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Erol HATIRLI
Yönetim Kurulu Başkanı 

Değerli Üyelerimiz, 
Son yüzyılın en büyük felaketlerinde biri olarak tanımlanan Koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. 
Maalesef olağanüstü bir süreçten geçiyoruz.  

Son dönemde, oda olarak gündemimizin temel maddesi üyelerimizin işlerini ve yarattıkları istihdamı 
korumaktır. Bunun için yönetim kurulumuzla yoğun bir çalışma trafiği yürütüyor, üyelerimizin taleplerini 
ilgili makamlara iletmek üzere çalışıyoruz. Birçok konuda TOBB un girişimleriyle Bakanlıklar nezdinde, 
kredi, finansman, ödeme ötelemeleri gibi kolaylıklar sağlanmıştır.  
Zorlukların Üstesinden El Birliği Ve Dayanışma İle Geleceğiz.
Odamız, kurulduğu günden bugüne ilçe ekonomisinin ve sosyal hayatının tüm zor dönemlerinde her zaman 
sorumluluk almış ve katkı koymuştur.
Bundan sonraki süreçte de tüm zorlukların üstesinden el birliği ve dayanışma ile geleceğimizden en ufak bir 
şüphemiz yoktur.
İş dünyamızın Koronavirüs sonrası dönemde yeni normale kontrollü geçişinin başlayacağı konusunda 
iyimser bekleyiş içindeyiz. 
Koronavirüsle  birlikte ortaya çıkacak yeni normalde, ekonomik kazanımlarımızı yükseltmeyi başarabiliriz. 
Ekonomilerin kademeli şekilde açılmasıyla arzı güçlendirecek bir süreç başlayacak. İmalatta ötelenen 
üretim devreye girecek. Tedarik zincirleri çalışmaya başlayacak. Talebin yerine gelmesi ise biraz zaman 
alacak. Ancak bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza hiç şüphemiz yoktur. 
Ayrıca salgınla mücadelede, sağlık personellerinin özverili çalışmalarının kritik rol oynadığına hepimiz şahit 
olduk. Profesöründen hastabakıcısına kadar her biri hayatlarını hiçe sayarak, mücadele ettiler. Bu süreçte, 
görev alan ve katkı veren herkese Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası adına bir kez daha şükranlarımı 
sunuyor, bütün üyelerimize sağlık, bereket, başarı dolu günler diliyorum.
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 Murat ÖZTÜRK 
Meclis Başkanı

Kıymetli Üyelerimiz,

İki dünya savaşından sonra, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük kriz deniyor. Yeryüzündeki bütün 
insanlarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanı evlerine kapatıyor. Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı 
yaşıyoruz.

Dünya, ülke ve kent ekonomisini derinden sarsan ve bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir durumla karşı 
karşıyayız. 
Dünyanın gelişmiş ülkelerinin pandemi karşısında çaresizliğine, sağlık sistemlerinin çöküşüne şahit olduk. 

İngiltere, ABD ve İtalya gibi ülkelerin ‘iki kritik hastadan birine solunum cihazı verip, diğerine verememe’ 
karşısında seçim yapmak zorunda kaldıklarını gördük. Algıyı ve gerçekleri gördük. Koronavirüs salgını 
bize, dünyaya yön verdiği düşünülen ülkelerin nasıl içlerine döndüğünü gösterdi. Ne mutlu ki, Ülke olarak 
bu süreçte başarılı bir performans gösteriyoruz. 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin taleplerini ve yaşadıkları sıkıntılarını Bakanlık ve 
TOBB’ a taşıyarak  çözüm üretilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.
Bu salgını en az hasarla atlatıp, bir an önce, doğru hedeflere odaklanarak, bu musibetten güçlenerek 
çıkacağımıza inanıyoruz. 

Tüm üyelerimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı işler diliyorum.



Sektör toplantılarına devam eden Orhangazi 
TSO, bu defa, 10. 13. Ve 15. meslek gruplarında 
faaliyet gösteren çelik konstrüksiyoncular ile bir 
araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Meclis 
Başkanı Murat Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi 
Doğan Camcı ve Enes Gören’in sektör temsilcil-
eri ile bir araya geldiği toplantı da Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Hatırlı Sektörel 
toplantıların amacı hakkında bilgi verdi, açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Hatırlı, 3 meslek 
grubunda yer alan çelik konstrüksiyoncuların bir 
araya gelerek sektörün sorunlarını ilgili muhatta-
plarıyla birlikte konuşup, çözüm üretmenin 
sektöre katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade 
etti

ÖNCELİKLİ GÜNDEM YİNE KAYITDIŞI!
Katılımcılar, özellikle yabancı uyruklu çalışanlar 
bir araya gelip kaynak makinası alıp iş yapıyor-
lar bunların denetlenmesi gerekiyor. Ayrıca 
bunlara iş yaptıran firmalarında denetlenmesi 
gerekiyor dedi.

Yabancı uyruklu personel çalıştırma şartlarının 
da görüşüldüğü toplantıda Murat Özturk 
‘Yabancı uyruklu çalışanlar için son zamanlarda 
çalışma bakanlığı denetimleri sebebiyle kontrol-
ler sıklaştı bu konuda hassas davranmanızı 
tavsiye ediyoruz, yabancıların hukuki olarak 
kayıt altına alınabilmeleri için kurumların 
sistemleri hızlandı bu konuda başvurularınızı 
yaparak personellerinizi calıstırırsaniz sizler için 
daha iyi olur,başvurularınızı yapıp çalışma 
izinlerini alabilirsiniz.’’ Dedi.

Toplantıda üyeler, bölgemizde organize sanayi 
bölgesi konusunda yeterli ve uygun arazilerin 
olmamasının malesef yeni yatırımlar konusunda 
sıkıntı yarattığını belirttiler.

Özellike  içpiyasalarda yaşanan daralma sebebi-
yle, dış piyasalara açılmanın önemi konusunda 
hem fikir olundu.

Sektör temsilcileri, işçi hakları konusunda 
işverenin sorumluluklarının her geçen gün 
artmasından dolayı personel çalıştırmanın 
giderek daha da zorlaştığı dile getirildi. Bununla 
birlikte nitelikli eleman sıkıntısı da yaşıyoruz. 
Nitelikli elemanlarda bir süre sonra işten çıkıp 
fabrikalara girmelerinin kendilerine sıkıntı 
yarattığını belirttiler.

İş forumlarında ve yurtdışı ikili görüşmeler 
konusunda çalışmalar yapılabilir.Örneğin 
BTSO’nun kuruluşu olan Küresel Fuar Acen-
tasının gerçekleştirdiği fuarlar hakkında bilgiler 
paylaşılması istendi.

Bebka ve Kosgeb konularında yeni destekler 
hakkında bilgi paylaşımları yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Hatırlı,  

‘Katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ederiz. 

Sektörünüz veya 
işletmeleriniz hakkında 

yaşadığınız sıkıntılar veya 
önerileriniz varsa herzaman 

sizleri dinlemeye hazırız. 
Odamızın yaptığı 

çalışmalara ve etkinliklere 
katılımlarınızı bekliyoruz. 

Toplantı çıktılarımızın 
hepimize yararlı olmasını 

diliyorum dedi.
Toplantı, yapılan istişareler-

in değerlendirilmesi ve 
ilerleyen günlerde gerekli 

çalışmaların takibi için 
tekrar bir araya gelmek 

üzere son buldu.
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SEKTÖREL TOPLANTILARA DEVAM EDİYORUZ



ENGELLİLERLE 
İLETİŞİM 

VE 
ENGELLİ İSTİHDAMI

            rhangazi TSO seminerlerine devam ediyor. 
            NetHaber.com yazarı, Ekonomi, iletişim ve 
yazarlık konularında çalışmalar yapan Kazım Köse tarafından 
verilen seminerde Kazım Köse, farkındalık yaratma amacıyla 
hazırladığı sunumunu gerçekleştirdi. 

Semineri gerçekleştiren Kazım Köse, ilk, orta ve lise eğitimini 
Rize’nin Çayeli ilçesinde tamamladıktan sonra. KTÜ de 
İşletme, Kocaeli Üniversitesi’nde iletişim-gazetecilik ve 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde adalet eğitimini aldı. Yerel 
gazetelerde yaklaşık beş yıl, ekonomi, siyaset ve iletişim 
konularında köşe yazarlığı yapan, Köse halen, ticaretin yanı 
sıra, ekonomi, İletişim ve yazarlık konularında çalışmalarını 
sürdürüyor.
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Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, 
Meclis Başkanı Murat Öztürk, Yönetim 
Kurulu Üyesi Enes Gören, İslam Bektaş, 
Salih Yerli ve katılımcıların yer aldığı 
seminerde Köse; engelli bireylerin yaşadığı 
sıkıntıları, onları yardımcı olmak isterken 
yapılan yanlışları ve bunun nasıl 
düzeltilebileceğini anlattı.Toplumda yer 
etmiş oldukça önemli başarılara imza atmış 
olan engelli bireylerin hayat hikayelerinden 
de bahseden Köse, engelli bireylere iş 
hayatında önyargıyla yaklaşılmaması 
gerektiğinin altını çizdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Hatırlı: 
“Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine 
yer bulmakta zorlanan ve çeşitli güçlüklerle 
karşılaşan engelli vatandaşlarımızın farkına 
varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı 
unutmamamız ve onları desteklememiz 
gerek. Kazım beye sunumundan dolayı 
tekrar teşekkür ediyorum. Doğru 
yaptığımızı sandığımız yanlışlarımızı 
düzeltmemize vesile olan bu sunumdan 
sonra eminim ki tüm katılımcılar olarak 
engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar 
konusunda daha hassas olacağız”. dedi.

Kazım Köse, ‘Engellilerle iletişim aslında 
hepimiz için oldukça önemli olan aynı 
zamanda da pek çok kişinin önemini henüz 
kavrayamadığı bir konudur. Engelli 
istihdamı ise ayrıca üzerinde durulması 
gereken bir konu. Ekonomiden sosyolojiye 
bütün alanların bileşenlerinden olan bu 
konunun da yeterince bilinmediğini 
düşünüyorum.Bugün bana burda 
farkındalık yaratma imkanı sağlayan 
Orhangazi ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum 
dedi”. 

o
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Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü  

Vefatının 81. Yılında 
Saygı Ve Rahmetle Anıyoruz

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Semineri 
Gerçekleştirildi

Kişisel verilerin korunması kanunu, kapsamında işletmelerin alması gereken 
teknik ve idari tedbirlere ilişkin başlıca yöntemlerin neler olduğunun 
anlatıldığı seminer Orhangazi TSO’da gerçekleşti.  

KVKK'ya uyum sağlanması için yapılması gerekenler hakkında 
detayların paylaşıldığı seminerin konuşmacıları ise, Bilişim 
Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı Osman Akın ve KVKK Uzmanı Filiz Çelik oldu.
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel 
verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması 
gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin başlıca yöntemlerin neler 
olduğunun anlatıldığı seminere talep oldukça yoğundu.

Alınacak Tedbirler Çok Açık
Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Osman Akın, “Tüm firmaların kanun 
kapsamında değerlendirildiğini, özellikle çalışan sayısı 50 den 
fazla veya cirosu 25 milyon TL. ‘den fazla olan işletmelerin 
31.12.2019, çalışan sayısı 50 ve mali bilançosu 25 milyondan az 
olanların ise, 31.03.2020 tarihine kadar VERBİS sistemine kayıt 
yaptırma zorunluluklarının bulunduğunu, aksi taktirde firmaların, 
1 milyon TL. ye kadar idari para cezaları ve ilgili yetkililerinin 
hapis cezaları ile karşı karşıya kalabileceklerini” belirtti. Bu 
sebeple alınacak tedbirler çok açık, siz önlemlerini alın, herhangi 
bir problem yaşamayın dedi.

Firmaların Yapacakları Hazırlıklar Anlatıldı.
KVKK Uzmanı Filiz Çelik; “ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 
korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Veri kayıt sistemlerinde kişisel veri güvenliğine ilişkin çeşitli 
riskler ortaya çıkabilmektedir. Bu risklerin önüne geçilebilmesi 
için gerekli zaman, kaynak ve uzmanlığın sağlanarak uygun teknik 
ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, her 
zaman yüksek maliyet gerektirmemekte olup, söz konusu 
tedbirlerin masrafsız ya da düşük maliyetli olarak alınması veya 
halihazırda sistemlerde mevcut olması da mümkündür.
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Gerçekleştirilen seminerde, katılımcılar konuşmacılara 
sorularını ileterek, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 
korunması için kişisel verilerinin gizliliğinin sağlanması 
ve uyulması gereken yükümlükleri, işyerlerinde ne gibi 
hazırlıklar yapmaları gerektiğini ve bu yükümlülüklere 
uyarak ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için almaları 
gereken tedbirleri öğrenme imkânı buldular.
Yönetim Kurulu başkanı Erol Hatırlı ; “6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gereklilikleri, 
kişisel verinin ne olduğu, kimleri kapsadığı, kişisel 
verileri kaydetme, depolama, işleme, veri sorumlusunun 
yükümlülükleri, Kanun kapsamında alınacak tedbirler, 
VERBİS veri kayıt sistemi ve Kanun şartlarının ihlal 
edilmesi durumunda uygulanacak idari ve adli cezalar” 
konularında geniş kapsamlı bilgilendirme seminerimizi 
gerçekleştirdik. Seminerin konusu oldukça önemli , tüm 
işletmelerimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
gereği sorumluluklarını yerine getirmek zorunda, aksi 
taktirde cezai müeyyidelere maruz kalabilirler. Bu 
nedenle bizleri bilgilendirdikleri için Sayın Osman Akın 
ve Filiz Çelik’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 



Çalışma izin belgesi bulunmayan geçici koruma kapsamındaki 
Suriye uyruklu yabancıların kayıt altına alınması, bu kişileri 
çalıştırdıkları tespit edilen işyeri sahiplerinin yasal süreçleri ve 
yerine getirilmesi gerekenlerle ilgili  bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.
Düzensiz göç rehberlik ve denetim komisyonu üyeleri, 
Orhangazi Belediyesi Mülteci İletişim Bürosu Komisyon 
Başkanı Mithat Kardaş, Mülteci İletişim Bürosu Tercüman 
Komisyon Üyesi Hüseyin Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Tercüman Komisyon üyesi Cemal Marangozoğlu, İlçe 
Jandarma Komutanlığı Kıdemli Üst Çavuş Komisyon Üyesi  
Hakan KURUCU ‘nun yaptığı sunumda 30.11.2019 tarihi 
itibariyle, ilgili kurumlarca etkin bir şekilde denetimlerin 
arttırılarak başlatılacağı, yabancı uyruklu sigortasız işçi 
çalıştıran iş yerleri ile ilgili idari işlemleri yapmaya 
başlayacaklarından bahsedildi. Uygulanacak cezaların neler 
olduğu ve cezai durumlarla karşılaşmamak için izlenmesi 
gereken yasal süreçlerin nasıl tamamlanacağı anlatıldı.

