nobel’in en büyük icadı 
dinamitti. Dinamit ise madencilikte kullanılmak üzere 
keşfedilen insanlığın en büyük icatlarındandı. Zamanının ölüm 
tacirinin adıyla günümüzde Nobel Barış Ödülleri de 
dağıtılmakta. Bu çok popüler bir hikayedir. Peki acaba 
günümüz dünyasında yaşanan iklim değişikliği, savaşlar, 
kıtlık ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik ve demografik 
problemlerinin en büyük problemi olarak petrol olduğunu 
bilseydi mucitleri bu keşfe el atarlar mıydı. Aslında birçok icat 
gibi petrol de ticari rantının yanında insan hayatının 
kolaylaştırılması amacı ile keşfedilmişti. İnsanlığın kullanıma 
yönelik talebi olmasa zaten ticari rant ta olamaz. Petrol daha 
öncesinde su kaynaklarına da bulaştığı için istenmeyen bir 
şeydi. Fakat 1840 larda James Young İngiltere’de bu siyah 
maddenin yanıcılığından istifade etmeye karar verdi. Elektriğin 
daha keşfedilmemiş olduğu bu dönemde en önemli 
aydınlatma aracı gazyağı lambalarıydı. Bu lambalarda ise 
bitkisel veya balina yağları kullanırdı, fakat bunlar maliyetli 
maddelerdi. Petrol ilk olarak bu lambalarda kullanılmaya 
başladı. Teknolojinin ve dolayısı ile içten yanmalı motorların 
icadı ve gelişmesi ile bu maddenin önemi daha da arttı. 
1860’larda Dünya’daki petrolün % 90’ı sadece Bakü’de 
çıkarılmaktayken petrolün öneminin artması ile tüm Dünya’da 
aranmaya ve çıkarılmaya başlandı.

Petrolün günümüzde insanlığa aslında pek dikkate değer 
görülmeyen etkisi Dünya nüfusunu arttırmaya olan dolaylı 
yoldan oldu. Dünya nüfusu 1000 – 1900 yılları arasında 
yaklaşık 5 kat artmışken sadece 1900 – 2000 yılları arasında 
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(bu arada 2 tane Dünya Savaşı olması ve milyonlarca insan 
ölmesine rağmen) 4 kat artmıştı. Bunun sebebi petrol 
sayesinde endüstri bu kadar gelişmiş ve tarım daha verimli 
bir hale gelmesi, petrolün sağladığı imkanlarla ve kullanılan 
araçlarla güvenli ve yeterli su imkanlarının artmış olmasıydı. 
Daha önceki dönemde, 19.yy’da tarım gelişmemiş 
olduğundan özellikle İrlanda ve Hindistan’da milyonlarca kişi 
kıtlıktan ölmüştü. Ama daha önce de belirttiğim gibi bu keşfin 
de iyi sonuçlarının yanında olumsuz sonuçları da tarih içinde 
ortaya çıktı. Nüfusun bu kadar artması öncelikle kıtlıklara 
neden oldu. Günümüzde başta Afrika’da olmak üzere 
milyonlarca insan kıtlıkla mücadele ediyor. Kıtlıkla beraber 
artan nüfus Dünya’mızın yaşamsal ve ekonomik kaynaklarını 
daha hızlı bir şekilde tüketiyor. Petrol ne yazık ki Dünya’da 
her yerde eşit miktarda bulunmadığından ticari değerinin 
yanında stratejik bir kaynaktır. Günümüzde Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’nın siyasi karışıklıklar dolayısı ile çalkalanmasının 
ve can kayıplarının olmasının nedenidir. 2.Dünya savaşında 
da Almanya’nın Rusya ile, Japonya’nın A.B.D. ile savaşa 
girmesinin başlıca nedenlerindendir. Bunlara ilaveten petrolün 
son yüzyılda kontrolsüz ve aşırı kullanımı yüzünden 
Dünya’mızın ekolojik dengesi de değişmiştir. Küresel sıcaklık 
uzun vadede insanlığın çözmesi gerekecek olan en büyük 
problemlerdendir. İkamesi az olduğundan petrol Dünya’mızın 
en önemli politik silahlarından biri durumuna da gelmiştir. 
1973’te Petrol Krizi ve günümüzde orta vadede ekonomik 
planlarını petrole endeksleyen ülkelerin geçtiğimiz yıl petrolün 
fiyatının yarı yarıya düşmesi ile karşılaştıkları durum bunun 
en güzel örneklerindendir.

Bu kadar anlattık, ama en azından başta sorduğumuz 
sorulardan birine yanıt bulduk sanırım. Evet Arabistan 
Yarımadası fiziki olarak cehennem gibi yanıyor ama petrolün 
bahşettiği zenginlik sayesinde kişi başı milli gelirde Dünya’daki 
198 ülke arasında Katar 1., Kuveyt 5., B.A.E. 7., S.Arabistan 
11. , Bahreyn 12. sırada. Cennet vatanımız ise ne yazık ki 
61. sırada. Ekonomi büyüklüğünde ise Türkiye bu beş 
ülkeden de büyük. Ama nüfusu beşinin de toplamının yaklaşık 
2 katı. Bu yüzden kişi başı milli gelir diğerlerinden daha düşük. 
Bu ülkelerin petrol dışında ciddi hiçbir sanayisi yok tüm 
gelirleri petrole endeksli. Bu yüzden petrolün fiyatının yarıya 
düşmüş olması onlar için en büyük handikap. O kadar ki 
bütçelerindeki gelir açığını kapamak isteyen Körfez İşbirliği 
Konseyi üyesi 6 ülke (bu beşine ilaveten Umman) 2015 yılı 
içinde yeni bir KDV rejimi üzerinde anlaşmaya hazırlanıyorlar. 
Buna göre yüksek sosyal yardım ve sıfıra yakın vergilemenin 
de sonu geliyor. Peki ya bu ülkeler uzun vadede petrolün 
azalması-bitmesi veya ikame bir enerji kaynağının keşfedilmesi 
veya kullanımının artmasında ne yapacaklar ? Özellikle 
elektrikli taşıt motorlarının ve kullanılacak pillerin önümüzdeki 
10 yıl boyunca kapasitelerini kat ve kat arttıracağını ve 
içlerinde Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkelerin geleceğe 
dönük otomotiv sanayi vizyonlarında elektrikli taşıtlara daha 
çok ağırlık vereceğini düşünürsek bu uzun vade aslında o 

kadar da uzun değil mi acaba ?
Türkiye özelinde her yıl 100 dolarlık ithalat yapıyorsak yaklaşık 
20 dolarını başta petrol ve d.gaz olmak üzere enerji ürünlerine 
harcamaktayız. Tabi ki petrol fiyatının düşmesi cari açığımıza 
olumlu yansımakta fakat bu konuda daha çok çaba sarf 
edilmelidir.  Az önce söylediğimiz gibi Türkiye’nin otomotiv 
sektöründe elektrikli taşıtlara olan bir vizyonu bulunmaktadır, 
belki de bunu başarı ile tamamlayacaktır. Peki bunun 
planlaması iyi yapıldı mı acaba ? Bu denklemde ekonomik 
anlamda birçok değişken bulunmakta. Şöyle ki; tüm bu 
yatırımlar devlet eliyle mi olacak ? Eğer olacaksa kamunun 
bu işe uzun vadede ne kadar bütçe ayırabilir. Diyelim ki devlet 
bunu kendisi başardı özel sektör ana sanayisinden yan 
sanayisine bu değişime ayak uyduracak mı ? Sonuçta bunlar 
büyük yatırımlar gerektiren dönüşümler. Bununla ilgili devletin 
sağlayacağı teşvikler yeterli olacak mı? Ayrıca enerji 
ürünlerinden alınan vergi devlet bütçesinde çok önemli bir 
gelir kaynağı durumunda. Bunun dramatik şekilde azalmasına 
yönelik hazırlıklı mıyız ?
 