Düzensiz Göç 
Rehberlik ve Denetim 
Komisyonu Üyelerince 
Yabancı Uyruklu Çalıştıranların 
İzlemesi Gereken 
Yasal Süreçler Anlatıldı

Destek Almak İsteyen İşverenler Düzensiz Göç 
Rehberlik Ve Denetim Komisyonu’na Başvurabilir
Mithat Kardaş; “Komisyon olarak amacımız
işyerlerinde yabancı uyrukluları çalıştıran işverenlerin 
uyması gerekenleri anlatmaktır.  Bu güne kadar yüzlerce 
işvereni işyerlerinde ziyaret ederek bilgilendirdik.  
Bize bu fırsatı tanıdığından dolayı Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası’na çok teşekkür ediyoruz.  
İşverenlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli üç 
konu yabancı uyruklunun çalışacağı ilden almış olduğu 
kimliğinin olması,  çalışma izninin alınmış olması ve 
sigortasının yapılmasıdır. Yine İşverenlerimiz 
bakanlığın sitesinde yer alan yabancılarla iş 
sözleşmesini de çalışanlarıyla yapması gerekiyor.
Kardaş, Çalışma izni, il kimlik kartı ve sigorta 
yaptırma konularında komisyonumuza başvurulması 
halinde İşverenlerimize  her zaman yardımcı oluyoruz 
ve kendilerini bekliyoruz.

Mağduriyet yaşanmaması bakımından da yabancı uyruklu çalıştıran İşverenlerimizi, özellikle 30 kasım 2019 tarihine kadar 
yapmaları gereken resmi işlemlerini tamamlamaları bakımından bir kez daha buradan uyarmak istiyoruz.
Ayrıca bu resmi işlemler için firmalarımız muhasebeciler ile de çalışabilirler. İşverenlerimizin elini çabuk tutmasını 
istiyoruz. Zira buranın yabancı uyruklu çalıştırma kontenjanını dolması halinde çalıştıramayabilirler” dedi.
Konu ile ilgili konuşan Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı: ‘Böyle önemli bir 
konuda hassasiyetlerinden dolayı komisyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada verilen bilgiler Suriye uyruklu 
yabancı çalışanları olan üyelerimiz için çok faydalı oldu. Özellikle yasal işlemlerin anlatılması ve bu konuda hizmet almak 
isteyen üyelerimizi Düzensiz göç rehberlik ve denetim komisyonuna başvurabilirler.
Katılımcıların yoğun soruları ile devam eden toplantıda, işverenler önemli sorularına cevap bulma imkânı bulmuş oldu.
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 “ İhracata Başlıyoruz”  eğitimi, 28 Kasım Perşembe günü, 
Orhangazi TSO eğitim salonunda, Eğitmen Hakan Akın tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ’ler için, “ İhracata Başlıyoruz” isimli eğitim programına ilgi oldukça fazlaydı.
Programda teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak ta örneklere de yer veren Akın, dış ticarette ödeme 
şekilleri,  ihracatın finansmanı, dış ticarette bilgi kaynakları ve istihbarat, ihracatta hedef pazarların ve 
müşterilerin tespiti, müşteri bulma yöntemleri ve devlet desteklerini tek tek anlattı. 

İhracatın püf noktaları tek tek 
anlatıldı. Eğitmen Hakan Akın, 
Özellikle ihracatın hangi adımlar 
izlenerek yapılması gerektiğinden 
başlayarak, hangi ülkelerde hangi 
ürünlerin pazar paylarının yüksek 
olduğunu, ürünlerin ortalama satış 
rakamlarını, ne tür belgelerle ihracat 
yapılabileceği, kambiyo mevzuatın-
dan, dâhilde işleme rejimlerine kadar 
en önemli noktaları belirtti. 
Ayrıca uluslararası ticaret ile ilgili püf 
noktaların neler olduğu ve yaşadığı 
tecrübeleri katılımcılara aktardı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı , 
“ Üyelerimizin artık, alternatif müşteri 
ve Pazar arayışları için küresel 
düşünmeleri gerekiyor. 
Özellikle ihracat yapabilmenin püf 
noktalarını ve tecrübelerini bu 
eğitimde bizzat görmüş olduk. 

Bu tarz alternatif ticaret yöntemleri 
veya dış pazarlara açılmasına imkân 
tanıyacak eğitim programlarını, 
üyelerimizden gelen talepleri de 
değerlendirerek gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. 
Dış pazarlara açılmak isteyen 
üyelerimiz için son derece önemli 
olan eğitim için, işbirliği yapan 

KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğüne ve 
eğitmenimiz Hakan Akın’a teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Katılımcılar, sadece teorik bilgilerin 
değil aynı zamanda önemli 
tecrübelerini paylaşan eğitmen Hakan 
Akın’a ve eğitimi gerçekleştiren 
Orhangazi TSO ‘ya memnuniyetlerini 
ifade ettiler.  

 İhracata 
 Başlıyoruz

DIŞ TİCARET 
EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK
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Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ilçemizde meydana gelen ortak sorunların değerlendirildiği kurumlar 
arası Mali Paydaş toplantılarının 5. sıi gerçekleştirdi. İlçemizde bulunan kurumlar arası diyalogu arttırarak, özellikle 
ticari konularda yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve ilçe genelinde yaşanan sıkıntıların istişare edilmesi amacıyla 
düzenlenen ve Orhangazi TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ve Başkan Yardımcısı Cem Kapitanın  
yanısıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Başkan Yardımcısı Yavuz İkizmen, Orhangazi, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Turgay Durmuş, Taner Güler, Halim Makul, Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Öztürk, Memur İshak 
Şen, Fen İşleri Müdürü Ensar Özdurak ve harita teknikeri Selçuk Demirci, İmar ve Şehircilik Müdürülüğünden Memur 
İslam Çoban, Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Adem Tek katıldılar.

Toplantıda, İlan reklam vergisi, Şehir içi trafik ve park sorunları, yeni imar alanları, emlak vergileri vb konularda 
görüşüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhangazi 
Belediyesi’ nin 2020 yılında uygulayacağı ilan 
reklam (tabela) vergisi öncesinde, belediyece 
yapılan çalışmalar neticesinde, ilçedeki tüm 
tabelaların güncelleştirildiği bilgisi paylaşılarak, 
vatandaş gerekmediği halde ödenebileceği meb-
lağların önüne geçildiği bilgisi verildi.

Yeni imar alanlarının açılması çalışmaları Fiziki 
olarak zeytinlik olan tarlalardan, arsa vasfından 
vergi alınması İmara açık ve üzerinde yeni yapı 
bulunan, oturma izinleri alınmış ve içerisinde 
insanların yaşadığı binaların çevresindeki alt yapısı 
bitmiş yolların yapılması başlıklarında konular 
hakkında bilgilendirmelerde bulunan Orhangazi 
Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz İkizmen, 
büyükşehir yasası ile yeni imar alanları ile ilgili üst 
ölçekli çalışmaların Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından tamalanmasıyla Orhangazi Belediyesinin 
de çalışmalarını tamamlayacağı yönünde 
bilgilendirmelerde bulundu.  

5. Mali Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Burulaş 
ve Ukome 
ile ilgili 
çalışmalarda 
devam etmektedir

Park alanı tahsisi
şehir içi tra�ğini 
rahatlatacak

’’

’’
Fiziki olarak zeytinlik olan tarlalardan arsa 
vasfından vergi alınması hususunda ise 
toplantıya katılanlarca yapılan değerlendirme 
ile Takdir Komisyonunca sözknusu tüm 
arazilerin tek tek tespit edilerek, yeniden 
değerleme aşamasında rayiçlerin gözden 
geçirilebileceği hakkında fikir birliği 
oluşturuldu.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın; 
Orhangazi TSO ‘ya ilçemizin önemli 
paydaşlarını bir araya getirdiği için öncelikle 
teşekkür ediyorum. Bu toplantıların ilçemizin 
geleceği ve şuan ki sıkıntılı konularında 
birlikte istişare etmemize imkan tanıyor.

İlçemize yapılan altyapı çalışmalarında 
sürekli, Belediye olarak bizler irtibat 
içerisindeyiz. Uludag elektrik müdürlüğü, 
armagaz ,telekom, buski gibi altyapı 
çalışmalarımızın devam ettiği kurumlarla 
sürekli irtibat halindeyiz ve taleplerimiz 
doğrultusunda bu kurumlarımız ilçemiz 
altyapısı için gerçekleştirecekleri bir çok 
çalışmayı 2020 bütçelerine ve faaliyet 
takvimlerine koydular.

Ayrıca, Burulaş ve Ukome ile ilgili 
çalışmalarda devam etmektedir  Orhangazi 
nin tüm şehiriçi trafik ve ulaşımda sıkıntılı 
konular hakkında  çalışmalarımız devam 
ediyor. 

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Hatırlı, Ukome konusunda gerekli tüm 
mercilere yazılarımızı yazdık. Servis 
plakaları konularında, Yollarda, trafik 
ışıklarında, yol kavşaklarında, dönüşlerde 
yaşanan sıkıntıları, üyelerimizden gelen tüm 
talepleri dile getirdik. Bazılarından sonuç 
alırken, UKOME’ lerde Odalardan oy verme 
yetkisine sahip temsilcilerin yer alması 
gerektiği konusunda ise çalışmalarımız ve 
taleplerimiz devam ediyor.

Hatırlı, bir diğer konunda,  servis otobüsleri-
nin, tırların, kamyonların şehir içinde park 
etmelerinin trafiği olumsuz etkilediğini 
belirtti. Bu konuda park alanı tahsisinin şehir 
içi trafiğini rahatlatacağını dile getirdi.

Toplantının son kısmında katılımcılara 
teşekkürlerini ileten Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Hatırlı, “Toplantımızda yer alan 
konuları detaylı bir şekilde bizlerle paylaştığı 
için başta Belediye Başkanımız Sn. Bekir 
Aydın olmak üzere, ilçemiz adına faydalı 
olacak konuların görüşülmesine katkı 
sağlayan tüm başkan ve yöneticilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.  



TOBB2B Nedir?
TOBB olarak KOBİ’lerimizi global oyuncu haline getirmek, dünyadaki yeni gelişmel-
eri, trendleri ve teknolojileri takip ederek Türk özel sektörümüzü başarılı hale getirmek 
en temel hedefimizdir. TOBB2B, İngilizce açılımı `Business to Business` olan B2B, 
yani şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamaları biçimindeki ticaret şeklinden 
esinlenilerek, yerli ve yabancı iş 
dünyasını biraraya getiren, 
işbirliği olanaklarını geliştiren 
ve KOBİ’lerimizin potansiyel iş 
ortaklarını tanımaları için kuru-
lan profesyonel bir eşleştirme 
e-platformudur. Günümüz en 
son teknolojik   gelişmelerin 
imkanlarından      faydalanılarak 
kurulan bu sistemin başlıca 
amacı, 2017 yılında başlat-
tığımız “GLOBAL KOBİLER” 
hedefimiz çerçevesinde özel-
likle KOBİ`lerin yurtdışına açılmalarına katkı sağlama, yeni pazarlar ve müşteriler 
bulma, satışlarını artırma ve dolayısıyla ülke ekonomimize döviz kazandırmaktır. Bu 
amaç ve hedefler çerçevesinde, elektronik ticaretin giderek yaygınlaştığı küresel 
ekonomiye KOBİ’lerimizi adapte etmek, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında iş 
bağlantıları sağlanmasına katkıda bulunmak için www.tobb2b.org.tr Birliğimiz bünye-
sinde kurulmuştur. Bu platform, firmaların yeni iş bağlantıları kurmalarına imkan 
tanırken, aynı zamanda 7/24 sanal fuar ortamı ile elektronik ticarete katkı sağlayacaktır. 
Mobil cihazlarla uyumlu olan bu proje ile firmalar, mal alım, satım ve işbirliği talepleri-
ni dijital ortamda ücretsiz olarak yayınlayabilecektir. İhale, özelleştirme ve yatırım 
projelerinin de yer aldığı bu dijital platformun, Türkiye’nin en güçlü özel sektör çatı 
kuruluşu olarak Türk özel sektörümüzün hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duy-
duğumuzu ifade etmek istiyoruz.
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Sektör toplantılarına devam eden Orhangazi 
TSO, bu defa, 10. 13. Ve 15. meslek gruplarında 
faaliyet gösteren çelik konstrüksiyoncular ile bir 
araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Meclis 
Başkanı Murat Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi 
Doğan Camcı ve Enes Gören’in sektör temsilcil-
eri ile bir araya geldiği toplantı da Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Hatırlı Sektörel 
toplantıların amacı hakkında bilgi verdi, açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Hatırlı, 3 meslek 
grubunda yer alan çelik konstrüksiyoncuların bir 
araya gelerek sektörün sorunlarını ilgili muhatta-
plarıyla birlikte konuşup, çözüm üretmenin 
sektöre katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade 
etti

ÖNCELİKLİ GÜNDEM YİNE KAYITDIŞI!
Katılımcılar, özellikle yabancı uyruklu çalışanlar 
bir araya gelip kaynak makinası alıp iş yapıyor-
lar bunların denetlenmesi gerekiyor. Ayrıca 
bunlara iş yaptıran firmalarında denetlenmesi 
gerekiyor dedi.

Yabancı uyruklu personel çalıştırma şartlarının 
da görüşüldüğü toplantıda Murat Özturk 
‘Yabancı uyruklu çalışanlar için son zamanlarda 
çalışma bakanlığı denetimleri sebebiyle kontrol-
ler sıklaştı bu konuda hassas davranmanızı 
tavsiye ediyoruz, yabancıların hukuki olarak 
kayıt altına alınabilmeleri için kurumların 
sistemleri hızlandı bu konuda başvurularınızı 
yaparak personellerinizi calıstırırsaniz sizler için 
daha iyi olur,başvurularınızı yapıp çalışma 
izinlerini alabilirsiniz.’’ Dedi.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 2020 / 30

16
BEYAZ EŞYA, SPOT EŞYA VE 
YETKİLİ SERVİS SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sektör toplantılarına devam eden Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası 6. meslek gruplarında faaliyet gösteren beyaz 
eşyacılar, spot eşyacılar ve telefoncular ile biraraya geldi.

Meclis Başkanı Murat Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cem Kapitan,  Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Sakallı ve Yüksel Çoklar’ın sektör temsilcileri ile bir araya 
geldiği toplantı da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem 
Kapitan Sektörel toplantıların amacı hakkında bilgi verdi, 
açılış konuşmasını gerçekleştiren Kapitan, 6. meslek 
grubunda yer alan temcilcilerin bir araya gelerek sektörün 
sorunlarını ilgili muhattaplarıyla birlikte konuşup, çözüm 
üretmenin sektöre katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade 
etti. Sektörel toplantıların özellikle meslek gruplarında yer 
alan farklı sektörlerin temel sorunlarına cevap verilebilmesi 
açısından önemli olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Murat Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Sakallı ve Yüksel Çoklar’ın konuşmalarının 
ardından tanışmaya ve konular üzerinde istişareye geçildi.

KAYITDIŞI GÜNDEMİ ÜZERİNDE DURULDU

Katılımcılar, özellikle çantacı diye tabir ettiğimiz kayıtdışı çalışanlar, kayıt, 
fatura olmadan iş yapıyorlar bunların denetlenmesi gerekiyor. Ayrıca bunlara 
iş yaptıran firmalarında denetlenmesi gerekiyor dedi.