Enerji politikalarına yönelik hazırlanacak proje ve planlar bir 
ülkenin kaderini doğrudan etkileyen başlıca unsurlardan biri 
olacaktır. Ama tek etken de bu değildir tabi. Yanı başımızdaki 
Avrupa Birliği ülkelerine bakalım mesela. Romanya’yı saymaz 
isek hemen hemen hiçbirinde doğal enerji kaynaklarına sahip 
değil. Zaten Romanya’da diğerlerine kıyasla daha güçlü bir 
ülke değil. Peki Avrupa Birliği dediğimiz ülkelerin ekonomileri 
neden bu kadar güçlü ? Üstelik yakın tarihte savaşlar dolayısı 
ile bu kadar yıkıma uğramışken ? Daha önce sanayi devrimine 
değinmiştik. Sanayi devrimi A.B.D. ve Japonya ile birlikte 
Avrupa Birliği’nin şu an lokomotifi olan Birleşik Krallık, Fransa, 
Belçika, Hollanda, İspanya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde 
gerçekleşti. Zaten bu ülkeler tarihi olarak ta ticaret yollarını 
ve imtiyazlarını kontrol altına almışlar ayrıca da çok büyük 
miktarda hammadde girişini sağlayan sömürge imparatorlukları 
kurmuşlardı. Hem teknoloji hem de ucuz hammaddenin 
yanında yoğun insan gücüne de sahip olduklarından 
ekonomik gelişmeleri çok hızlı olmuştur. Sanayi devriminde 
Dünya nüfusunun % 25’i Avrupa kıtasında yer almaktayken 
günümüzde bu oran yaklaşık %11’dir. Hızlı ekonomik gelişim 
çok büyük bir sermaye birikiminin de bu kıta da 
gerçekleşmesine neden olmuştur. Buna ilaveten Nükleer 
enerji petrolün ikamesi olarak bu ülkelerde kullanılmaktadır.
2. Dünya Savaşı sonrası 1951 yılında savaşın ve ağır sanayinin 
hammaddesi olan kömür ve çelik 6 ülkeyi birleştirmiş ve 
Avrupa Birliği’nin temeli de atılmıştır. Güncelde 28 devletin 
bir ekonomik alan oluşturduğu bu topluluk yarım yüzyıldan 
fazla ekonomik ve teknolojik alanlarda işbirliği yapmaktadır. 
Böylece ekonomik anlamda A.B.D ve Japonya ile birlikte 
Dünya’nın en güçlü ülkeleri olmaya devam etmişlerdir. Bunun 
sonucudur ki ekonomik refahı yüksek olan bu ülkelerin 
vatandaşlarına gerek sağlık gerekse de işsizlikle alakalı 
yaptıkları sosyal yardımlar, çalışanların da mevcutta aldığı 
ücretler ülkemize oranla çok üst seviyededir. Son olarak 
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Avrupa ülkelerindeki çalışma kültürü ve koşullarının da bu 
kalkınmada etkisi büyüktür. 19 yy.’ın ikinci yarısında sanayi 
devrimi olurken işçiler günde 12-14 saat çalışmakta ve tatilleri 
bulunmamaktaydı. Komunist Devrim ilk olarak Rusya’da 
gerçekleşmiş olmasına rağmen Sosyalist ve Marksist fikirler 
İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde ortaya çıkmıştı. 
Sendikalaşma ve işçilerin parlamenter sistemlerde daha 
etkin temsili, Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışma koşulları ve 
standartlarının günümüzde diğer ülkelerden daha iyi olmasına 
sebep olmuştur. Ayrıca Avrupa’daki birçok kurumsal şirket 
sermaye birikimleri ve hükümetlerin sanayi konusundaki 
etkin teşvikleri ile yüzyıla yakın veya aşkın olarak hayatta 
kalabilmişlerdir. İşverenin etkin kurumsal yönetimi, çalışanın 
verimli çalışması ve devletlerin demokrasi kültüründe şeffaf 
ve sanayiciyi teşvik edici olması da bugünkü refah seviyesinde 
etkili olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde işsizlik maaşı 1.000 
eur dolaylarındadır. Yazımızın başında örneğini verdiğimiz 
İspanya’da işsizlik maaşı 665 eur olup (yaklaşık 2.000 TL) 
duruma göre 2 yıla kadar ödenebilmektedir. Bunun yanında 
aynı ülkede asgari ücret te 757 eur (yaklaşık 2.300 TL) dur. 
Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi bazı örneklerde 
ise asgari ücret 1.500 eur civarındadır.

Tabiki Franco’nun İspanya’yı 35 yıllık iktidarında “3 F” (fado, 
fiesta ve futbol) ile yönettiği doğrudur. Fakat işsizlik maaşının 
bile 2.000 TL olduğu bir ülkede futbol ekonomisinin belli bir 
büyüklükte olması da beklenebilir bir durumdur.

Daha Güçlü Ekonomi , Daha Güçlü Bir Türkiye Bizim Elimizde

Uzun uzun anlattığımız şeyleri özetlersek ekonominin, 
ticaretin, sanayinin ve bireysel refahın bu 3 tarafı denizlerle 
çevrili cennet vatanımızda da artması birçok etkene bağlıdır. 
Pek tabi ki lisedeyken kimya derslerinde bizlere öğretilen 
“normal şartlar altında” lafı gerçekle pek uyuşmamaktadır. 
Aşırı küreselleşen Dünya’nın anlık değişimleri bu şartları 
sürekli değiştirmektedir. Bizler ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunmak istiyorsak; bireysel olarak finans kuruluşlarına 
fazlaca borçlanmayarak, kredi kartlarını tedbirli kullanarak, 
ithal ürün yerine yerli ürün tercih ederek ve çalıştığımız işte 
çalıştığımız işin hakkını vererek; işveren olarak işten 
kazandığımızı gene işimize yatırıp yeni istihdam sağlayarak, 
devlete ve çalışanlara olan sorumluluklarımızı eksiksiz yerine 
getirerek, kamu olaraksa etkin bir ekonomik ve mali plan 
uygulayarak, dış ticaret açığını arttıran sektörlerde y.içinde 
üretimin ve rekabetin atmasını sağlayacak tedbirler alarak, 
y.dışından ülkeye yatırım getirmek için teşvikler sağlayarak 
ve çalışanları hukuksal şemsiye ile koruma altına alarak bu 
atılıma katkıda bulunabiriz.
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Hamdi ÜNLÜ
İş ve Meslek Danışmanı

YENİ BİR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI OLARAK 

İŞBAŞI EĞİTİMİ: 
GEMLİK ÖRNEĞİ 

1.Yeni Bir Mesleki Eğitim Türü: İşbaşı Eğitimi 

Türkiye’de İşbaşı Eğitim Programı (İEP) Türkiye’de yeni 
uygulamaya başlanan bir aktif istihdam politikasıdır. Bi-
reyin işbaşında eğitime tabi tutulmasını hedefleyen ve 
önceleyen İşbaşı Eğitimi Programı kaynakların etkin kul-
lanılması açısından önemli bir projedir. İEP bu yönden 
iş piyasasına girmek isteyen kişilerin mesleki deneyim 
kazanmaları için İŞKUR tarafından projelendirilmiş bir 
programdır.