Toplantıda üyeler, Daha önce bir şekilde bu sektörde yer almasına rağmen 
şuan özellikle fabrikalarda çalışıp kendine kartvizit bile bastırarak  kayıt dışı 
iş yapan kişilerin sektörde sıkıntı yarattığını belirttiler.

Yapılan tüm sektörel toplantılarda özellikle ortak sıkıntı olan kayıtdışı çalışan 
kişilerin şikayetlerinde, yalnızca kayıtlı olan kişilerin denetlenip ceza 
yazılabileceğine dair kurumlardan gelen yanıtların düşündürücü olduğunu 
ifade ettiler.
Özellikle beyaz eşya, spot eşya ve yetkili servis sektörlerinde kayıtdışı 
çalışanların zararlarının cok daha büyük olabileceğini ifade eden sektör 
temsilcileri, yetkili olmayan servis elemanları tarafından kurulumu ya da 
tamiri yapılan kombi, şofben, elektrikli ev aletleri gibi cihazların bozulma, 
patlama risklerinin çok daha yüksek olduğunu daha fazla can ve mal kaybına 
yol açabileceğini belittiler.
Özellikle kayıtdışı iş yapan kişiler aynı zamanlarda fabrikalarda çalıştığından 
ve sektöre zarar verdiğinden sanayici yöneticilerin bu konuda 
uyarılabileceğini söyleyen sektör temsilcileri firmaların ve tüketicilerin 
bilinçlenmesi için oda ile birlikte çalışabileceklerini söylediler.

Belediyenin bilboardlarına kayıtdışı çalışanların, işyerlerinin önüne geçilmesi 
amaçlı bilinçlendirme amaçlı ilanlar yayınlanabilir. Tüketicinin bu noktada 
bilinçlenmesi  kayıtdışı konusunun iyileştirilmesi açısından önemli bir adım. 
Kayıtdışı konusu dışında da her türlü ürünü bünyesinde barındırıp satışını 
yapan işyerleri de tek bir ürünün satışını yapan işyerlerine zarar veriyor. 
Tüketicinin bu noktalarda dikkatli olması gerekiyor denildi.

Tüketiciler yine internette yer alan kampanyalardan ucuz diye aldıkları 
ürünler konusunda dikkatli olmalı, pek çoğunun fiyatları önce yükseltilip 
ardından indiriliyor. Özellikle beyaz eşya konusunda üretim kod numaraları 
birbirine çok yakın ama aynısı olmayan çin üretimi ve distrübütör garantisi 
olmayan ürünler çok fazla,dediler.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından odanın gerçekleştirdiği 
sektörel toplantıların ve bilgilendirme seminerlerinin çok olumlu olduğunu 
belirterek odaya teşekkürlerini sundular. Toplantılara daha fazla katılım 
göstermek istediklerini ancak yoğun çalışma saatlerinden dolayı daha az 
katılım gösterebildiklerini söylediler.

Meclis Başkanı Murat Öztürk,  ‘Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür 
ederiz. Sektörünüz veya işletmeleriniz hakkında yaşadığınız sıkıntılar veya 
önerileriniz varsa herzaman sizleri dinlemeye hazırız. Odamızın yaptığı 
çalışmalara ve etkinliklere katılımlarınızı bekliyoruz. Taleplerinizle ilgili 
görüşmeler sağlanıp ilgili yerlere yazılar yazılıp gerekli çalışmalar 
başlatılacaktır.  Toplantı çıktılarımızın hepimize yararlı olmasını diliyorum 
dedi.
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İLÇE TARIM 
SEMİNERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 
Bilgilendirme Yönetmeliği Anlatıldı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, işletmecilere yönelik olarak 
"Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği" hakkında, Yönetmelikle beraber gelen yeni 
düzenlemelere ilişkin bilgilendirme toplantısı odamızda yapıldı.
Orhangazi TSO ev sahipliğinde yapılan toplantıya Tarım ve Orman 
Bakanlığı Orhangazi İlçe Müdürü Gürkan Kabul, Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Meclis 
Başkanı Murat Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem 
Kapitan, Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Turgay Durmuş ve oda 
üyeleri katıldı.
Toplantını ile ilgili bir açıklamada bulunan Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı; "Bu toplantının 
amacı işletmelerimizin çalışmalarına yardımcı olmak ve resmi 
kontrollerde uygulama birliği sağlamaktır. Türk Gıda Kodeksi Gıda 
Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uzmanlar 
tarafından işletme temsilcilerime anlatılacak. Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak bu çalışmaların uygulamasına katkıda 
bulunmaya, işletmelerimizin her hangi bir yaptırımla karşılaşmadan 
konuya vakıf olmalarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

ETİKET GIDANIN KİMLİĞİDİR 

Toplantıda; Bursa İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Gıda Yüksek Mühendisi 
Mehtap Bircan Taş tarafından, Türk 
Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve 
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 
konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. 
Etiketlemelerde; Ürün türü, menşe ve 
özellikleri ile ürün içerinin doğru 
yazılması konularında uyarılarda 
bulunan Mehtap Bircan Taş, Aynı tipte 
olan ürünlere yanlış özellikler yazılması 
ya da ikame ürünlere yanıltıcı 
içeriklerin koyulmasının yasak olduğu 
konularında bilgiler verdi. Ayrıca; 
etiketlerin şekil şartlarının ve içeriğinin 
nasıl olması konusunda detaylı bilgiler 
verildi.

Gıdanın adı, bileşen listesi, alerjen 
bildirimleri, belirli bileşenlerin veya 
bileşen gruplarının zaman zaman 
miktarlarının belirlenmesi gerekir. 
Bunlar mevzuatı saklı kalmak 
koşuluyla diye zaten yönetmelikte 
belirtiliyor. Gıdanın net miktarı, 
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi 
(TETT) yada Son Tüketim Tarihi  
(STT), özel muhafaza koşulları, gıda 
işletmecisinin adı, ticari unvanı, 
adresi, kayıt numarası veya 
tanımlama işareti, menşe ülke, 
gerekiyorsa kullanım talimatı, alkol 
bileşenleri içerenlerde alkol derecesi 
ve beslenme bildirimi etiket üzerinde 
bulunması gereken zorunlu 
bilgilerdir. Bunların etiket üzerinde 
aynı görüş alanında olması gerekiyor. 

SON TARİH 1 OCAK 2020

“Hazırlanan yeni yönetmelik de tarım 
ve gıda güvenliği dâhil birçok alanda 
toplumun tüm kesimleri ve ekonominin 
tüm aktörleri açısından önem taşıyor. 
1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe 
girecek olan 'Gıda Etiketleme ve 
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği', 
tüketicilerin üst düzeyde korunmasına 
ilişkin kuralları belirlemenin yanı sıra 
gıdaların etiketlenmesi, gıda hakkında 
bilgilendirme ile ilgili genel kurallar, 
gereklilikler ve sorumlulukları 
belirliyor. 
Toplantı karşılıklı soru cevap 
bölümünden sonra sona erdi.
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Vergİ Usul Kanunu KapsamInda Yenİ 
“E- Uygulamalar” AnlatIldI

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Yeni 
“E- Uygulamalar” Anlatıldı

Vergi Usul Kanunu Kapsamında getirilen yeni 
E-uygulamalara dair bilgilendirme toplantısı Orhangazi 
Ticaret ve sanayi odasında gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Murat Öztürk’ 
ün katılımcı ve sunumu yapacak olan misafirlere teşekkür 
etmesinin ardında sözü SMMM Orhangazi Temsilcisi 
Osman Mısır’ a bıraktı.

Osman Mısır ; “Son yıllarda, hem firmalar hem 
muhasebe işlerini yürütmekte olan camiamız için bir çok 
yeni uygulamalar getiriliyor. Bunların en başında vergi 
usul kanunu kapsamında getirilen e-uygulamalar olurken, 
aynı zamanda VERBİS ve kişisel verilerin korunması 
kanunu kapsamında da bir çok yeni uygulama bizleri 
bekliyor. Bu gün burada e-uygulamalar konularında 
bilgilendirmeleri dinleyeceğimiz toplantımızın sizler için 
verimli geçmesini diliyorum” diyerek, sunumlara geçildi.

Bursa SMMM temsilciliği vergi mevzuatı komisyonu 
başkanı Melahat Üner yaptığı sunumlarında,” 30  yakın 
e- uygulama getirildi, kırsalda yaşayan ve mevzuat 
kapsamına giren kişilerde, büyük ölçekli firmalarda 
e-uygulamalar kapsamına girmekte. Bundan sonra tüm 
kesimler vergi usul kanunu kapsamında işlemlerini bu 
e-uygulamalar üzerinden yapmak zorunda olacaklar” 
diyerek, firmaları uyardı.
Bursa SMMM temsilciliği vergi mevzuatı komisyonu 
başkan yardımcısı Zehra Göker Elmas “ e-uygulamalar 
sayesinde, firmalarımıza gönderilen fatura vb. belgelerin 
geçerliliğini kontrol edebileceğiz. Bu firmalarımız adına 
faydalı bir hizmet olacak. Sistemle ilgili zaman zaman arıza 
çıkabileceği yönünde firma sahiplerimizin haklı endişeleri 
olabiliyor, ancak sistemin arızaya geçtiğinin ispatlanması 
koşuluyla, bazı durumlarda firmalarımız normal kağıt fatura 
da kesebilecek. Yine, e-altyapısını iyi bir şekilde kurmuş 
olan firmalarımıza, geçme zorunluluğu olmasa dahi, 
e-deftere geçmelerini tavsiye ediyorum.

Firmalarımızın E-tebligatlarına da dikkat etmelerini 
istiyoruz. Zira, kamudan gelecek her türlü bildiri e-tebligat 
üzerinden gelecek. E-tebligat e-postalarının kontrol 
edilmemesi sonucu gözden kaçan bildirimler nedeniyle 
firmalarımız, ciddi yükümlülükler altına girebilir ve cazai 
işlemlere maruz kalabilirler” diyerek teknik konularda 
bilgiler vererek, katılımcıları uyardı.
Son bölümde ise Luca Programı Bursa SMMM temsilcisi 
Birol Kösenin, e-uygulamaların firmalarca ve 
muhasebeciler tarafından nasıl kullanılacağına dair geniş 
anlatımlı dijital program sunumu gerçekleştirildi.
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ORHANGAZİ GEDELEK 
TURŞUSU COĞRAFİ İŞARET 
SERTİFİKA TÖRENİ

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, 
Orhangazi Gedelek Turşularını üreten 
ve coğrafi işareti kullanan üreticiler için 
“Orhangazi Gedelek Turşusu Coğrafi 
İşaret Sertifika Töreni’’ düzenledi.

Törene Orhangazi Kaymakamı 
Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı 
Bekir Aydın, Ziraat Odası Başkanı 
Hasan Cevizlidere, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Gürkan Kabul ve 
Gedelekli tüm turşu üreticileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat 
Öztürk,  Konuşmasında, “2014 yılında 
başlayan çalışmalarımızı 2017 yılında 
başarıyla tamamladık. Bu yolda bizlere 
en büyük desteği veren Gedelek 
Mahallesinin tüm üreticilerine 
teşekkürlerimizi sunmak istiyorum ve 
üreticilerimizi hep birlikte alkışlamanızı 
istiyorum” diyerek, üreticilerin vermiş 
olduğu destek için salondan alkış aldı. 

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın 
yaptığı konuşmada, “ Üreticilerimizin 
verdiği emeği takdir ediyor ve Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi Odamızı da yürüttükleri 
çalışmalardan dolayı kutluyorum. 
Bildiğiniz üzere çok sevdiğimiz bir 
filimden alınmış anekdotumuz vardır, 
turşunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi 
olur? Ne sirkeyle, ne limonla, eğer o 
turşuya Gedelekli Üreticimizin eli 
değmemişse en iyi turşu o turşu olur” 
diyerek, üreticilere olan takdirlerini dile 
getirdi.
Orhangazi İlçe Kaymakamı Dr. Yalçın 
Yılmaz ise yaptığı konuşmada,
” Orhangazi TSO yaptığı bir çok 
çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da 
başarılı sonuçlar çıkarmıştır ve bunu 
Gedelekli Üreticilerin desteğiyle 
başarmıştır. Bu türden bölgesel değerler 
her zaman bulunup ortaya çıkarılmalıdır, 
bürokratlar olarak bizlerde öncülük 
ederek fırsatların kaçmasına izin 
 vermemeliyiz” diyerek üreticilere ve 
Odaya teşekkürlerini iletti.
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Programın ikinci bölümünde coğrafi işareti kulla-
narak, Orhangazi Gedelek Turşusu coğrafi işareti-
nin alınmasına ve gelişimine katkı sağlayan 51 
firma için sertifika törenine geçildi.
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Murat Öztürk: 50 bin ton sebzeden ve bir kısmı da 
meyveden olmak üzere yaklaşık 50 çeşit turşu 
üretimiyle, % 80’lik kısmını kadınlarımızın 
oluşturduğu 2.000 kişinin çalıştığı imalathanelerim-
izle, yılda 7 milyon doları ihracat olmak üzere, 140 
milyon Lira işlem hacmiyle, büyük bir ekonomik 
güce ulaşarak, Orhangazi Gedelek Turşusu marka 
değerine sahip çıkmışlardır.
İşte bu gün burada, “Orhangazi Gedelek Turşusu 
Coğrafi İşaretini” kullanan ve sertifika alacak olan 
o 51 firmamızla bir aradayız. Kendilerini bir kez 
daha tebrik ediyorum.
Henüz coğrafi işaretimizi kullanmayan az sayıdaki 
firmamızın da en kısa zamanda kullanmaya 
başlayıp, marka gücümüze güç katacaklarına da 
inanıyorum. 
Törenimiz için burada bizlerle olan üreticilerimize 
daha iyi standartlarda, yeni ürünler geliştirmelerini, 
ihracatlarını artırmalarını ve Coğrafi İşaretimizin 
daha da bereket getirmesini diliyorum “ diyerek, 
protokole birlikte sırasıyla üreticilere sertifikaları 
takdim ettiler.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından program 
ikramlar bölümü ile sona erdi.

“Orhangazi Gedelek Turşusu 
Coğrafi İşaretini” Kullanan 
51 Firma Sertifikalarını Aldı.