 İşbaşı eğitim programları ekonomik reform ve 
yapısal dönüşüm programları çerçevesinde başvurulan 
aktif işgücü piyasası programlarındandır. İşbaşı eğitim 
programları, işgücü yetiştirme programlarından daha 
az kamusal mali destek gerektirmekte ve birincisine 
oranla daha fazla istihdam imkânı sağlamaktadır. Bu 
program çerçevesinde İŞKUR işletmelerle işbirliği ya-
parak işsizlerin bir kısmını işbaşı eğitiminden geçirme-
lerini ve eğitim sonrası firmanın ihtiyaç duyduğu kişileri 
istihdam etmelerini sağlamaktadır. İşbaşı eğitiminden 
geçen kişi firmada istihdam edilmese bile eskiye oranla 
niteliğini artırarak işgücü piyasasında pazarlanabilir ni-
teliklere sahip olmaktadır.
 
 2009 yılında Girişimcilik eğitim programları ile 
birlikte mesleki eğitim programlarına ilave olarak uy-
gulamaya konulan işbaşı eğitim programları Kuruma 
kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha 
önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak 
pekiştirmelerini ve/veya mesleki deneyim kazanmalarını 
sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Beden işçisi, te-
mizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı gibi deneyimsizlik 

nedeniyle işsizlik sorunun yaşanmadığı ya da deneyim-
sizliğin en az etkili olduğu bu tür ve vasıf düzeyi yüksek 
bir işgücü niteliği taşımayan alanlar iş başı eğitim prog-
ramlarının kapsamı dışında bırakılmıştır.
 
 İşbaşı Eğitim Programının ilk uygulama yılı olan 
2009 ‘da programa 1.285 kişi, 2010 yılında 4.671 kişi, 2011 
yılında 16.393 kişi, 2012 yılında 31.773 kişi, 2013 yılında 
63.660 kişi ve 2014 yılında ise 59.456 kişi katılmıştır. 

2. İşveren Açısından İşbaşı Eğitimi

 İşbaşı Eğitim Programı; 4857 sayılı İş Kanunu ve 
31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan ve 
Kuruma kayıtlı işyerleri ile Kamu kurum/kuruluşlarının 
payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde 
uygulanmaktadır. Bu açıdan dernekler, vakıflar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek bir-
likleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve 
benzeri yerlerde, işbaşı eğitim programı katılımcılarının 
programın tamamlanması sonrasında istihdam edile-
bilecek olmaları halinde program düzenlenebilmektedir.
 
 İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulu-
nanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili ça-
lışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim 
programı katılımcısı talep edebilmektedir. Program sü-
resince işveren hâlihazırda bulunan çalışan sayısını ko-
rumakla yükümlüdür.  Bu şekilde bir düzenleme ile ya-
pılan programın istihdam artışını önceleyen yapısı 
korunmaya çalışılmaktadır. 
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 Program kişinin mesleki deneyim kazanmasını 
sağlayabileceği mesleklerde düzenlenebilir.  İEP bo-
yunca işveren katılımcı kişinin mesleki gelişimi ve prog-
ramdan usulüne uygun şekilde yararlanması için mesleki 
eğitim belgesine sahip veya alanıyla alakalı bölümden 
mezun bir çalışanını görevlendirmekle yükümlüdür.
 
 Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin tale-
binin kabul edilebilmesi için, işverenin başvuru tari-
hinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim prog-
ramını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini 
kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en 
az altmış gün istihdam etmiş olması veya istihdam 
etmeye başladığına dair taahhütname vermesi gerek-
mektedir.

3. İş Arayan Açısından İşbaşı Eğitimi

 Programa katılabilmek için kuruma kayıtlı, iş ve 
meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmış olma 
şartı aranmaktadır. Bu iki temel şartın yanında;

• 15 yaşını tamamlamış olmak,
• İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya 

eşi olmamak,
• Emekli olmamak,
• Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dö-

nemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı ol-
mamak,

• İş ve meslek danışmanın, uygun görüşünü almak,
• Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu 

ve lisesi ile yükseköğretim öğrencileri hariç),şartları 
aranmaktadır.

 İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabi-
lirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre bo-
yunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde 
katılımcı olamazlar. 4857 sayılı Kanun kapsamında, ça-
lışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel düzenle-
meler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar prog-
ramlara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli 
mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler 
saklı kalmak kaydıyla program düzenlenebilmektedir.

 Programın süresi günlük en az beş saat an fazla 
sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saatten, en 
fazla altı günden ve toplamda yüz altmış fiili gün ka-
dardır. Katılımcılara program süresince günlük 25 TL ( 
2015 yılı için) cep harçlığı, iş kazası meslek hastalığı si-
gorta primleri ve genel sağlık sigorta primleri İŞKUR 
tarafından ödenmektedir. 

  Ayrıca, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine 
göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/
kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim 
programları sonucu alınan belgeler, tehlikeli ve çok teh-
likeli işler sınıfında zorunlu olan mesleki eğitim yerine 
geçmektedir.
 
 Gemlik’te İŞKUR ile İşbaşı Eğitim Programı ger-
çekleştiren birçok büyük ve küçük firma bulunmaktadır. 
İlk programın 2012 yılında başladığı Gemlik’te sanayi ve 
hizmet sektöründe firmalarla birlikte, kişilerin meslek 
edinmeleri ve tecrübe kazanmalarına yönelik açılan 
program çeşitli mesleklerde açılmıştır.
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40 yıla yakın bir zamandır mühendislik plastikleri üzerine 
üretim ve ticaret yapan EPSAN Grubunun Yönetim Kurulu 
Başkanı Atilla Efe‘yi Bursa’daki fabrikasında ziyaret ettik. 
Kendisi ile Bursa Serbest Bölge’deki firmaları olan 
EPSAN Fz Kimya Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  firma-
larındaki faaliyetlerini, yapmakta oldukları yeni yatırımı 
ve geleceğe dair planlarını konuştuk.
 
Yaptığınız işten ve işletmenizin tarihinden bahsede-
bilir misiniz ?
Yaptığımız iş özetle, günlük hayatta çok farklı ürünlerde 
kullanılmakta olan mühendislik plastiklerinin hammad-
desini müşterilerin talep etmekte olduğu özelliklere göre 
üretmektir.

1976’da EPSAN firması olarak ilk kuruluşumuzu ger-
çekleştirdik, bu dönemde enjeksiyon üzerine üretimimiz 
bulunmaktaydı 1980’de hammadde satışı da gerçekleş-
tirdik. 2002 yılında modern anlamdaki üretim tesisimizi 
DOSAB’ta faaliyete geçirdik. 2001 yılında ise Bursa 
serbest Bölge’nin kurulması ile buradaki ihracat ve it-
halat adına oluşan fırsatları değerlendirmek üzere 1.600 
m2 lik bir yer aldık. Buraya yapmış olduğumu 4.000 m2 
lik tesis 2003 yılında Polycom Plastik Tekstil San. Ve Tic. 
A.Ş. firması ismiyle üretime başladı.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz ?
Grubumuz şu an Almanya, Romanya, Bulgaristan, 

Polonya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Finlandiya 
ağırlıklı olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yapmak-
tayız. İhracat faaliyetlerimize katkı sağlaması için Al-
manya Dortmund’ta EPSAN Gmbh firmamız bulunmakta, 
bunun yanında 2015 yılında Hong-kong’ta da bir firma 
kurulması için temaslarımız devam etmektedir.