Açılış konuşmalarının ardından, törende Uluslararası Patent Birliğinin 
son iki dönemdir başkanlığını yapan Erdem Kaya coğrafi işaret 
bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Kaya; coğrafi işaret alınmasın-
daki süreçlerden ve Bursa’nın coğrafi işaretli ürünlerinden bahsederek, 
Orhangazi Gedelek Turşusunun coğrafi işaret almasıyla ne kadar önem 
kazandığından bahsetti. Gedelekli üreticilerin, ürünlerinin üretiminde 
hassasiyetle üretim yapmalarına devam etmelerini hem de Gedelek 
turşusu ibaresi ile ürün satanların, Coğrafi İşaretin katma değerine 
zarar vermesine izin verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
Sunumunun ardından, Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Hatırlı ve Meclis Başkanı Murat Öztürk, Erdem beye sunumlarından 
dolayı hediye takdim ettiler.
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Sanayiciler Biraraya Geldi

Sektörel toplantılarına devam eden Orhangazi TSO, davet 
ettiği sanayici üyeleriyle Sektörel Toplantısını gerçekleştirdi. 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Hatırlı ve Meclis Başkanı Murat Öztürk ile birlikte, 
Orhangazi’de bulunan Asilçelik A.Ş. den Teknik Genel 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Keçeci, Cargill A.Ş. den Sorumlu 
Müdür Cenan Celepçi, Bamesa Çelik A.Ş. den Mali İşler 
Direktörü Yiğit Taner, Sirena Marine A.Ş. den İnsan 
Kaynakları Yöneticisi Mustafa Zafer Ocak, Olimpum Dış 
Ticaret A.Ş. den firma sahipleri Nuray Çekiç, Murat Çekiç ve 
İbrahim Sağer, Euroform A.Ş. den Üretim Müdürü Murat 
Manav ve Yılkan Metal A.Ş. den Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Uzel’ in katılımlarıyla bir araya gelindi.
Toplantıda Açılış konuşmasını gerçekleştiren Orhangazi TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Hatırlı, sektör temsilcileriyle bir 
araya gelerek sektörün sorunlarını ilgili muhataplarıyla 
birlikte konuşup, çözüm üretmenin sektöre katkı sağlaya-
cağını düşündüklerini ifade ederek, sektörel toplantıların 
özellikle meslek gruplarında yer alan farklı sektörlerin temel 
sorunlarına cevap verilebilmesi açısından önemli olduğunu 
belirtti.
Devamında, Odanın yaptığı İş Orhangazi, E-Teklifim ve 
Ticaret Rehberi uygulamaları, bu güne kadar gerçekleştirmiş 
olduğu OSB, Coğrafi İşaret, MYO gibi bölgesel çalışmaların 
yanı sıra, özellikle sanayiciler bakımından önemli konulardan 
olan, emlak vergileri itiraz süreci, çevre denetimlerinde 
yaşanan sıkıntılar için çevre müdürlüğü ile yapılan 
görüşmeler ve sanayiciler özelindeki konular hakkında ilgili 
kişi ve kurumlarla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
bilgiler paylaştı.

Orhangazi TSO Meclis Başkanı Murat Öztürk’ ün, 
sanayicilere, katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunmasının 
ardından, sanayi temsilcilerinin görüşleri ve önerilerinin 
alındığı bölüme geçildi. 

Toplantıda sırasıyla söz alan firma yetkililerince dile getirilen-
ler arasında, Çin ve benzeri ülkelerden gelen ara mamul 
ürünlerin yerli üretimlerden daha ucuza gelmesi nedeniyle, 
desteklenerek rekabet gücünün yükseltilmesi gereken yerli 
üreticilerin ciddi zorluklar yaşadığı, yerli tüketicilerin 
kaliteden çok fiyatlara bakması nedeniyle merdiven altının 
geliştiği ve nitelikli ürün üretmeye çalışanların olumsuz 
etkilendiği, sadece Bursa Bölgesine özen bir takım bitkisel 
ürünlerden hem son kullanıcı, hem askeri alanda çok önemli 
katkılar sağlayacak çok özel ürünler üretilmek istenmesine 
rağmen, bürokratik işlemler nedeniyle yol kat etmenin 
güçlükleri, yerli ürünlerle, bazı ürünlerde ithal ürünlere aynı 
derecede uygulanan KDV ler nedeniyle yerli üreticinin rekabet 
gücünün zayıflaması, dış dünyada ve ülkede yaşanan 
ekonomik değişkenlikler nedeniyle özellik döviz ile çalışan 
sektörlerin yaşadığı olumsuzluklar, başta elektrik enerjisi 
olmak üzere diğer enerji maliyetlerinin yüksek olması 
nedeniyle firmaların özellikle OSB lerde yer alan ve indirimli 
enerji maliyetlerine sahip rakipleriyle rekabet edemez hale 
geldiği ve en önemlisi de hemen tüm sektörlerde yaşanan 
nitelikli eleman eksikliğinin ciddi boyutlara ulaşmış olması 
başlıca sorunlar olarak öne çıktı. 
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‘İş Hayatında 
Zaman 

Yönetimi 
ve 

Önceliklendirme 
Semineri’ Yapıldı

           rhangazi Ticaret ve Sanayi Odası   
           Kadın Girişimciler ve Genç  
 Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 
‘İş Hayatı İçin Zaman Yönetimi ve 
Önceliklendirme Semineri gerçekleştirildi.

Farkındalık Koçu Meyra İlknur Mısır 
tarafından verilen seminerde özellikle  iş 
hayatında çok daha önemli olan zaman 
yönetimi hakkında tüyolar verildi.

Seminerde Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Yardımcısı Cem Kapitan, 
Yönetim Kurulu üyeleri Yüksel Çoklar ve 
İslam Bektaş hazır bulundu. Çevre 
odalardan da Kadın Girişimciler Kurulu ve 
Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen programa Bursa 
KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa KGK 
Başkan Yardımcısı Fatma Ayyıldız, Gemlik 
KGK Başkanı Ece Gündoğdu, Yenişehir 
KGK Başkanı Nezaket Orhan Erbaş, İznik 
KGK Başkanı Seda Karakaş, TOBB GGK 
Doğu Marmara Bölge Başkanı ve aynı 
zamanda Bursa GGK Başkanı İbrahim 
Özmen, İznik GGK Başkanı Taylan 
Devrim Ercan, Gemlik GGK Başkanı 
Hüseyin Durmaz, Yenişehir GGK Başkanı 
Oğuz Öztürk, Karacabey  GGK Başkanı 
Oray Üsküdar katıldılar.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Seda 
Şentürk ve Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Musa Öztürk’ün açılış 
konuşmalarıyla başlayan programda, Meyra 
İlknur Mısır: ‘Ne kadar özgür olduğumuzu 
düşünsek bile zihnimizin içinde dönüp 
duran şeyler içinde hapis hayatı yaşıyoruz 
aslında. Kafamızın içinde sürekli konuşmak 
insanı bedenen de çok yoruyor. Buna son 
verdiğinizde aslında bunu çok daha iyi 
anlıyorsunuz.
Böyle durumlarda kontrolün bizde 
olduğunu farketmek bizi tatmin eder ancak 
kontrolün bizde olmasından ziyade akışta 
olmak daha uygundur. Çünkü zihnimizi 
kontrol altında tutmak bile kendi içimizde 
sürekli diyalog halinde olmak anlamına 
geliyor.
Bu sürekli dönen, devir daim eden 
düşüncelerimize odaklanırsak zihnimizden 
çıkmış oluyoruz. Bunun için bir örnek 
verecek olursak trafikte kırmızı ışık örneği. 
Trafikte kırmızı ışıkta kural olduğu için 
durmak zorundayız. Kural olmasa beklemez 
geçeriz ama bunu yaparken de mutlaka kaza 
yapmamak için kontrollü dikkat ederek 
geçeriz. İşte bunun gibi zihnimizde de 
kırmızı ışığı yakmayı başardığımızda 
kafamızın içi sakinleşir.
Yine uykuya daha fazla ihtiyaç duyma 
sebebimiz aslında budur. Uyurken zihnimiz 
çalışmaz. Depresif insanların çok uyuma 
sebebi de budur. 

Zihnimiz bol olduğunda ruhumuzla temas 
eder, daha mutlu, huzurlu oluruz. Ruhuyla 
beslenen, ruhuyla yaşamayı öğrenen 
insanın motivasyonu bitmez’’ dedi.

Son bölümde ise katılımcılar, Meyra 
İlknur Mısır’ın ‘Pusula’ isimli kitabını 
imzalattılar. Saat 17:30 da başlayan 
program katılımcıların soruları ve fotoğraf 
çekimi ardından sona erdi.

Evli ve 2 çocuk annesi Meyra İlknur Mısır 
2010 yılında çalıştığı şirketteki pozisyon-
dan ayrılarak kişisel gelişim alanına 
yöneldi. Aldığı eğitimler ve katıldığı 
seminerler sonucunda 2011 yılında 
profesyonel olarak yaşam koçluğu 
yapmaya başlayan Mısır bireysel seanslar, 
grup eğitimleri ve farkındalık seminerleri 
düzenlemektedir.

O
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İmalat sanayi, çatı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile mesleki eğitim 
kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, mesleki 
eğitimdeki insan kaynağı niteliklerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim 
altyapısının geliştirilmesini amaçlayan BEBKA 2019 yılı Mesleki Eğitimin 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı toplu imza töreni Bursa Merinos 
Atatürk Kültür Merkezinde düzenledi.

BEBKA’ nın 3 Nisan 2019 tarihinde başlayan proje başvuru süresince 
toplam 65 proje başvurusu alınmış ve değerlendirme sonrasında 19’u 
Bursa’da olmak üzere toplam 27 proje desteklemiştir. Meslek eğitimi 
alanında hizmet veren kurumlar ile Ticaret ve sanayi Odaları, SİAD’lar 
Organize sanayi Bölgeleri ortaklığında hazırlanan projeler, toplu imza 
töreninden sonra uygulamaya geçecek.

’’
’’

BEBKA’ nın 3 Nisan 
2019 tarihinde başlayan 
proje başvuru süresince 
toplam 65 proje 
başvurusu alınmış ve 
değerlendirme 
sonrasında 19’u 
Bursa’da olmak üzere 
toplam 27 proje 
desteklemiştir.

İLÇEMİZ MESLEKİ EĞİTİMİNE 
BÜYÜK KATKI

Proje sahibi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik 
Meslek Yüksekokulu,  Çatı kuruluş olarak 
Proje ortağı Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
odası, proje ortakları Orhangazi mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Asilçelik A.Ş. ve 
Döktaş A.Ş ile birlikte Bursa’ da yer alan 17 
projenden bir tanesi olan "Mesleki Eğitim 
Hayallerimizle Kalkınıyoruz" projesi ile bu 
başlıktan yaklaşık 772.000 TL destek almaya 
hak kazandı. 

BEBKA 2019 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programına Katıldık
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"Meslekİ Eğİtİm 
 Hayallerİmİzle KalkInIyoruz" 

Proje ile Sanayici firmaların ve okulların 
ihtiyaçları doğrultusunda Meslek Yüksekokulu 
ve meslek liselerinin kaynak simülasyonları, 
   3d yazıcılar,  elektronik donanımlar vb. ile 
teknik altyapılarının geliştirilmesi, ihtiyaçlar 
doğrultusunda nitelikli teknik eğitmenlerin 
yetiştirilmesi, sanayici firmaların ihtiyacı olan 
ara eleman ihtiyaçlarına yönelik ara eleman 
istihdamının sağlanması ve mesleki eğitim 
belgeleri verilmesi hedefleniyor.

Kamuoyunda farkındalık yaratmak ve projelerin 
daha çok ses getirmesi amacıyla düzenlenen ve 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası adına Meclis 
Başkanı Murat Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cem Kapitan ile katıldığı törenin 
açılış konuşmalarını sırasıyla BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim, BTSO ve BEBKA 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Uludağ 
Üniversitesi rektörü Prof Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Alinur Aktaş ve 
Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi 
Yakup Canbolat yaptı. 

Konuşmaların ardından ise proje sahibi, ortakları 
ve temsilcileri ile birlikte proje anlaşmalarının 
toplu elektronik imza uygulaması 
gerçekleştirildi.  
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Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent 
Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimiyle yakın 
zaman önce faaliyete başlamıştı. Üyelerin 
gelişimine katkı sağlamak, marka, patent, faydalı 
model işlemleri ile ilgili üyelerine destek vermek, 
amacıyla açılan birim kısa sürede birçok üyeye 
ücretsiz hizmet vererek, üyelerinin patent 
almalarını sağladı.
Temsilcilik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla 
yapılan çalışmalar kapsamında birim temsilcisi 
Kubilay Yıldırım, Türk Patent Enstitü’nün Sınai 
Mülkiyet Eğitim Seminerine Katılım sağladı. 
20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşen eğitimlerde, 
önümüzdeki tarihlerde, patent ve marka ile ilgili 
yeni gelişmeler ve uygulamalar hakkında önemli 
bilgiler verildi.
Eğitim programının açılış konuşmasını yapan TPE 
Başkanı Habib Asan; “Bugün burada 150 kişi, 
çoğu akademisyen olan, Profesörler, Doçentler, 
Doktorlar, uzman arkadaşlar ülkemizin dört bir 
yanından gelerek eğitimlerimizi 
gerçekleştireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum.  TPE bilgi doküman birimleri 
çalışanlarının sınai mülkiyet konusundaki 
donanımları, bilgi ve birikimleri, bulundukları 
bölgelerde desteğe ihtiyaç duyan sınai mülkiyet 
kullanıcılarına yeterli katkının sağlanabilmesi 
açısından büyük önem taşıyor” dedi.
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KAYITDIŞI GÜNDEMİ ÜZERİNDE DURULDU

Katılımcılar, özellikle çantacı diye tabir ettiğimiz kayıtdışı çalışanlar, kayıt, 
fatura olmadan iş yapıyorlar bunların denetlenmesi gerekiyor. Ayrıca bunlara 
iş yaptıran firmalarında denetlenmesi gerekiyor dedi.

Toplantıda üyeler, Daha önce bir şekilde bu sektörde yer almasına rağmen 
şuan özellikle fabrikalarda çalışıp kendine kartvizit bile bastırarak  kayıt dışı 
iş yapan kişilerin sektörde sıkıntı yarattığını belirttiler.

Yapılan tüm sektörel toplantılarda özellikle ortak sıkıntı olan kayıtdışı çalışan 
kişilerin şikayetlerinde, yalnızca kayıtlı olan kişilerin denetlenip ceza 
yazılabileceğine dair kurumlardan gelen yanıtların düşündürücü olduğunu 
ifade ettiler.
Özellikle beyaz eşya, spot eşya ve yetkili servis sektörlerinde kayıtdışı 
çalışanların zararlarının cok daha büyük olabileceğini ifade eden sektör 
temsilcileri, yetkili olmayan servis elemanları tarafından kurulumu ya da 
tamiri yapılan kombi, şofben, elektrikli ev aletleri gibi cihazların bozulma, 
patlama risklerinin çok daha yüksek olduğunu daha fazla can ve mal kaybına 
yol açabileceğini belittiler.
Özellikle kayıtdışı iş yapan kişiler aynı zamanlarda fabrikalarda çalıştığından 
ve sektöre zarar verdiğinden sanayici yöneticilerin bu konuda 
uyarılabileceğini söyleyen sektör temsilcileri firmaların ve tüketicilerin 
bilinçlenmesi için oda ile birlikte çalışabileceklerini söylediler.

Belediyenin bilboardlarına kayıtdışı çalışanların, işyerlerinin önüne geçilmesi 
amaçlı bilinçlendirme amaçlı ilanlar yayınlanabilir. Tüketicinin bu noktada 
bilinçlenmesi  kayıtdışı konusunun iyileştirilmesi açısından önemli bir adım. 
Kayıtdışı konusu dışında da her türlü ürünü bünyesinde barındırıp satışını 
yapan işyerleri de tek bir ürünün satışını yapan işyerlerine zarar veriyor. 
Tüketicinin bu noktalarda dikkatli olması gerekiyor denildi.

Tüketiciler yine internette yer alan kampanyalardan ucuz diye aldıkları 
ürünler konusunda dikkatli olmalı, pek çoğunun fiyatları önce yükseltilip 
ardından indiriliyor. Özellikle beyaz eşya konusunda üretim kod numaraları 
birbirine çok yakın ama aynısı olmayan çin üretimi ve distrübütör garantisi 
olmayan ürünler çok fazla,dediler.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından odanın gerçekleştirdiği 
sektörel toplantıların ve bilgilendirme seminerlerinin çok olumlu olduğunu 
belirterek odaya teşekkürlerini sundular. Toplantılara daha fazla katılım 
göstermek istediklerini ancak yoğun çalışma saatlerinden dolayı daha az 
katılım gösterebildiklerini söylediler.

Meclis Başkanı Murat Öztürk,  ‘Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür 
ederiz. Sektörünüz veya işletmeleriniz hakkında yaşadığınız sıkıntılar veya 
önerileriniz varsa herzaman sizleri dinlemeye hazırız. Odamızın yaptığı 
çalışmalara ve etkinliklere katılımlarınızı bekliyoruz. Taleplerinizle ilgili 
görüşmeler sağlanıp ilgili yerlere yazılar yazılıp gerekli çalışmalar 
başlatılacaktır.  Toplantı çıktılarımızın hepimize yararlı olmasını diliyorum 
dedi.

Türk Patent Enstİtü Temsİlcİlİğİ 
Türkiye’dekİ 3 İlçeden Bİrİ !



Türkiye Genelinde Üç İlçeden Biriyiz  

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ; 
“ 42 Ticaret ve Sanayi Odasında faaliyet gösteren Bilgi 
Doküman Biriminin Türkiye genelinde sadece 3 tanesi 
ilçelerde faaliyet gösteriyor, bunlardan biride Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi Odamızda. Bursa genelinde de tek ilçe 
odası olarak faaliyet gösteriyoruz.
Odamızda bu hizmetin verilmesi üyelerimiz açısından son 
derece önemli bir hizmet, genelde üniversitelerin 
bünyesinde bulunan Marka ve Patent birimlerinin yaptığı 
işlemleri üyemizin ayağına kadar getirmek için Ankara 
‘da yaptığımız bire bir lobi çalışmaları neticesinde 
odamızda da birimimizi açtık. Kısa süre içerisinde 
üyelerimizin ilgisi oldukça fazla, bizler daha fazla 
markalaşan ve patent işlemi yapan işletmelerimizi 
odamızda görmek istiyoruz. Sadece harçlarını yatırarak 
hiçbir hizmet bedeli istemeden üyelerimize bu hizmeti 
veriyoruz. 
Danışmanlık firmalarına ihtiyaç duymadan odamızdan 
Marka ve Patent işlemleriniz hakkında bilgi alabilir tescil 
işlemlerinizi yaptırabilirsiniz” dedi.

2020 Bilgi Ve Doküman Birimleri İçin Atılım Yılı 

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habib Asan, “ 2004 
yılından bu yana faaliyette olan Bilgi ve Doküman 
Birimlerimizin, 102 tanesi Üniversitelerde, 42 tanesi 
Ticaret ve Sanayi Odalarında , 20 tanesi Kalkınma 
Ajanlarında , 1’ i Bilişim Vadisinde ,1 ‘ide Havelsan’ da 
olmak üzere toplam 166 tane Türkiye genelinde Bilgi ve 
Doküman birimimiz var. Amacımız bilgi ve döküman 
birimleri ağını güçlendirmek, birimlerimizi daha etkili 
kılmak, başta Hazerfen projesi olmak üzere daha fazla 
sorumluluk vermek , 2020 yılı bilgi ve doküman 
birimlerimiz için atılım yılı olacak” dedi. 
2 gün süren eğitim programı sonrasında sertifika töreni 
düzenlendi ve program son buldu. 
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“ 2004 yılından bu yana faaliyette olan 
Bilgi ve Doküman Birimlerimizin, 102 
tanesi Üniversitelerde, 42 tanesi Ticaret 

ve Sanayi Odalarında , 20 tanesi 
Kalkınma Ajanlarında , 1’ i Bilişim 

Vadisinde ,1 ‘ide Havelsan’ da olmak 
üzere toplam 166 tane Türkiye

 genelinde Bilgi ve Doküman birimimiz 
var. Amacımız bilgi ve döküman 

birimleri ağını güçlendirmek, 
birimlerimizi daha etkili kılmak, başta 

Hazerfen projesi olmak üzere daha 
fazla sorumluluk vermek , 2020 yılı 
bilgi ve doküman birimlerimiz için 

atılım yılı olacak” dedi.

Türk Patent Enstitüsü Başkanı 
Habib Asan



BTSO Kadın Girişimciler Kurulu 2020 yılı ilk 
İcra Komitesi toplantısını Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odasında gerçekleştirdi. 

Toplantıya Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Meclis 
Başkanı Murat Öztürk, Kadın Girişimciler 
Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Tokuç ve Orhangazi KGK Kurulu Başkanı 
Seda Şentürk ve Kurul üyeleri ev sahipliğinde, 
Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Başkan 
Yardımcıları Fatma Ayyıldız ve Enerjin Baloğlu, 
Gemlik KGK Başkanı Ece Gündoğdu ve 
Yardımcısı Meryem Tezer, Yenişehir KGK 
Başkanı Nezaket Erbaş, Karacabey KGK 
Başkanı Canset Karaca, İnegöl KGK Başkanı 
Enerjin Baloğlu ve eş başkanı Müfide 
 Karaduman katıldılar.

Açılış konuşmasını Yapan Orhangazi TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, 
“Kadınlarımızın toplumun önde gelenlerinden 
olmasını her zaman destekliyoruz ve hem 
ilçelerde gerçekleştirmeye başladığınız 
toplantılardan ilkinin, hem de 2020 yılının ilk 
toplantısının odamızda yapılmış olmasından 
büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek
istiyorum. Bu güne kadar sürdürdüğünüz başarılı 
çalışmalarınızdan dolayı komitenizi tebrik ediyor, 
2020 yılında da birçok başarılı çalışmalara imza 
atacağınıza yürekten inanıyorum.” diyerek 
katılımcılara teşekkür ve temennilerini sundu. 
Meclis Başkanı Murat Öztürk, Kadın Girişimciler 
Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Tokuç ve Orhangazi KGK Başkanı Seda 
Şentürk’ ün hoşgeldiniz konuşmaları ve karşılıklı 
olarak verilen teşekkür plaketlerinin ardından 
KGK üyelerince toplantıya geçildi.
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Bursa Kadın Girişimciler Kurulu 
2020 İlk İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi



Toplantının açılış kısmında Bursa KGK Başkanı 
Sevgi Saygın Nisan ayında yapılacak “Woment 
Zirvedeki Kadınlar” etkinliği hakkında bilg-
ilendirme sunumu yaptı. Etkinliğin detayları 
üzerinde duruldu. Yoğun gündem maddeleri ile 
başlayan toplantıda kendi iş kollarında yaşanılan 
sıkıntıları paylaşıp karşılıklı olarak yapıcı 
öneriler ve paylaşımlarda bulundular. 2020 yılı 
faaliyetleri hakkında da görüşülen toplantıda 
ziyaret edilmesi gereken başarılı kadın girişim-
ciler de belirlenerek dilek temennilerin ardından 
programın toplantı bölümü sona erdi.

İkinci bölümde ise, KGK üyeleri Döktaş 
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 
Mali İşler Müdürü Sibel Binici ile bir araya 
geldi. 2019 yılı “Yılın En Başarılı Kadın 
Yöneticisi” seçilen Sibel Binici ile Berrin 
Tuğral’ ın yöneticiliğini yaptığı Orhangazi 
Gönüllü evinde bir araya gelen kadın girişimcil-
er, Gönüllü evinin çalışmaları hakkında bilgiler 
alarak istişarelerde bulunup projelerinden 
bahsettiler. 
 

Gönüllü evinde bulunan etkinlik atölyelerinin 
gezilmesinin ardından açılan kurslarla ilgili 
bilgiler alındı. Döktaş A.Ş. Mali İşler Yöneticisi 
Sibel Binici, Gönüllü evinde girişimci kadın-
larımızın yaptığı ürünler yalnızca burada 
kalmayıp ihracatı yapılabilir. Bununla ilgili 
yapılacak çalışmaları destekliyoruz dedi. Orhan-
gazi KGK Başkanı Seda Şentürk, Gönüllü evini 
hobi amacı dışında aslında Girişimci Kadın-
larımız için ticarete girmelerini sağlayacak ilk 
adım olması bakımından çok önemsiyoruz dedi. 
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“ YIlIN En BaşarILI 
KadIn Yönetİcİsİ ” 
Döktaş Dökümcülük Tİcaret ve Sanayİ 

Anonİm Şirketİ Malİ İşler Müdürü 

Sİbel BİNİCİ 
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Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, Özel Atakent 
Cerrahi Tıp Merkezi ile sağlık hizmeti sözleşmesi 
imzaladı. Tüm oda üyeleri ve bakmakla yükümlü 
oldukları yakınlarının faydalanabileceği 
indirimli sağlık hizmeti 
sözleşmesinin indirim oranı ise Orhan-
gazi Atakent Hastanesinden ve Gemlik 
Atakent Hastanesinden %20, Yalova 
Atakent Hastanesinden %25.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Hatırlı, Meclis Başkanı Murat Öztürk, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Cem Kapitan ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Sakallı, Yüksel Çoklar ve İslam 
Bektaş’ın hazır bulunduğu protokol töreninde 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Hatırlı ve Özel Atakent Cerrahi Tıp 
Merkezi Genel Müdürü Doktor Hakan Sezen, 
Orhangazi de odaya kayıtlı olan tüm üyeler ve 
birinci derece yakınlarına uygulanacak sağlık 
hizmetleri hakkında bilgiler verdiler. 

Yapılan görüşmede taraflar karşılıklı olarak protokole 
imza attılar. Protokol kapsamında Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyeler ve bakmakla 

yükümlü oldukları yakınların Üye kimlik kartı 
veya Faaliyet Belgesi  göstererek sözleşmede 

belirlenmiş olan sağlık hizmetlerinden 
avantajlı olarak faydalanabilecek. 

Protokol gereği üyelerin birinci derece 
akrabaları (anne, baba, eş ve çocuk) 
aynı hizmetleri indirimli olarak 
alabilecekler.

Yapılan sağlık protokolü hakkında 
konuşan Erol Hatırlı: ‘’Yönetim Kurulu 

olarak üyelerimize yararlı olacak 
hizmetlere yönelik protokol anlaşmalarını 

yapmaya devam ediyoruz. İndirimli anlaşmalar için 
bu yönde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. 
Anlaşmamız tüm üyelerimize hayırlı olsun’’dedi

Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
Odası Tüm Üyeleri ve 

Birinci Derece Yakınları için 
Sağlık Hizmet Sözleşmesi 

İmzaladı
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18. Ortak AkIl ToplantIsI Gerçekleştİ

 rhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı çözüme kavuşturulması gereken ortak 
             sorunlar hakkında konuştu. Bölgemizi ilgilendiren sorunların gündeme getirilmesi ve çözüme 
             kavuşturulması, sorunlar ile alakalı daha güçlü lobi faaliyetleri yürütülmesi adına düzenlenen 
Ortak Akıl Toplantılarının 18'incisi İznik TSO evsahipliğinde gerçekleşti.  İznik TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Dede, Meclis Başkanı Hüseyin Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerinin evsahipliği yaptığı 
toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay ile birlikte Bursa’ da 
bulunan diğer Oda ve Borsaların 
Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis 
Başkanları, Yönetim ve Meclis Kurulu 
üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler İcra 
Kurulu üyeleri ve Genel Sekreterleri  
katıldı.  Orhangazi TSO adına ise, 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, 
Meclis Başkanı Murat Öztürk ve Genel 
Sekreter Gürol Erol katıldılar.
 

O

İznik Müzesi İnceleme Gezisi ile 
başlayan program İznik Darka Sosyal 
Tesislerinde devam etti. İznik tanıtım 
filminin  gösterilmesinin ardından İznik 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Dede, Bursa Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Özer Matlı ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdiler.

İznik TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Dede’ nin açılış konuşmasını 
yaptığı toplantıda, İznik ilçesinin 
ihtiyaçları ve beklentileri olan turizmin 
geliştirilmesi, İznikte fakülte kurulması, 
MYO’ nun yurt sorunları, ulaşım 
altyapısı vb. konularına değindi. 
Ardından söz alan UNESCO Alan 
Başkanı Prof. Dr. Murat Taş İznik’ in 
UNESCO dünya kültür mirası kalıcı 
listesi başvurusu ve İznik’ te 

düzenlenmesi planlanan sempozyum 
hakkında bilgilendirmeler yaptı. 
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Matlı yaptığı açılış 
konuşmasında, ülkemizde üretilen 
nitelikli tarım ürünlerinin katma değerli 
olarak üretilmesinde ve hakkettiği 
fiyatlarla dünyaya satılmasında, başta 
Çin olmak üzere bir çok ülkenin baskısı 
ve etkisi altında kalındığından bahsetti. 
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Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası TÜRİB
Hakkında Bilgi Verdi

Önlem olarak Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) 
kurulduğunu belirterek , sözü TÜRİB hakkında 
bilgilendirmeyi yapacak olan TOBB Borsalar Müdürü 
Yiğit Ateş’ e bıraktı. Ateş yaptığı bilgilendirmelerde, 
Türk çiftçisi ve üreticisinin korunması bakımından 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası TÜRİB’in kurulduğunu ve 
bu borsa üzerinden alıcının ve satıcının çok daha şeffaf 
ve herkesin kazanmasını sağlayacak sistemin getirildiğini 
anlatarak, önümüzdeki yıllarda bölgemiz ürünü olan 
başta zeytin ve zeytinyağının bu borsaya kote olması 
sayesinde ticari kazançların çok daha güzel noktalara 
geleceğini dile getirerek, TÜRİB’ in hayırlı olmasını 
diledi.
Son olarak açılış konuşmasını yapan Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Dünya 
ekonomisinde yaşanan daralma ile en gelişmiş 
ekonomiye sahip ülkelerin yer aldığı G7 gurubu 
ülkelerinin dahi gümrük duvarlarını yükselttiği yerde, 
ülkemizin 2019 yılında ihracatını arttıran 5 ülkeden birisi 
olduğunu söyledi. 
Konuşmasının devamında ise Yerli Otomobil fabrikasının 
kurulacağı yerin seçiminde, geçmişten bu yana Bursa’ nın 
otomotivden gelen bilgi birikimi ve BTSO nun girişim-
leriyle yapılmakta olan ve açılan, BUTEKOM, İleri 
teknoloji OSB, Meslek Liseleri, Mikromekanik, Mikro 
elektronik vb. gibi teknolojik altyapıların önemli etki 
oluşturduğunu vurguladı.
Konuşmalar sonrasında, Bursa Ticaret Borsası ile İznik 
Ticaret ve Sanayi Odası arasında, Bursa Ticaret 
Borsasına ait ve İznik’ te yer alan ofislerin İznik Ticaret 
ve Sanayi Odasının kullanımına devri ile ilgili protokol 
gerçekleştirilerek, toplantı konularına geçildi.