Hangi kalite belgeleriniz var ?
Grubumuzun temel prensibi sürekli iyileştirmeyi bir hayat 
felsefesi olarak benimseyerek, mükemmel iş sonuçları 
elde etmeye çalışmaktır. Bu bağlamda 2003 yılında ISO 
9001:2000, 2008 yılında da ISO 9001:2008 belgelerini 
aldık. Bunun yanında tüm ürünlerin kalite kontrol ve 
AR-GE süreçlerini firmamızın kendi labaratuarlarında 
gerçekleştirmekteyiz. Uzman kadromuz ve son teknoloji 
test ekipmanları ile hammadde girişinden sevkiyat anına 
kadar tüm süreçler kontrol altında tutulmaktadır.

İnsan kaynaklarına dair çalışmalarınız nelerdir ?
Üretim yoğun çalışan firmaların en önemli unsurlarından 
biri de uzman çalışan kadrosu olduğu bilincindeyiz. Bu 
sebeple de çalışanın kuruma olan aidiyetini arttırmak 
adına tüm çalışanlarımıza ferdi kaza sigortası yaptır-
mamızın yanında işveren katkılı bireysel emeklilik te 
yaptırıyoruz. Tüm mühendislerimiz yurt içi ve yurtdışında 
gerekli tüm eğitimlere katılmakta. Son olarak ta tüm 
çalışanlarımıza her yıl mutlaka açık havada bir piknik 
organizasyonu düzenlemekteyiz.

"2016 yılında 
istihdamımız 
100 kişiye 
yükselecek."

Epsan Yönetim Kutulu başkanı 
Sayın Atilla EFE ile röportaj :
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Gemlik’te nasıl bir yatırım yapmaktasınız ?
Gemlik’teki eski firmamız Polycom daha çok geri dö-
nüşüm üzerine faaliyet göstererek granül üretimi yap-
maktaydı. Talebin artması ile buradaki tesis ihtiyaçla-
rımıza cevap veremez duruma geldi, ayrıca gelişen 
teknolojiye uygun yeni makine yatırımı da yapmamız ge-
rekiyordu.

Öncelikle Serbest Bölge’deki taban alanımızı 1.600 m2 
den yaptığımız arsa alımıyla 4.600 m2’ye çıkardık. Aka-
binde eski binamızı tasfiye edip 10.000 m2 lik yeni bir 
bina yapımına başladık. Şubat-Mart gibi bina tamam-
lanıp üretime başlanacak. Daha şimdiden, üretime baş-
lamadan gelen siparişlerle 2015 yılı kapasitemizi dol-
durmuş durumdayız. Arsa ve makine yatırımları ile 
birlikte toplamda yapmış olduğumuz yatırım tutarı 5 
milyon USD’ye ulaştı.

Serbest Bölge’deki yeni firmamız EPSAN Fz Kimya artık 
geri dönüşümden ziyade, kompaund mühendislik plas-
tiklerine yönelik hammadde üretimi yapacağız. Bunun 
için BEBKA’nın da desteği ile 1,2 milyon TL’lik yeni makine 
yatırımı yaptık.

Daha öncesinde Gemlik’te Polycom bünyesinde 14 kişi 
istihdam ediyorduk. 2015 Mart’ta faaliyete geçecek olan 
EPSAN Fz Kimya’da 50 kişi istihdam ediyor olacağız, 
2016 yılında ise istihdamımız 100 kişiye yükselecek.

Yatırım ile ilgili BEBKA desteğinden bahsedebilir mi-
siniz ?
BEBKA’nın çevre dostu projeleri kapsamında “Üretim 
altyapısının geliştirilmesi ile üretimde geri dönüşümlü 
malzeme kullanımı ve katma değerli ürün üretilmesi 
projesi” oluşturduk. Haziran 2014’te hazırladığımız 
projede birincil formda mühendislik plastikleri olan Po-
liamid 6 ve Poliamid 6.6 plastik hammaddesi üretimini 
geliştirmeyi, müşteri taleplerini karşılamayı ve çevre 
dostu üretim sistemleri ile enerji kullanımını azaltmayı, 
geri dönüşümlü hammadde ile üretim yaparak atıkların 
azaltılmasını sağlamaya yönelik yatırımların yapılması 
kapsamında bu prosesi gerçekleştirecek makine-ekip-
manların tedarik edilmesini hedefledik. Projemiz BEBKA 
tarafından uygun görüldü, 1,2 milyon tl’lik proje maliye-
timizin 400 bin tl’sini de hibe ederek karşılamış oldu.

Bursa Serbest Bölge’de olmaktan memnun musunuz 
?
Evet, tabi ki. 2003 yılından bu yana Gemlik’te Serbest 
Bölge’de faaliyet göstermekteyiz. Serbest bölgenin de 
avantajlarıyla son 10 yılda faaliyetlerimiz ve grubumuzun 
cirosu katlanarak arttı. Biz de bu bağlamda yeni yatı-
rımlarımızı bu bölgede yapmaya karar kıldık. Bu böl-
gedeki üretimimiz tamamen ihracata yönelik olacak. Bu 
sayede Bursa-Gemlik arasında lojistik anlamda da ta-
sarruf edeceğiz.

Atilla Efe - EPSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
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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 2015 tarihinde, İkinci taksitlerin son ödeme tarihi ise 
31 EKİM 2015 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.  
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www.pilotcar.com.tr

info@pilotcar.com.tr

Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:8 Nilüfer / BURSA
Tel: +90.224 411 02 86-87   +90.224 242 40 00   Fax: +90.224 411 05 34

Fabrika:

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

ELEKTRİKLİ
ARAÇLAR

0
emilsiyon

60 km
*menzil

24 km/h
*maksimum hız

Düşük Bakım 
Maliyeti

Yüksek Kalite
Aküler

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA 
yeni bir soluk...
Günümüz teknolojilerinden sonuna kadar yararlanabilen, doğaya duyarlı araçlar kullanmak istemez miydiniz?
Üstelik bu araçlar düşük kullanım maliyetleri ve yüksek kalite ile Türkiye’de üretiliyorsa... 

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

YERLİ
ÜRETİM



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: You & Me Fashion Habermann OHG 
 
TEL: +49 (89) 5404568
adres : 1. Stock (1st Floor) Stuttgarter Str.1 80807 München
Yetkili Kişi: Zübeyde Han

Münih’te yerleşik olan ve halihazırda Çin, Pakistan ve İtalya’ya 
deri eldiven, bisiklet ve iş eldivenleri, plaj şapkası, atkı gibi tekstil 
aksesuarları ihracatı yapan firma, söz konusu ürünleri Türkiye’de 
satmak üzere firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor.

FİRMA ADI: ELBRUS 
 
TEL: +7 (495) 269.12.92
email: buravtsov@carboneo.ru
Yetkili Kişi: Dmitry Buravtsov/ Project coordinator

Liyosel filaman iplik (lyocell filament yarn) üreticisi olan ELBRUS 
adlı firmanın ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildiril-
miştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye 
Ticaret Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş olup, ilgilenen kuruluş-
ların iletişim bilgileri Temsilciliğe de başvurabilecekleri belir-
tilmektedir.