Toplantı gündemi gereği, Gemlik, İznik, 
Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odalarının 
ilçelerine ait sorun ve taleplerini dile getirdiği bölümde, 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası adına gündem 
konularını paylaşmak üzere söz alan Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Hatırlı, en çok yaşanan ve hemen tüm 
üyeleri etkileyen en önemli sorunların başında gelen, 
piyasada kayıt dışı iş yaptıran ve yapan işyeri ve kişiler 
nedeniyle, kayıt dışılığa itibar etmeyen üyelerin gördüğü 
zarardan bahsederek, konunun çözümü için ortak akılla 
birleşerek, TOBB ve Bakanlıklar nezdinde kayıtdışılığın 
önüne geçilmesi için ciddi önlemler alınması için 
girişimlerde bulunulması gerektiğini söyledi. Ardından, 
sanayicilere ciddi mali yükler getiren Atıksu tarife 
değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi  ve uygun hale 
getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Her iki konuda da 
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile 
mutabık kalınarak, birlikte çalışma başlatılmasına karar 
verildi.
Son olarak ise dijital takograf ve U-ETDS sistemi ile 
ilgili sektör sorunlarını dile getiren Hatırlı, ilerki 
tarihlerde Orhangazi TSO’ da Bakanlık Yetkilileri ve 
STAUM’un işbirliği ile tüm sektör temsilcileri için 
seminer düzenleneceğini bilgilerini paylaştı. 

Hatırlı, sözlerine son verirken,”Bu sorunların çözümü 
için yapılabilecek çalışmaları görüşebildiğimiz Ortak 
Akıl toplantılarının bölgemiz için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum ve İznik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dede, Meclis Başkanı 
Hüseyin Yılmaz ve oda yönetimine ev sahiplikleri için 
teşekkür ediyorum” dedi.
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ORHANGAZİ TSO’NUN 
1926’DA KURULDUĞU 
TESCİLLENDİ 

TARİHİ ARAŞTIRMA

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası yönetim 
kurulunun uzun süren çalışmaları sonrasında 
Oda’nın gerçek kuruluş yılının resmi kayıtlara 
dayanarak 1926 olduğu ortaya çıktı. Buna göre 
94 yaşında olduğu belirlenen Orhangazi TSO,  
gerçek tarihi belirlenirken 1927 yılına ait olan, 
Cumhuriyet dönemi “Hüdavendigar Vilayeti 
Salnamesi’nden yararlanıldı. Orhangazi 
TSO’nun başvurusu üzerine değerlendirme ve 
inceleme yapan TOBB ve Bakanlık da kuruluş 
tarihini 1926 olarak tescilledi. 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 1983 olarak 
bilinen kuruluş tarihinin gerçekte 1926 olduğu 
belirlendi. Tarihi bilgi Orhangazi TSO yönetim 
kurulunun uzun süren devlet kayıtları 
araştırmaları sonrasında ortaya çıktı. 

BİLİNEN TARİH 1983’TÜ

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, yakın 
tarihte dönemin müteşebbis heyeti üyeleri olan 
Mustafa Fevzi Ayhan başkanlığında, M.Turgut 
Ünlü, Ahmet Aydın, Mehmet Bölükbaşı ve Ayet 
Durmuş’un değerli çalışmaları sonrasında, 
Gemlik’te yer alan üyelerin Orhangazi’ ye 
alınması ile birlikte toplam 423 üye ile 1983 
yılında kurulmuştu. 
İlçenin geçmiş tarihine bakıldığında birçok 
kayıtlarda ilçede farklı alanlarda üreticilik ve 
tacirlikler yapılmasına rağmen bunlara dair 
herhangi bir oda kaydına rastlanamamıştı.
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ORHANGAZİ 
KAZASI: 1926’ DA 
TİCARET ODASI 
TEŞEKKÜL 
ETMİŞTİR

DİĞER ODA’LAR ARAŞTIRILDI
 
Orhangazi TSO yönetiminin başlattığı tarih 
çalışmalarında ilk adım Bursa’daki diğer 
Oda’ların kuruluş tarihinin araştırılmasıyla 
başladı. Buna göre; İnegöl Ticaret ve Sanayi 
Odasının 1890, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
1889, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının 1897, 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasının 1899, 
Bursa Ticaret Borsasının 1924 tarihlerinde 
kurulduğu bilgilerine ulaşıldı. Diğer Odalar ile 
Orhangazi TSO’nun kuruluş tarihi arasındaki 
büyük tarih farkının mümkün olamayacağına 
karar verilince araştırmalar derinleştirildi. 

SALNAMELERE BAŞVURULDU 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın geçmiş 
tarihi üzerinde yapılan araştırmalarda en önemli 
kaynak olarak Salnamelere başvuruldu. 
Osmanlı Devleti'nde resmî ve özel kurumlar 
tarafından bir sene boyunca gerçekleşen 
olayları topluca göstermek üzere hazırlanan 
yapıtlar olan Salnameler’in resmî ve özel 
olarak ikiye ayrıldığı, resmîlerinin devlet, 
nezaret ve vilâyetlere ait olanlar şeklinde üç 
başlıkta ele alındığı belirlendi. Osmanlı 
Devletince düzenlenen devlet salnamelerinin, 
Cumhuriyet döneminde de yayımına devam 
etmesi Orhangazi TSO’nun tarih çalışmalarına 
önemli katkı sağladı. 

“ORHANGAZİ KAZASI: 1926 DA 
TİCARET ODASI TEŞEKKÜL 
ETMİŞTİR”

Resmi devlet salnameleri üzerinde yapılan 
araştırmalarda Orhangazi TSO’nun gerçek 
kuruluş tarihini ortaya çıkartan bilgi ve 
belgelere ulaşıldı. Araştırmalar neticesinde, 
1927 yılına ait olan, Cumhuriyet dönemi 
“Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi - Bursa: 
Matbaa-i Vilayet-i Hüdavendigar, 
1287/1870 – 1927” salnamesinin, 99-101. ve 
270. sayfalarında, Orhangazi’nin ticari ve sınai 
faaliyetleri hakkında bilgilere ulaşılırken, 
özellikle, 270. Sayfasında, “Orhangazi Kazası: 
1926 da Ticaret Odası teşekkül etmiştir” 
denilerek, ilçede, 1926 yılında Ticaret Odasının 
kurulduğuna resmi olarak yer verildiği ortaya 
çıktı.

TOBB VE BAKANLIK TESCİLLEDİ
 
Elde edilen bilgiler ışığında, TOBB nezdinde 
Ticaret Bakanlığına başvurularak Orhangazi 
TSO’nun kuruluş tarihinin 1926 yılı olarak 
tescili talep edildi.
TOBB ve Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler 
neticesinde ise Orhangazi TSO’nun kuruluş 
tarihinin 1926 yılı olarak tescillendiği bilgisi 8 
Ocak 2020 tarihli TOBB yazısı ile bildirildi. 
Tarihi araştırma sonrasında Orhangazi TSO’nun 
yılının 1926 yılı olarak belirtildiği faaliyet 
belgesi de güncellendi.

‘ ‘
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İlçe için tarihi önem taşıyan Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluş yılı 
araştırmasının sonuçlanmasından sonra açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Hatırlı, Bursa ve bölgemizin tarih boyunca önemli ticari ve sınai gelişim gösteren 
önemli merkezlerden birisi olduğuna vurgu yaparak, ‘Durum böyle iken Orhangazi 
İlçemizin de geçmişinde mutlaka ekonomik gücüne ve değerlerine ait bilgilerin olması 
gerekiyordu. İşte bu düşünceden hareket ile Güncel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Muharrem Değirmen’in katkılarıyla araştırmalarını başlattığımız bölgemiz ekonomisi ve 
Odamızla ilgili önemli bilgilere ulaştık.

Bursa Vilayet Salnamelerinin Osmanlıcadan çevirilerini yaptırmak suretiyle, elde 
ettiğimiz bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile paylaşarak, Bakanlık nezdinde 
onaylanmasını ve odamızın kuruluş tarihinin 1926 yılı olarak tescillenmesini talep ettik.

TOBB ve Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler neticesinde ise Odamızın kuruluş tarihinin 
1926 yılı olarak tescillendiği bilgisi 8 Ocak 2020 tarihli TOBB yazısı ile odamıza 
bildirilerek kuruluş yılımızın 1926 yılı olarak belirtildiği faaliyet belgemiz güncellendi.
Kuruluş geçmişi 1362 yıllarına ikinci Osmanlı Padişahı olan Orhan Bey’ e kadar dayanan 
Orhangazi’nin, tarımıyla, üreticisiyle, ticaretiyle ve sanayicisiyle de önemli bir geçmişe 
sahip olduğunu ortaya koymuş olmaktan ilçemiz adına büyük memnuniyet duyduğumuzu 
belirtmek istiyor, ilçemiz ve odamız için tarihi boyunca emeği geçen müteşebbis 
üyelerimize ile geçmiş dönem yönetim kurulu ve meclis üyelerimize ve yakınlarına, emeği 
geçen tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyor, hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek, 
düşüncelerini dile getirdi.

Odadan yapılan bilgilendirmeye göre, salnamelerde yazılı olan Orhangazi’ ye dair 
bilgilere Oda web sayfasından ulaşılabiliyor.

‘

‘

HAYIRLI OLSUN
Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
EROL HATIRLI
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İnşaat 
Sektörü İle 
Biraraya Geldik

Sektör temsilcileriyle yaptığı toplantılara devam eden 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası toplantılarına İnşaat 
sektörel toplantısını ekledi. Yoğun katılımın sağlanan 
toplantıya, Orhangazi Belediyesinden Belediye Başkanı Bekir 
Aydın ve meclis üyeleri katıırken,  Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
Odasından Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Meclis 
başkanı Murat Öztürk, Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı 
Cem Kapitan, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çoklar, Meclis 
Başkan Yardımcısı Orhan Kocabey ve inşaat sektörü 
temsilcileri katılım sağladı. 
Toplantı, Orhangazi TSO Meclis Başkanı Murat Öztürk’ ün 
açılış konuşmalarıyla başladı. Öztürk yaptığı açılış 
konuşmasında: “Geleneksel hale getirdiğimiz sektör 
toplantılarımızın bir yenisini daha yapmaktan mutluyuz. 
Özellikle sizlerden ve komite toplantılarımızdan çıkan ortak 
konularda üyelerimiz adına çözüm üretmek için çalışmalar 
yapmaya devam ediyoruz. Başta Belediye Başkanımız 
Sn. Bekir Aydın’ a, meclis üyelerine ve tüm katılımcılara 
teşekkür ediyorum diyerek” toplantıyı başlattı.

Ardından, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu 
Başkanı Erol Hatırlı konuşmalarını gerçekleştirdi. Elazığ’da 
yaşanan deprem dolayısıyla başsağlığı dileyen 
,Hatırlı: “Üyelerimizin gündemi olan konularda üyelerimizin 
dinlenmesi ve görüşlerinin alınmasını kurum kültürü haline 
getirdik. Bugün burada bizlerden çok sizlerin konuşması 
önemli. Her türlü sorununuzda çözüm adına yanınızda 
olacağız. Ayrıca bugün burada bizlerle olan Belediye 
Başkanımız Bekir Aydın’a da katılımlarından ve verdiği 
destekten ötürü teşekkür ediyorum diyerek, sözü Belediye 
Başkanı Bekir Aydın’ a bıraktı.



Teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Orhangazi Beledye Başkanı Bekir Aydın, Elazığ depreminde vefat 
eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum çok geçmiş olsun. 
Son günlerde Kaymakamlık, jandarma ve ilçe emniyetle üzerinde durduğumuz deprem konusu maalesef ki 
başımıza geldi. Bir araya gelerek bu konuda neler yapabilirz nasıl bir hazırlığımız olmalı konusunun 
üzerinde durduk. İnşaat sektöründe yer alan kişiler olmak dışında biz aynı zamanda Orhangazi’de yaşayan 
insanlarız. Bu konuda kişisel çıkarları bir kenara bırakarak ilçemizin ve gelecek nesillerin ortak çıkarı için 
hareket etmeliyiz” dedi.

Aydın, “Erol başkanımızın da dediği gibi bugün burada sizler konuşacaksınız biz de gerekli notları alıp 
gereken çalışmaları başlatacağız. Buradan belediyemiz adına da görünen noksanlıkları sizlerden alıp, 
kendimizi iyileştireceğiz. Tüm inşaat sektör temsilcilerinin burada olduğu bu toplantıda davetinizden ötürü 

teşekkür ediyorum. Toplantımızın 
sonuçları hepimiz için hayırlı olur inşal-
lah” dedi.

Yerli otomobil konusuna değinen Aydın,  
“Gemlikte kurulması kesinleşen yerli 
otomobil fabrikası için milletvekillerimizle 
de görüştüğümüz üzere pastadan daha 
fazla nasıl ekonomik pay alabilirizin 
peşinde olmalıyız. Bunun için birlikte 
çalışmalıyız dedi.

Toplantının ilerleyen zamanlarında ise, 
Bekir Aydın üyelerden gelen soruları 
cevapamaya devam etti. İmar planları ve 
Yeni İmar Yasası Üzerinde Duruldu 
1/25000 plan ile ilgili konuşan Aydın 

Bursa Büyükşehir ile görüştük bundan sonra 1/5000 planı üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. 1/25000 plan 
yerine daha hızlı yol almak amacıyla 1/5000’lik üzerinden çalışıp tarım, turizm, ticari sanayi alanlarını 
planlayıp, işler hale getireceğiz. Yeni imar alanları açılması konusunda gelen soruya ise yeni imar alanları 
konusunda yetkinin beediyelerde değil devlette olduğuna 
vurgu yaptı. 

Şehir içerisinde yer alanların şehre yakın noktada halka 
hizmet verebilecekleri Yeni küçük sanayi sitesi 
kurulması hakkında sorulan soruya karşın, Belediye Başkanı 
Bekir Aydın sanayi sitesi oluşturulması konusunda yeni yer 
için TÜV Türk üzerinde bulunan alan görüşüldü ama bu 
konu olacaksa Ticaret Sanayi odamızın ve sizlerin desteğiyle 
gerçekleşebilir. Öte yandan şehir içinde yer alan 
ticarethaneler konutların altında yer 
aldığından erken saatlerde mesaiye başlayamıyor. Şehiriçinde 
2900 işyeri tespit ettik en azından bir kısmının sanayi 
sitesinde yer alması bu durumu rahatlatabilir dedi. 
Bunun ilçemizin ihtiyaçlarından olduğunun farkındayız.
Sektör temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayan Aydın, 
Yeni yapılacak Toki için önceliğimiz yol. İmar müdürlüğümüz 
ile bu konuda çalışmaları başlattık. Bulvar şeklinde bir yol 
yapılmasını planlıyoruz, dedi.
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Oyak grubunun satınaldığı eski Elsan 
Elyaf arazisindeTürk tohumu 
yetiştirilecek olaması bizi çok 
heyecanlandırıyor. Özellikle 
yetiştirilecek ürün ve istihdam 
sağlaması açısından bölgemiz için 
önemli bir kaynak, bunun için 
yetkililerine talebimizi ilettik.

İnşaatlarda yapılan komşu muvafakat-
namesi ile ilgili, komşular arasında 
belediye arabuluculuk birimi 
oluşturulup uzlaşma sağlanaması talebi 
hakkında da konuşan Aydın bu konuda 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. 

Erol Hatırlı ilgili yerlere yazı yazıp bu 
konuda bir arabuluculuk sistemi 
oluşturulması sağlanabilir. Biz de bu 
konuda bir çalışma başlatabiliriz dedi.