FİRMA ADI: Olimjon VATANOV

TEL: +992 (93 ) 444 20 90 
Yetkili Kişi:  Olimjon VATANOV

Firma 12500 metre karelik bir alan için taş yünü levhası ve ya-
pıştırıcı, sıva, boya gibi inşaat malzemeleri satın almak istediğini 
bildiriyor. 

FİRMA ADI: GREEN POWER SWISS AG

TEL: -
email : yakup.yenisu@greenpowerswissag.ch
Yetkili Kişi: Yakup YENİSU
Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren İsviçreli firma, 
Türkiye’de projeye bağlı aşağıdaki teklifleri sunmak istemek-
tedir; güneş enerjisi santrali, rüzgâr enerjisi santrali, ürün/ do-
nanım tedariki, yatırımcılar/ortaklar, özel yatırımcı grupları, 
fonlar ve panel üreticileri.

ALMANYA

RUSYA

TACİKİSTAN

İSVİÇRE

201500099 

201500138

201500113 

201500132 

Uluslararası 
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FİRMA ADI: TEAM 
TEL: +92 (0321) 8856732
e-posta: info@team.com.pk
Yetkili Kişi: Arshed Majeed  

Enerji analizörleri, enerji ölçüm ve yüklemesi için merkezi PLC 
paneller gibi enerji yönetim sistemleri ve çözümleri alanında fa-
aliyet gösteren firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firma-
larıyla bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor.

FİRMA ADI: Unmanned Systems Group of Companies 
TEL: +7 (3412) 51-51-65
eposta : info@unmanned.ru
Yetkili Kişi: Irina Trefilova

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden Birliğimize 
gönderilen bir yazıda, insansız hava araçları üreten ‘Unmanned’ 
firmasının Türkiye ile işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. Tem-
silcilik yazısında, ilgilenenlerin kendilerine de başvurabilecekleri 
belirtilmektedir.

FİRMA ADI: Steel Buildings

TEL: +375  (17) 213 04 90
e-posta: kirilov@stlz.by
Yetkili Kişi:  Andrei Kirilov/ Vice general manager

İş merkezi, lojistik merkezler ve üretim tesisleri inşa eden firma, 
yurtdışında bu tür projelerle ilgilenen Türk yatırımcı ve/veya 
inşaat firmaları ile işbirliği yapmak istediğini bildiriyor.

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.

PAKİSTAN

RUSYA

BELARUS

BOSNA 
HERSEK

201500117

201500114

201500142 

201400356

Uluslararası 
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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: Lusich e Hijos S.R.L.
 
TEL: +54 (11) 4551-3066
adres : Av. Alvarez Thomas 233, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina
email: info@lusich.com.ar 
Yetkili Kişi: Mr. Alejandro Sergio Rossito 

Firma ahşap kapı malzemeleri ve kapı kaplamaları ithal etmek 
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize T.C. Buenos 
Aires (Arjantin) Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla 
iletilmiştir. 

FİRMA ADI: United Investment for Food Products ‘UniFood’
 
TEL: +202 (3304) 8801
email: imarketing@unifood.com.eg
Yetkili Kişi: Mr.Mohamed Ahmed

Patates ve sebze gibi dondurulmuş gıda üreticisi olan firmanın 
ürünlerini satmak istediği bildiriliyor.

FİRMA ADI: YaylamTrade 

TEL: +98 (443) 4273626 
info@yaylamtrade.com
Yetkili Kişi:  Hojjat Mohamadpur
 
İran’daki güvenilir firmalardan bitümen, parafin, metanol, karbon, 
tiner, polimerler, çeşitli yağlar, benzin, mazot ve LPG gibi petrol 
petrokimya ve kimyasal madde temini, nakliyesi gibi konularda 
danışmanlık hizmeti veren firma, bu alanlarda faaliyet gösteren 
Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor. 

FİRMA ADI: WMW

TEL: +40 (724) 888592
email : curtmola@yahoo.com
Yetkili Kişi:  Curt Mola

Metal işleme makineleri ve aletleri üretimi yapan firma, Türk 
firmalarıyla kendi ürünlerini satmak üzere işbirliği yapmak is-
tediklerini bildiriyor. 

ARJANTİN

MISIR

İRAN

ROMANYA

201500059 

201500084 

201500110 

201500109 

Uluslararası 
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FİRMA ADI: Green Builders 
TEL: +20 (22) 7942030
e-posta: mohamed@greenbuildersme.com
Yetkili Kişi: Mohamed Nasreldin / Owner & General manager  

Yeşil ve çevreci teknolojiler alanında faaliyetleri olan firmanın; 
güneş enerjisi santralleri / çiftlikleri kuran [EPC (mühendislik, 
tedarik ve inşaat)], rüzgâr enerjisi santralleri / çiftlikleri kuran 
[EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat)], güneş enerjisiyle çalışan 
sokak lambaları üreten ve genel altyapı müteahhitlik hizmetleri 
veren köklü Türk şirketlerinin Mısır ve Orta Doğu’da temsilcilik, 
tanıtım ve pazarlama işlerini yapmak istediği bildirilmiştir.

FİRMA ADI: Regus Bursa  
TEL: +90 (224) 999 6200 
eposta : bursa.fsmbulvari@regus.com
Yetkili Kişi:-

Merkezi ABD olan Regus firmasının Türkiye’deki şubelerinden 
biri olan Bursa FSM Bulvarı Merkezi, hazır ofis, büro ve irtibat 
ofisi kiralama, farklı iş merkezlerinde, uygun fiyata ofis ihtiyacını 
uygun maliyetle karşılama hizmetleri vermek istediklerini bil-
diriyor. 

FİRMA ADI: Incuer S.A.

TEL: +598 (2480) 6363
e-posta: importaciones3@incuer.com.uy
Yetkili Kişi: Mr. Osvaldo Pittameglio

Firma, mobilya ithal etmek istiyor. Söz konusu teklif birliğimize 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletil-
miştir. 

FİRMA ADI: TUMEN

TEL: +7 ((345) 637768  
e-posta: tamara@tumfk.ru 
Yetkili Kişi: Tamara kushmanova 

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden Birliğimize 
gönderilen bir yazıda, harici ve dahili olarak kullanılmak üzere 
kontrplak üreten ‘Tumen’ firmasının Türkiye ile işbirliği yapmak 
istediği bildirilmiştir. Temsilcilik yazısında, ilgilenenlerin ken-
dilerine de başvurabilecekleri belirtilmektedir. 

MISIR

TÜRKİYE

TUNUS

RUSYA

201500106

201500071

201500101 

201500070 

Uluslararası 
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Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen önderliğinde kaşif Faruk 
Durukan’ın desteğiyle oluşturulan heyet, Edremit yöresindeki 
zeytin yağları üzerinde bilimsel çalışmalara başladı. Yapılan 
çalışmaların çok olumlu sonuçlar verdiği açıklanırken, 
oleokantal maddesinin kanser hastalığı ile birlikte romatizmal 
hastalıklar ve Alzheimer hastalıklarına da faydalı olduğu tespit 
edildi.

Prof. Dr. Gülendam Tümen, İhlas Haber Ajansı (İHA) 
muhabirine yaptığı açıklamada, “Akdeniz Bölgesi’nin en 
önemli ürünlerinden olan zeytinyağı üzerinde son 20 yıldır 
önemli çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu çalışmaların büyük 
bir kısmı zeytin yapraklarına yöneldi. Çünkü zeytin 
yapraklarında biophenoller dediğimiz oleraupein, tirozol 
türevlerinin, zeytinyağına göre çok fazla olduğu tespit edildi. 
Fakat 2005 yılından itibaren zeytinyağında da antienflamatuar 
aktivitede olan oleokantal adını verdiğimiz bir biosenol 
bulundu. Bunun ilk yapılan çalışmalarda biyolojik aktivitesi 
brufen (sentetik ilaç) ayarında antienflamatuar aktiviteye sahip 
olduğu bulundu” dedi.

Oleokantal maddesinin 30 dakika içinde kanser hücrelerini 
öldürdüğünün tespit edildiğini açıklayan Gülendam Tümen, 
“Çalışmalar ilerledikçe, oleokantalın Alzheimer hastalığına da 
çok iyi geldiği tespit edildi. Beta amiloitlerin birikmesini 
yavaşlattığı gözlemlendi. Fakat, bu yıl hakemli bir dergide 
çıkan yayında, oleokantalın 30 dakika içerisinde kanser 
hücrelerini öldürdüğü üzerinde bir çalışma vardı. Biz de bir 

zeytin memleketi olan Balıkesir’in Edremit Körfezi yöresinde, 
ar-ge çalışmalarını beraber yürüttüğümüz Faruk Durukan ile 
bu yöredeki zeytin yağlarında çalışmalar yaptık. Özellikle bu 
bölgedeki zeytinyağlarında oleokantal çok miktarda 
bulunuyor. Ayrıca genelde köylü zeytinyağlarında bu oran 
çok yüksektir” diye konuştu.

YÜKSEK ASİTLİ YAĞLARDAN, 4 KAT DAHA FAZLA 
OLEOKANTAL ALINABİLİYOR.

Balıkesir Üniversitesi olarak, Edremit Körfezi yöresinde 
konuyla ilgili ar-ge çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Prof. 
Dr. Gülendam Tümen, “Biz de bu yağlarda oleokantal oranını 
artırabilir miyiz diye ön denemeler yaptık. Bu denemeler 
sonucunda, özellikle asit miktarı yüksel yağlarda, özellikle 
yüksek gıda olarak pek tüketilmeyen ve yan ürünlerde 
kullanılan yağlarda yapılan işlemler sonunda oleokantal 
oranının yükseldiği görüldü. Bununla ilgili de Zeytin Araştırma 
Enstitüsü’nde yaptığımız çalışmalarda, oleokantal oranının 
bir işlemden geçirildikten sonra 4 kat yüksek orana çıktığı 
görüldü. Oleokantal oranı yüksel olan yağları bir gıda 
destekleyicisi, romatizmal, Alzheimer geciktiricisi ve en 
önemlisi de kanserli hastalar için bir umut olacağını düşündük. 
Çalışmalarımız halen devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi’nde 
Gıda Mühendisliği bölümüyle beraber bir büyük proje 
hazırlayıp, Edremit Körfezi’nin bütün ilçelerinde, hatta İzmir 
bölgesini de katarak, oleokantal oranlarına bakıp, bunları 
zenginleştirme çalışmalarına devam etmek istiyoruz” dedi.

DOĞANIN MUCİZESİ

Prof. Dr. Gülendam Tümen
Zeytinyağından alınan 
oleokantalın kanser 
hücrelerini 30 dakikada yok 
ettiği bildirildi.

Kaynak : www.saglikmakale.com

“ ZEYTİNYAĞI”



HER SABAH AÇ KARNINA TÜKETECEĞİNİZ İKİ YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI SİZİ HASTALIKLARDAN KORUR. 
TANSİYONU DÜŞÜRMEYE VE BAĞIRSAK KANSERİNDEN KORUNMAYA YARDIMCI OLUR, YAŞLANMAYI 
YAVAŞLATIR...

Zeytinyağı; zeytin ağacının meyvesi olan zeytinin çekirdekleri 
ile birlikte sıkılarak hiçbir kimyasal işlem görmeden, katkı 
maddesi içermeden, doğal hali ile elde edilen, oda 
sıcaklığında sıvı olarak tüketilebilen, yeşilimsi sarımtırak renkte 
bitkisel özlü sıvı yağdır. Ayçiçeği, soya, mısırözü gibi bitkisel 
yağlardan farkı; doğal yollardan üretilmesidir. Zeytinyağının 
sabit bir bileşimi bulunmamaktadır. Kullanılan zeytinlerin 
türüne, üretim yılına, zeytinin geldiği bölgenin jeolojik özelliğine 
ve zeytinin sıkılma yöntemine göre içeriği değişir. Ayrıca yıldan 
yıla da bu bileşim farklılık gösterir. En iyi zeytinyağı erken 
hasat edilen zeytinlerin değirmen taşlarında soğuk pres 
metoduyla elde edilenden olduğu bilinmektedir. Zeytinyağının 
diğer yağlardan en önemli farkı, tekli doymamış yağ asidi 
olan oleik asitten oldukça zengin olmasıdır. Zeytinyağı; fenolik 
bileşikler, antioksidanlardan oleuropein ve hidroksitirosol, A, 
C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, 
magnezyum, demir, bakır gibi mineralleri de bolca içerir. 

KALP HASTALIKLARINDAN KORUR 
Zeytinyağı E vitamini ve selenyumu çok içermesinden dolayı 
damar sertliği ve kalp krizi riskine karşı en etkili ilaçlardan biri 
olarak tanımlanmaktadır. E vitamini ve selenyum, kuvvetli 
antioksidan etkisi göstererek damarın duvarlarının sağlıklı 
olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bol miktarda bulunan K 
vitamini sayesinde damar çeperleri ve kalp dokusunu 
koruyucu etki oluşmaktadır. 

VÜCUT KOLESTEROL DENGESİNİ SAĞLAR 
Vücudumuzdaki kolesterolün yaklaşık yüzde 70 kadarı 
organizmamız tarafından üretilir. Sadece yüzde 30 kadarını 
yiyeceklerimizden alırız. Eğer yiyeceklerle kolesterol alımı 
artarsa, vücut bir denge mekanizması içinde karaciğerden 
kolesterol üretimini durdurur. Kolesterolün karaciğerden 
yüksek oranda üretilmesi hem safra kesesi taşlarının 
oluşmasına, hem de kalbe giden damarın sağlığının 
bozulmasına neden olur. Tam burada zeytinyağı tampon 
görevi görerek damara çöken kolesterollerden kötü huylu 
olanının damarda yapacağı hasarı önleyici etki göstererek 
kandaki farklı kolesterol çeşitlerinin de dengelenmesini sağlar. 
Günde sadece sabah aç karnına iki yemek kaşığı zeytin 

yağı tüketimi, kötü huylu kolesterolün azalmasını sağlarken, 
damar sağlığını koruyan iyi huylu kolesterolün de artmasına 
zemin hazırlar. Bunu, zeytinyağını diğer yağlardan ayıran oleik 
asit sayesinde yaptığı belirtilmektedir. 