İnşaatlar başlamadan önce bir süre boş 
kalan arsalar içinde sektör 
temsilcilerine çağrıda bulunan Bekir 
Aydın, böyle alanlarınız varsa lütfen 
bize başvurun. Arsanın boş kaldığı süre 
içinde inşaat başlanacağı zamana kadar 
otopark olarak kullanılması otopark 
sorunumuzu bir nebze olsa da çözer 
dedi.

ARMAGAZ, UEDAŞ ve BUSKi ile 
ilgili sıkıntıların çözülmesi konusunda 
ise Aydın ve Hatırlı ilgili kurum 
yetkilileri görüşüp sorunlarınıza çözüm 
aramak için ortak bir ziyaret 
gerçekleştireceğiz dediler.

Kayıtdışı ve Haksız Rekabet Konusu 
Yine Ana Gündem
Kayıtdışı konusu ile ilgili görüşülen 
toplantıda  Erol Hatırlı: “komitelerden 
gelen taleplere istinaden Kayıtdışı 
konusundaki sıkıntıları TOBB’a ilettik. 
Kendilerinden bize konunun Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile Aile ve Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
iletildiğine dair cevap yazısı geldi”, 
dedi

Konu hakkında konuşan Murat Öztürk, 
Özellikle sizlerden de ricamız bu 
konularda hassas davranmanız. Biz 
konunun çözülmesi için gerekli yerlere 
talebimizi iletmeye devam edeceğiz 
dedi.
Müteahhitlik Karnesi Hakkında 
Bilgilendirme Sunumu Yapıldı

Toplantının bir diğer gündem maddesi 
Müteahhitlik karnesi derecelendirmesi 
(kayıt yenileme) konusunda Meclis 
başkanı Murat Öztürk bilgilendirme 
sunumu yaptı. İnşaat sektöründeki satış 
rakamları, konut yapım hızı ve konut 
satış rakamlarının yıllar bazında analizi 
paylaşıldı.

Konu hakkında bilgilendirme yapan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Cem Kapitan 12 Aralıkta yürürlüğe 
giren müteahhitlik belgelerinin alma 
sürecinin 2-2,5 ay sürdüğünü almak 
isteyen müteahhitlerin başvuru süreci 
için çalışmaları başlatmasını tavsiye 
etti. Bizler oda olarak doldurulması 
gereken formları sizler için hazırladık 
odamızdan bilgi amaçlı alabilirsiniz 
dedi.
Toplantı kapanışında konuşan Erol 
Hatırlı, TOBB Tahkim Kurulu hakkında 
bilgilendirme yaptı. Yapacağını 
anlaşma ve sözleşmelerde, bir 
anlaşmazlık söz konusu olduğunda 
TOBB Tahkim kuruluna 
başvurabilirsiniz. Ancak bunun için 
sözleşmelerinizin uyuşmazlıkların halli 
maddesine TOBB Tahkim kurulunu ile 
çözümlenir ibarelerini yazmanız 
gerekir. Tahkim kurulu taraflar 
arasındaki anlaşmazlığı çözüyor. 
Normal durumlarda aylarca sürebilen 
mahkeme süresi TOBB Tahkim 
kuruluna başvurulması durumunda 6 ay 
içinde çok daha az bir maliyetle 
çözüme kavuşuyor ve bu kurulun 
verdiği kararlar mahkeme ile denk 
sayılıyor. Sözleşmelerinizde TOBB 
Tahkim kurulundan faydalanmanızı 
tavsiye ediyorum dedi.

‘‘ KayItdIşI ve 
HaksIz Rekabet 
Konusu Yİne Ana 
Gündem ’’
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Ekonomİ Panelİnİn 11. sİ GerçekleştİrİLdİ

 rhangazi TSO gelenekselleşen ekonomi  
 panelinin 11.sini dün akşam gerçekleştirdi.  
 Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen 
panele, Ciner Medya Grubu Londra Temsilcisi ve 
Habertürk’ te köşe yazarlığı yapan Ekonomist 
Cüneyt Başaran ve Dünya gazetesi ekonomi 
yazarı Dr. Rüştü Bozkurt moderatör olarak 
katıldı.

Üyelerle birlikte, davetli Protokolün de yoğun 
katılım gösterdiği programa Orhangazi 
Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı 
Bekir Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halis 
Erdoğan, Garnizon Komutanı Orhangazi Askerlik 
Şubesi Başkanı Per. Atğm. Murat Becerek, 
Orhangazi TSO Meclis Üyesi ve CHP İlçe 
Başkanı Ender Teke, Ziraat Odası Başkanı Hasan 
Cevizlidere, Orhangazi Esnaf Ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Turgay Durmuş, S.S. Orhangazi 
Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler, SMMM 
Bursa Orhangazi Temsilcisi Osman Mısır, S. S. 
61 Nolu Orhangazi Karayolu Yük Taşıma 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah 
Güneş katıldılar.

Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı’ nın açılış 
konuşması ile başlayan panelde, Hatırlı; 
“  Geleneksel hale getirdiğimiz 11. ekonomi 
panelimize geride bıraktığımız 2019 yılında ve 
içinde bulunduğumuz 2020 yılında, Ekonomik 
göstergelerin farklı bir süreç izlediği günümüz 
şartlarında, böyle bir panelde, misafirlerimiz 
bizlerle çok değerli bilgi ve deneyimlerini 
paylaşacaklar. Oda olarak bugüne kadar 
yaptığımız ekonomi panellerinde, yapılan 
değerlendirmeler her zaman bizlere ışık tuttu. Bu 
panelde de edindiğimiz bilgilerin ticari 
faaliyetlerimize katkısı mutlaka olacaktır. Türkiye 
ve Dünya ekonomisindeki son durumu 
değerlendirmeleri için sözü değerli 
panelistlerimize bırakmadan önce, Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi Odası adına kendilerine ve siz 
değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum” diyerek, sözü Panel 
Moderatör’ ü Dr. Rüştü Bozkurt’ a bıraktı.

O
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ArtIk TİCaret SavaşlarI Dönemİne Gİrİldİ

Bozkurt, kısa açılış konuşmasının ardından sözü 
Cüneyt Başaran’ a bıraktı. 
Başaran sunumunda şunları anlattı;

‘Öncelikle geçtiğimiz yılın değerlendirilmesinden başlayalım. 
2019’u nasıl bitirmiştik ondan bahsedelim. Aslında 2019 iyi 
başlamıştı. 
Daha sonra,
IMF, 2019 yılı büyüme tahminini,  yıl içinde 5 kez düşürmek 
zorunda kaldı. Dünya Ticaret Örgütü 2019 Mal ticaretinde 
büyüme oranını % 1.2’ e düşürdü. Bu 2009’ dan beri görülen en 
düşük oran oldu. Dünya Ticaret Örgütü de Küresel Ticaret 
artışında % 3.7 beklentiyle başladığı 2019 yılını % 2.6’la bitirdi.

Teknolojik alanda Rekabet Küresel 
Ekonomiyi Etkiliyor

Peki 2019’da Küresel ekonomiyi bu 
kadar kötü etkileyen şey neydi ?

ABD & Çin    arasında yaşanan ticaret 
savaşları   ve  sene boyunca artan 
gerilim,  küresel ekonomiyi 2019’da  
aşağıya çeken   deyim yerindeyse baş 
faktör   oldu.
Geçtiğimiz yılda Türkiye’de ve Dün-
ya’da en düşük büyüme oranı 
gerçekleşti. Türkiye’ de 2009 yılından 
beri görülen en düşük büyüme oranı 
gerçekleşti ve buna ticaret savaşları da 
sebep oldu. Aslında bu görünen sebep. 
Görünmeyen sebep ise 5G teknolojisi-
nin getireceği ekonomik kazancın 
paylaşılamaması.
İnternet çıktığında nasıl bir sıçrama 
yarattıysa 5G hızı da şuan mümkün 
olmayan pek çok şeyi mümkün kılması 
nedeniyle öyle bir sıçratma yaratmak 
üzere. Çin’in Huawei gibi şirketlerle 
teknoloji alanında ilerlemesi ve 
ABD’nin buna yetişememesi işte tüm 
bu sorunların ana nedeni.

Neyse ki ticaret savaşlarında ilk raunt 
15 Ocak 2020’de imzalanan 1. Faz 
ticaret anlaşmasıyla tatlıya bağlanmış 
oldu. 2. Faz ise ABD’nin 2020 seçim-
leri sonrasına bırakıldı.

İkinci iyi haber ise Brexit belirsizliğinin 
bitmiş olması.2016 yılı Haziran ayında 
yapılan Brexit Referandum’u 2020 
yılında hayata geçiyor ve 31 Ocak 2020 
yılı itibariyle Birleşik Krallık AB’den 
ayrılmış olacak.
Peki 2020 yılında bizi neler bekliyor? 
Onlara değinecek olursak IMF tahmin-
lerine bakalım. IMF 2020 ve 2021 için 
tahminlerini açıkladı. IMF 2020 ve 
2021 büyüme beklentilerini 0.1 puan 
aşağıya revize etti. Buna rağmen 
2019’a göre bir tık daha iyi bir yıl 
bekliyor. 2020 için endişesi ise Jeopoli-
tik riskler ve Toplumsal huzursuzluk 
olarak belirlenmiş.
2020 yılında Davos’ta yapılan Dünya 
Ekonomi Forumunda katılımcılara 
2020 yılı beklentileri sorulmuş. Soru 
‘Önümüzdeki 10 yıl içinde size gore 
öne çıkan en büyük 10 risk nedir? İlk 
5’te sadece iklim değişikliği ve çevre 
kirliliği ile ilgili maddeler girmiş. 
Ekonomik anlamda olan tek madde 
‘Varlık Balonu’ ise sonuncu madde 
olarak yer almış. Bu oldukça endişe 
verici bir anket.
Türkiye’ye gelecek olursak, Türkiye 
2009 krizinden sonra en uzun süren 
ekonomik daralmayı 2018- 2019 
yıllarında yaşadı. 
2018 IV Çeyrek başlayan daralma 
2019. III. Çeyreğe kadar devam etti. 

Bunun üzerinde tesiri olan en önemli 
etkenlerden birisi, az once de sözünü 
ettiğimiz dünya genelinde de yaşanan 
ekonomik daralma oldu.
2018 sonunu % 20 kapatan TÜFE, 
2019 sonunda % 11.85’e indi, 2019’da 
genç nüfusta işsizlik oranı rekor 
seviyeye çıktı ve artması bekleniyor.
Tüm bu olumsuzlukların ardında iyi 
haber ise Türkiye’nin risk priminin 
düşmesi. Ülekimiz için 2018 yılında 
ABD gerginliği ve 2019 yılı Belediye 
seçimleri ile tavan yapan risk primi 
düşme eğiliminde. Bu olumlu bir 
gelişme çünkü faizlerin düşmesi risk 
priminin düşmesine bağlı.
Kredi maliyetleri 3 yılın en düşük 
seviyesine indi. Kredi muslukları açıldı 
dersek yanılmış olmayız. Kredi 
kullanım oranları da çoğu zaman 
faizler çok yüksek olmasına ragmen 
arttı.
Bütçe açığı konusunda ise Son yıllarda 
artan açığın birinci sebebi de katma 
değerin azalması. 1 kg ürün 1,5 dolar 
iken şimdi aynı ürün 1,1 dolara satmak 
zorundayız. Bu durumu düzeltebilmek 
için devlet politikalarında yer alan 
katma değeri yüksek ürünleri 
üretmeliyiz. İkincisi ise savunma 
harcamalarımızdaki artış. Üst üste 
girilen operasyonlar, TSK’nın 
harcamaları bu açığın önemli 
bölümünü oluşturuyor. 
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Son olarak 2021 ve 2022 yılı 
hedefleri hakkında kısa bilgiler 
veren Başaran, sözü daha sonar Dr. 
Rüştü Bozkurt’a Verdi.

Panelin ikinci kısmında ise; 
Moderatör Dr. Rüştü Bozkurt, tüm 
dünyayı etkileyen 5G teknolojisi 
hakkında bilgiler vererek verimlilik 
artışı olmaması ile ilgili sunum 
yaptı.

Ülkemiz ekonomisinin en önemli konularından birinin 
verimlilik artışlarının yeterli düzeyde olmadığından 
bahseden Bozkurt, bakıldığında, Türkiye’deki 
şirketler, orta gelirli ülkelere göre daha heterojen  
yapıda olması. Büyük ve kurumsallaşması olan 
şirketlerin işgücü verimliliğinin yüksek buna karşın 
küçüklerde düşmeye başlaması,  bu bakımdan 
1000’den çok işçi çalıştıran imalat sektöründe verim-
liliğin yükseldiği, KOBİ’ lere inildikçe azaldığı ve 250 
den az çalışanı olan firmaların verimliliğinin Alman 
şirketlerinin  %70’ı düzeyine indiğini vurgulayarak, 
ülkemizdeki heterojen yapı ve küçük işletmelerin 
veriminin düşük olması nedeniyle, verimsizlik 
nedeniyle Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün 
düşmesine neden olduğuna dikkat çekerek, Holanda 
gibi bir ülkenin elde ettiği verimlilik sayesinde 105 
milyar dolar tarımsal ürün dış ticaret bulunurken, 
Türkiye’nin 16 Milyar dolarlarda kaldığına dair örneği 
paylaştı.
Bozkurt, konuşmalarının devamında, ülke olarak 
olaylar olduğunda çok hızlı müdahale edip sonuç 
alabildiğimizi, ancak önceden önlem alma 
kabiliyetimizin zayıf olduğuna vurgu yaparak, Türkiye 
olarak geçmişte yapmış olduğumuz ve önceden 
uygulamaya koyduğumuz her plan sonrasında, 
önceden alınan önlemler sayesinde mutlaka daha iyi 
ekonomik gelişmeler sağladığımıza değinerek ülke 
olarak bunun geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak 
soru cevap bölümüne geçti.
Soruların cevaplandırıldığı son bölümün ardından, 
Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye 
Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Hatırlı ve Orhangazi TSO Meclis 
Başkanı Murat Öztrük’ ün Panelistlere hediye 
takdimiyle program son buldu.
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DİĞER ODA’LAR ARAŞTIRILDI
 
Orhangazi TSO yönetiminin başlattığı tarih 
çalışmalarında ilk adım Bursa’daki diğer 
Oda’ların kuruluş tarihinin araştırılmasıyla 
başladı. Buna göre; İnegöl Ticaret ve Sanayi 
Odasının 1890, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
1889, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının 1897, 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasının 1899, 
Bursa Ticaret Borsasının 1924 tarihlerinde 
kurulduğu bilgilerine ulaşıldı. Diğer Odalar ile 
Orhangazi TSO’nun kuruluş tarihi arasındaki 
büyük tarih farkının mümkün olamayacağına 
karar verilince araştırmalar derinleştirildi. 