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR 
Sabah aç karnına iki yemek kaşığı doğal zeytinyağı tüketen 
hipertansiyon hastalarında en az altı ay gibi bir süre 
sonrasında; kullanılan tansiyon ilacının dozajının azaltılarak 
felce kadar gidecek riske neden olan kan basıncını azalttığı 
bulunmuştur. İlaca duyarlı tansiyon hastalarında tek başına 
zeytinyağının suya katılarak içilmesinin bile ilaç kullanmadan 
tansiyonu düşürebildiğini gösteren araştırmalar da 
bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarla, zeytinyağında bulunan 
oleik yağ asidi ve polifenollerin kan basıncını düşürmede ilaç 
kadar etkili olduğu bildirilmiştir. 

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR 
Girit adasında yaşayanların uzun süren yaşam sırlarının 
temelinin sabah aç karnına iki yemek kaşığı zeytinyağı 
tüketmelerinden kaynaklandığını ve aynen zeytin ağacı gibi 
asırlık bir ömrün bu mucize meyvenin altın suyundan 
kaynaklandığını işaret eden kanıtlar oldukça fazladır. 
Zeytinyağında bulunan az miktarda linoleik asit, prostaglandin 
denilen insan hücrelerinde bulunan ve vücudun kendini 
yenilenmesinde önemli yeri olan bu maddenin üretimini 
sağlar. 

BAĞIRSAK KANSERİNE KARŞI... 
Zeytinyağının doğal bileşiminde bulunan fenolik bileşikler 
oleik asit ile bir araya geldiklerinde kontrolsüz hücre 
çoğalmasını baskılayıcı etki göstererek kanser hücrelerinin 
büyümesini de engellemektedir. Özellikle oleik asit, sindirim 
sisteminde kalın bağırsak kanseri oluşumunda etkili olan 
safra asitlerinin üretimini azaltarak bağırsak boyunca mukoz 
dokunun bütünlüğünü koruyucu etki gösterir. Epidemiyolojik 
araştırmalar, özellikle zeytinyağının içerdiği fenollerin kanser 
hücresi hattında 24 saat içinde anti kanser etkisi gösterici 
aktivite geliştirdiğini açıklamışlardır. 

Sayı : 8    2015
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1.06.15 3.06.15 CESIO İSTANBUL 2015 İstanbul

03.06.2015 05.06.2015 1.AGRI-VIP Tarım ve Hayvancılık, Üretim Girdileri, Ticaret ve Pazarlama Fuarı Adana

03.06.2015 06.06.2015 29.Uluslararası  Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı (İstanbul Çocuk Moda) İstanbul

10.06.2015 13.06.2015 TRIKONFEX 3.Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Gaziantep 

11.06.2015 13.06.2015 İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı İstanbul

11.06.2015 13.06.2015 REW İstanbul 2015 11.Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı İstanbul

12.06.2015 14.06.2015 2. 3Boyutlu Baskı Teknolojileri, Kalıp ve Endütriyel Tasarım Fuarı ve Konferansı İstanbul

22.08.2015 24.08.2015 Marathon Expo 2015 İstanbul

27.08.15 29.08.15 MINING EXPO TURKEY 2015 İstanbul

28.08.2015 06.09.2015 84.İzmir Enternasyonal Fuarı İzmir

03.09.2015 05.09.2015 IWE-İSTANBUL WATER EXPO   Su, Atıksu İşleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, Atık Yönetimi, Teknolojileri Fuarı ve 
Konferansı İstanbul

03.09.2015 06.09.2015 Avrasya Shop Dizayn Fuarı 2015 İstanbul

03.09.2015 06.09.2015 IPACK 2015  30.Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı İstanbul

03.09.2015 06.09.2015 Worldfood İstanbul 2015 23.Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı İstanbul

3.09.15 6.09.15 Seafood İstanbul Su Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı İstanbul

04.09.2015 06.09.2015 İstanbul Sanat 2015 İstanbul

09.09.2015 10.09.2015 CHEMSPEC EURASIA İstanbul

09.09.2015 12.09.2015 Food & Spirit İstanbul İstanbul

9.09.15 13.09.15 Oyun, Oyuncak, ve Hobi Ürünleri Fuarı İstanbul

10.09.2015 13.09.2015 Sign İstanbul-2015   17.Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı İstanbul

10.09.2015 13.09.2015 Agrotec'2015   19.Uluslararası Tarım  ve Tarım Teknolojileri Fuarı Ankara

10.09.2015 13.09.2015 4.Isaf Safety & Health Fuarı İstanbul

10.09.2015 13.09.2015 Otomotiv 2015    21.Uluslararası Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanları Fuarı İstanbul

11.09.2015 13.09.2015 HIGHTEX 2015 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven  Fuarı (6.) İstanbul

11.09.2015 13.09.2015 Biga 5.Gıda Tarım, Hayvancılık  ve Teknolojileri Fuarı Çanakkale

12.09.2015 15.09.2015 İnegöl Tarım uarı 2015 (İNTARF 2015 Bursa

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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ABDURRAHMAN ÇAKAR BİNA İNŞAATI VE DOĞALGAZ TESİSATI

ADRIATIC TARIM GIDA İNŞAAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SAN. VE 
TİC. LTD.ŞTİ. ZEYTİN TİCARETİ

AHMET AYDIN AYBES TİC. HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİNİN ÜRETİMİ, TOPTAN VE PEREKENDE ALIMI, 
SATIMI, DAĞITIMI

ALİ GÜLER İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATINI YAPMAK.

APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ A.Ş. GEMLİK ŞB. ÖZEL GÜNLERDE DIŞARIYA YEMEK SUNAN IŞLETMELERIN FAALIYETLERI

ATAKSO GIDA HAYVANCILIK AMBALAJ TARIM ORMAN ÜRÜNLERİ 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞB. AHŞAP AMBALAJ.

AYŞE ŞAHİN-ŞAHİNKARDEŞLER İNŞAAT İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI

BAHAR KORKMAZ KARAYOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI

BAMAS GIDA TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. GIDA TOPTAN TİCARETİ

BECANLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA MADDELERİ ÖZEL 
EĞİTİM İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. GEMLİK 
ŞB.

TÜTÜN ÜRÜNLERININ TOPTAN TICARETI 

BETÜL TELEKOM TURİZM TAŞIMACILIK TİC. LTD.ŞTİ.
RESMİ VE ÖZEL KİŞİ VE KURULUŞLARIN YAPMAKTA OLDUĞU 
TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİNİN BAYİLERİNİ ALMAK VE 
İŞLETMEK VE SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN DİĞER İŞLER.

BEYAZ EV HALI MOBİLYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. MOBİLYA TİCARETİ

BURSAM LOJİSTİK TİC. LTD.ŞTİ. ŞEHİRLER ARASI YÜK VE EŞYA TAŞIMACILIĞI

CANER COŞKUN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. GEMLİK 
ŞB. SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
GEMLİK ŞB. EV TEKSTİLİ VE AKSESUARI SATIŞI.

EMİNOĞLU TAHMİL TAHLİYE NAKLİYAT OTOMOTİV AKARYAKIT 
TURİZM İNŞAAT VE TİC. LTD.ŞTİ.

MOTORLU KARA TAŞITLARININ KAROSER VE KAPORTA ONARIMI VB. FAALI-
YETLER (KAPI, KILIT, CAM, BOYAMA, ÇARPMA ONARIMI VB.)

ENGİN METİN ZEYTİN TOPTAN TİCARETİ

ERVİN TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI SAN. VE TİC. A.Ş. GEMLİK 
ŞB. SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
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FAHRİOĞULLARI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
GEMLİK ŞB. SİGORTA ARACILIK FAALİYETLERİ

FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN İŞLER.

GALİPLER İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. İNŞAAT TAHHÜT İŞLERİ

GENKİM GENEL ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. 
LTD.ŞTİ. BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

KENDINE AIT VEYA KIRALANAN GAYRIMENKULLERIN KIRAYA VERILMESI 
VEYA LEASINGI (KENDINE AIT BINALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZILER, 
MÜSTAKIL EVLER, VB.)

GÖKYÜZÜ HURDA METAL NAKLİYAT İNŞAAT KİRALAMA GIDA 
PLASTİK GÜVENLİK TEMİZLİK TURİZM MADENCİLİK TİC. İTHALAT 
VE İHRACAT LTD.ŞTİ.

ATIK VE HURDA TOPTAN TİCARETİ

GÜRAY GÜR İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI.

HACI KURŞUN İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATINI YAPMAK.

HASAN AHMET ASLANKURT MOTORLU KARA TAŞITLARININ AKSESUARLARININ TOPTAN TİC.İ.

HASAN UYGUN YAPISAL ÇELİK BİLEŞENLERİ KURULMASI İŞLERİ.

HOSTDİREKT BİLİŞİM TİC. LTD.ŞTİ. BILGISAYAR YEDEK PARÇALARI IMALATI, ALIM SATIMINI, ITHALAT, IHRA-
CATINI YAPMAK, 

KARİZMA HALI TİC. VE SAN. A.Ş. GEMLİK ŞB. BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA HALI, KİLİM DİĞER 
TEKSTİL YER DÖŞEMELERİ PERAKENDE TİC

KEREM EKDİ İNŞAAT HAFRİYAT OTOMOTİV NAKLİYAT TURİZM SAN. 
VE TİC. LTD.ŞTİ. İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜTEAHHITLIK IŞLERI YAPMAK, 

KORKMAZLAR GİYİM TİC. SAN. LTD.ŞTİ. GEMLİK ŞB. BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAK-
ENDE SATIŞI.

KUBİLAY UÇAR KÖK DANIŞMANLIK ÇAĞRI MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ

LS ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SAN. VE 
TİC. LTD.ŞTİ. ZEYTİN TOPTAN TİC.İ VE ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN DİĞER İŞLER.

MUHAMMET UYĞUR BİNA İNŞAAT TAAHHÜT TİC. İŞLERİ 

MUSTAFA KAVLAK İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI.

MİRYAP MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜTEAHHITLIK IŞLERI 

NURİ ŞİMŞEK ZEYTİN TOPTAN TİC.İ.

ORALLAR DEPOLAMA NAKLİYAT TİC. LTD.ŞTİ. DEPO VE ANTREPO HİZMETLERİ

Sayı : 7    2014



ORAU ORHAN OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ SAN.İ A.Ş. BURSA 
SERBEST BÖLGE AKIŞKAN ŞUBESİ

MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN DİĞER PARÇA VE AKSESUARLARININ 
İMALATI.

ORAU ORHAN OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ SAN.İ A.Ş. BURSA 
SERBEST BÖLGE GEMLİK ŞB. MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN DİĞER PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI.

PEGAİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN İŞLER.

PLS ANİMASYON ORGANİZASYON TAŞIMACILIK TURİZM TİC. LTD.
ŞTİ. GEMLİK ŞB.

SU YOLU TAŞIMACILIĞIYLA ILGILI KARGO VE BAGAJ YÜKLEME BOŞALTMA 
HIZMETLERI 

RAMA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. 
LTD.ŞTİ.

ŞIRKET HER TÜRLÜ MIMARI PLAN PROJE ÇIZIMINI VE TAAHHÜDÜNÜ YAP-
MAK.

RMD SİGORTA ARACILIĞI HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

RÜZGAR TEPE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN İŞLER.

SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN İŞLER.

SINIRLI SORUMLU GEMLİK KAĞAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ FAALİYETLERİ.

SINIRLI SORUMLU YENİ MURATOBA MAHALLESİ TARIMSAL 
KALKINMA KOOPERATİFİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ.

SKYPET PETROL NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TİCARETİ

SOCAR TURKEY LNG SATIŞ A.Ş. GEMLİK ŞB. GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİC.İ

TOLGA PEHLİVAN TOPTAN ZEYTİN TİC.İ YAPMAK

TORQUE UNIVERSAL SÜSPANSİYON AKSESUARLARI KOLLEKTİF 
ŞİRKETİ İSMAİL YILMAZ VE CEMAL KÜLÜNKOĞLU SÜSPANSİYON AKSESUARLARI İMALATI

USLUHAN İNŞAAT LOJİSTİK TİC. A.Ş. HER TÜRLÜ INŞAAT TAAHHÜT IŞLERI; 

YILKAPA MANİFATURA MEFRUŞAT TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. GEMLİK 
2 ŞUBESİ HALI TİC.İ

YÜKSEL AÇAN İÇ VE DIŞ GİYİM PERAKENDE TİC.İ.

ÇELEN TEKNİK MAKİNA VE ENDÜSTRİYEL BORU İMALAT MONTAJ 
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. FABRIKASYON METAL ÜRÜNLERIN KURULUM HIZMETLERI

ÖMER USLU İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI.

ÖMER ÜNSAL İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI.

ÖZCAN KARAKAYA-RÜYAM DÜĞÜN SALONLARI DÜĞÜN SALONLARI VE CAFE İŞLETMECİLİĞİ

ÖZGÜLER MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. HER TÜRLÜ INŞAAT IŞLERINI TAAHHÜT İŞLERİ

ÖZLEM DEMİR ELMAS YAPISAL ÇELİK BİLEŞENLERİN KURULMASI İŞLERİ.

İDRİS CANSU İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK TEMİZLİK 
HİZMETLERİ NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. İNŞAAT TAHHÜT İŞLERİ

İNEGÖL MARMARA İNŞAAT MOBİLYA GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 
GEMLİK ŞB. İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATINI YAPMAK.

İSLAMOĞLU ÇEVRE DANIŞMANLIK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNA 
TEKSTİL NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 
BURSA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

PLASTIKTEN YARI MAMUL HALDE PROFIL,ÇUBUK,TABAKA LEVHA IMALATI.

ŞUAYİP ÜNLÜ
SİNEMA FİLMİ VİDEO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI YAPIM FAALİYET PLAJ 
ALANLARININ İŞLETİLMESİ, BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAK-
ENDE TİC..
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www.profitanitim.com
Hüdavendigar Mah. İnce sok. Oktay apt. No:9/1 Çekirge BURSA     T:+90 224 233 44 11  F:+90 224 233 44 17



ELEKTRİKLİ
ARAÇLAR

Her türlü işin yükünü taşır...

www.pilotcar.com.tr

info@pilotcar.com.tr

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

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

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

Fabrika 1 :

Fabrika 2 :

İşletme içerisinde küçük taşıma işleri artık daha kolay ve ucuz. Güçlü elektrik 
motoruyla boyundan büyük işler başarır. Makas yaylı süspansiyon sistemi 
sayesinde 600 kg.’lık azami taşıma kapasitesi ile kısa mesafelerdeki en büyük 
yardımcınız...
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