SALNAMELERE BAŞVURULDU 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın geçmiş 
tarihi üzerinde yapılan araştırmalarda en önemli 
kaynak olarak Salnamelere başvuruldu. 
Osmanlı Devleti'nde resmî ve özel kurumlar 
tarafından bir sene boyunca gerçekleşen 
olayları topluca göstermek üzere hazırlanan 
yapıtlar olan Salnameler’in resmî ve özel 
olarak ikiye ayrıldığı, resmîlerinin devlet, 
nezaret ve vilâyetlere ait olanlar şeklinde üç 
başlıkta ele alındığı belirlendi. Osmanlı 
Devletince düzenlenen devlet salnamelerinin, 
Cumhuriyet döneminde de yayımına devam 
etmesi Orhangazi TSO’nun tarih çalışmalarına 
önemli katkı sağladı. 

“ORHANGAZİ KAZASI: 1926 DA 
TİCARET ODASI TEŞEKKÜL 
ETMİŞTİR”

Resmi devlet salnameleri üzerinde yapılan 
araştırmalarda Orhangazi TSO’nun gerçek 
kuruluş tarihini ortaya çıkartan bilgi ve 
belgelere ulaşıldı. Araştırmalar neticesinde, 
1927 yılına ait olan, Cumhuriyet dönemi 
“Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi - Bursa: 
Matbaa-i Vilayet-i Hüdavendigar, 
1287/1870 – 1927” salnamesinin, 99-101. ve 
270. sayfalarında, Orhangazi’nin ticari ve sınai 
faaliyetleri hakkında bilgilere ulaşılırken, 
özellikle, 270. Sayfasında, “Orhangazi Kazası: 
1926 da Ticaret Odası teşekkül etmiştir” 
denilerek, ilçede, 1926 yılında Ticaret Odasının 
kurulduğuna resmi olarak yer verildiği ortaya 
çıktı.

TOBB VE BAKANLIK TESCİLLEDİ
 
Elde edilen bilgiler ışığında, TOBB nezdinde 
Ticaret Bakanlığına başvurularak Orhangazi 
TSO’nun kuruluş tarihinin 1926 yılı olarak 
tescili talep edildi.
TOBB ve Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler 
neticesinde ise Orhangazi TSO’nun kuruluş 
tarihinin 1926 yılı olarak tescillendiği bilgisi 8 
Ocak 2020 tarihli TOBB yazısı ile bildirildi. 
Tarihi araştırma sonrasında Orhangazi TSO’nun 
yılının 1926 yılı olarak belirtildiği faaliyet 
belgesi de güncellendi.

SMMM Orhangazİ Temsİlcİlİğİ İle 
Bİlgİlendİrme Semİnerlerİ Devam Edİyor

SGK ve Maliye Bakanlığı’na Ayrı Ayrı Verilen SGK Bildirgesi Ve 
Muhtasar Beyannamesi Bildirimini Tek Beyanname Haline 
Getiren Tebliğ ve Uygulamalar Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 
Yapıldı

Oda üyeleri ve mali müşavir ve serbest muhasebecilerin katılım 
gösterdiği programda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye 
Bakanlığı’na ayrı ayrı verilen SGK Bildirgesi ve Muhtasar 
Beyannamesi bildirimini tek beyanname ve bildirge haline getiren 
tebliğ 01 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya kondu. Konu hakkında 
yürürlüğe girmiş olan uygulamaların anlatıldığı seminer Bursa 
SMMM Odası İş  ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu ve 
SMMM Orhangazi İlçe Temsilciliğinin sunumları yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren SMMM Orhangazi 
Temsilcisi Osman Mısır Son yıllarda, hem firmalar hem muhasebe 
işlerini yürütmekte olan camiamız için bir çok yeni uygulamalar 
getiriliyor. Bu gün burada ayrı ayrı verilen beyanneme bildirimlerinin 
tek beyanneme haline getiren yeni tebliğ hakkında bilgilendirmeleri 
dinleyeceğimiz toplantımızın sizler için verimli geçmesini diliyorum” 
diyerek, sunumlara geçildi.

İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonundan 
SMMM Burak Kirenci, Ebru 
Nebipaşagil ve İş ve Sosyal Güvenlik 
Komisyon Başkanı SMMM Yusuf 
Özoğlu’nun sunumlarını 
gerçekleştirdiği programda,
Birleştirilmiş beyannemelerin nereye 
bildirileceği ve birden fazla şubesi 
olanların hangi vergi dairesine 
başvurması gerektiği, basit usul ve site 
yönetimlerinin nasıl bildirimde 
bulunacağı, beyannamenin hangi 
aşamalarının sisteme nasıl yüklenmesi 
gerektiği, yenilenen ekranlarda 
yapılması gereken işlemler konularında 
bilgilendirmelerde bulunarak, yeni 
sistemle, çalışan ve işverenin 
bildirimlerinin daha iyi takibinin 
yapılacağını vurguladı.
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·              Odaya kayıtlı bulunmaktayım. Firmam ile ilgili yaptığım her değişikliği Odaya 

bildirmem gerekir mi?
Oda kaydınızla ilgili değişiklikler (unvan, amaç konu, adres, sermaye, ortak, yetkili vb.) 
tescile tabi olduğundan öncelikle yaptığınız değişikliği Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvur-

arak tescil ve ilan ettirmeniz gerekmektedir.

·              Odanızda kayıtlı bulunmaktayız ancak durumumuz askıda olarak görünmektedir. 
Bu ne anlama gelmektedir?
Firmaların oda kayıtlarındaki durumları 2 şekilde askıya alınmaktadır. Bunlar; 1-Aidat 
borçlarının ödenmemesi nedeniyle askı, 2-Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle 
askıdır. (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 

10.maddesi).

·             Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden 
görüntülendiği bir site var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; 
https://www.ticaretsicil.gov.tr/

sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Ücretsiz Gazete Sorgu 
bölümünden üye olunması gerekmektedir. Üye olduktan sonra firmanızın tescil 

işlemlerine ait gazetelerini sorgulayıp görüntüleyebilirsiniz.

Tüzel Kişi olarak odaya kayıtlı bulunmaktayım. Oda kaydımı nasıl sildirebilirim?
Firmanızın kaydının silinebilmesi için öncelikle genel kurul ile tasfiye kararı alıp, Ticaret Sicili 

Müdürlüğünde tescil ve ilan ettirmeniz gerekmektedir. Tasfiyeden dolayı alacaklılara çağrı ilanını 
1’er hafta ara ile 3 defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan ettirmeniz gerekmektedir.

Ticaret Sicili Gazetesi 3.ilanından itibaren 6 ay süre geçtikten sonra firmanızın genel kurulunda 
feshini görüşerek Ticaret Sicili Müdürlüğünde kaydının silindiğini tescil ve ilan ettirmeniz gerekmekte-
dir. Oda kaydınızın silinmesi için de tescil belgelerinizi ekleyerek Oda birimine başvurmanız gerekmek-

tedir. (Kooperatifler için tasfiye süresi anasözleşmelerinde yazılı süre geçerlidir.)
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•       Gerçek kişi olarak odaya kayıtlı bulunmaktayım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydım 
da silinir mi?
Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek 
için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız ve Oda 
kaydınızın silinmesi için Oda birimine başvurmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu’nun 

31.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 51.maddesi, Oda Muamelat Yönetmeliği 15)

•      Şubelerin odaya kayıt zorunluluğu var mıdır ?
Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma 
alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi 
merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve 
ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları şube sayılırlar.
Ayrıca firmaların üçüncü kişilerle bağımsız şekilde ve doğrudan hukuki işlem tesis etmek 

suretiyle işletilmeleri ve ticari iş kapsamında ticari ve sınai faaliyet göstermeleri durumunda 
şube olarak kayıt ve tescil yaptırmaları gerekmektedir

•       MERSİS nedir?
MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) Ticaret Bakanlığı’nca uygulaması 
yapılan bir sistem olup, ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması 
ve tutulmasına yönelik bir sistemdir. Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili 
ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulmasını sağlamaktadır.

Firmalar Ticaret Sicili Müdürlüklerinde 
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Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Kuveyt Türk 
katılım bankası ile üyeleri için ayrıcalıklar 
sunan protokol imzaladı.  

İmzalanan protokol ile Orhangazi TSO üyeleri, 
Banka tarafından sağlanan özel koşullar ile 
nakdi ve gayri nakdi ticari krediler 
kullanabilecek. Ayrıca diğer bankacılık 
hizmetleri için de yine Kuveyt Türk katılım 
bankası tarafından uygun şartlarda sunulan 
koşullardan yararlanabilecek.

Yapılan protokolle, Oda Üyeleri, Business Plus 
şirket kartları için herhangi bir aidat 
ödemeyecek. İlk verilecek 20 yaprak çek 
karnesi için vergiler hariç ücret ödemeyeceği 
gibi, ayrıca tahsile alınan ilk 30 çek için de yine 
çek tahsil ücreti ödemeyecek. Katılım fonu 
hesapları kar paylaşım oranlarında, banka 
tarafından uygulanan TL paylaşım havuzundan 
ilk 3 ay, +2 puan avantaj sağlayacak. İlk kredi 
kullanımında banka tarafından uygulanan 
güncel fiyatlardan 5 puan ilave indirim 
alabilecek. Kiraladığı kasalar için depozito 
ücreti ödemeyecek. Üyelere pos cihazları için, 
bloke gün sayısı, komisyon oranları gibi 
noktalarda özel fiyatlandırmalardan 
yararlanabilecek. Tüm üyeler, Kuveyt Türk’te, 
tahsis, internet ve mobil şubeden eft-havale ve 
hesap işletimlerinde ücret ödemeyecek.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Cem Kapitan’ın ve Kuveyt 
Türk Bankası Orhangazi Şube Müdürü Serkan 
Eken ile KOBİ Bankacılığı Satış Yönetmeni 
Beytullah ERSEM’ in hazır bulunduğu protokol 
imza toplantısında, Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ve 
Kuveyt Türk Bankası Orhangazi Şube Müdürü 
Serkan Eken, uygulanacak hizmetler hakkında 
bilgiler verdiler. 

Yapılan banka protokolü hakkında konuşan Erol 
Hatırlı: ‘’Üyelerimiz yararına yaptığımız 
anlaşma ve protokollerimize bir yenisini daha 
ekledik. Üyelerimizin iş ve çalışmalarını 
kolaylaştıracak bu ve benzer türden avantajlı 
protokoller için çalışmalar yapmaya devam 
edeceğiz. Protokol tüm üyelerimize hayırlı 
olmasını diliyorum’’ dedi.

İmzalanan protokol ile odadan alınacak faaliyet 
belgesi ile birlikte bankaya giden oda üyeleri 
protokolün sağladığı avantajlardan 
yararlanmaya başlayabilecekler.
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Oyak grubunun satınaldığı eski Elsan 
Elyaf arazisindeTürk tohumu 
yetiştirilecek olaması bizi çok 
heyecanlandırıyor. Özellikle 
yetiştirilecek ürün ve istihdam 
sağlaması açısından bölgemiz için 
önemli bir kaynak, bunun için 
yetkililerine talebimizi ilettik.

İnşaatlarda yapılan komşu muvafakat-
namesi ile ilgili, komşular arasında 
belediye arabuluculuk birimi 
oluşturulup uzlaşma sağlanaması talebi 
hakkında da konuşan Aydın bu konuda 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. 

Erol Hatırlı ilgili yerlere yazı yazıp bu 
konuda bir arabuluculuk sistemi 
oluşturulması sağlanabilir. Biz de bu 
konuda bir çalışma başlatabiliriz dedi.

İnşaatlar başlamadan önce bir süre boş 
kalan arsalar içinde sektör 
temsilcilerine çağrıda bulunan Bekir 
Aydın, böyle alanlarınız varsa lütfen 
bize başvurun. Arsanın boş kaldığı süre 
içinde inşaat başlanacağı zamana kadar 
otopark olarak kullanılması otopark 
sorunumuzu bir nebze olsa da çözer 
dedi.

İŞ KAZASI VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

‘’İş Kazaları Sonrasında İşveren, İşveren 
Vekilleri ve İş Sağlığı Güvenliği Pro-
fesyonellerinin Hukuki ve Cezai Sorumlu-
lukları” Bilgilendirme Seminerinde 
Hukuki ve Cezai Süreçler Anlatıldı 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda Bursa 
İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği yetkililerin 
sunumlarıyla seminer gerçekleştirildi. Orhan-
gazi TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen 
seminerin moderatörlüğünü Emekli Baş 
Müfettiş Elektrik Mühendisi ve A sınıfı iş 
güvenliği uzmanı Faruk biçer yaparken, 
sunumları Bilirkişi Makine Mühendisi ve A 
sınıfı iş güvenliği uzmanı Alp Güller, Avukat 
İrfan Koçak ve Avukat Nisa Ören 
gerçekleştirdi. 

Oda üyeleri ve muhasebecilerin ilgi göster-
diği programa Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Cem Kapitan, Meclis Başkanı Murat Öztürk, 
Yönetim Kurulu Üyesi İslam Bektaş katıldı.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Kapitan ve 
Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği 
başkanı Mustafa Güveloğlu’nun açılış 
konuşmalarıyla başlayan toplantıda Cem 
Kapitan, “Öncelikle, böyle bir toplantının 
yapılması için gerekli hassasiyeti gösteren bu 
konuda farkındalık yaratmaya çalışan Bursa İş 
Sağlığı ve Güvenliği Derneği’ne teşekkür 
ediyorum. Bir çok işvereni ilgilendiren bu 
konuda Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak üyelerimizin bilgilendirilmesine 
katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyet 
duyuyor ve bu konuda destek olmaya devam 
edeceğimizi bildirmek istiyorum” dedi.
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Mali Mesuliyet Sigortası İşveren İçin Önemli 
Sunumlarda, İşveren/işveren vekillerinin ve iş sağlığı 
ve güvenliği profesyonellerinin hukuki ve cezai 
sorumlulukları konusundaki eksik olan ve yanlış 
bilinen konuları ile birlikte, alınacak küçük önlemlerle 
ne gibi yükümlülüklerin yerine getirilebileceği ve 
kazaların oluşmasının önüne geçileceğine dair konular 
anlatıldı. Özellikle iş kazası gerçekleştikten sonra 
işverenlerin ve 
sorumluların karşılaşacakları hukuki ve cezai 
süreçlerle ilgili sunumlarda bulunuldu.
Avukat İrfan Koçak, İş kazası durumlarında işçinin 
kusuru oranına bağlı olarak işverenin ödeyeceği 
tazminat cezası miktarı belirlenir. Burada mali 
mesuliyet sigortası yaptırmanın önemi devreye giriyor. 
Bu işverenin yaptırması gereken bir sigorta olup, kaza 
yaşanması durumunda bu sigorta işverenin ödeyeceği 
tazminatı ödüyor.

Özellikle kaza olur olmaz sigortanın bilgisinin olması 
oldukça önemli çünkü faiz başlangıç tarihi kazanın 
meydana geldiği tarihtir. Bir de sigorta yaptırılırken 
tazminat kapsamı hem maddi hem manevi olarak 
belirtilmeli dedi.
İş Hukuku Davaları Arabuluculuk İle Kayıt Altına 
Alınmalı
Gerçekleşen olayda arabuluculuk hizmeti almakta 
geçerli bir yoldur.  İşçi ve işverenin anlaşmasıyla 
yapılan arabuluculuk kayıt altına alınırsa sorun 
çözülmüş olur. Arabuluculuk olmadan yapılan 
işçi-işveren anlaşmalarında işçi tarafının yeniden dava 
açma hakkı her zaman vardır. Arabuluculuk kaydıyla 
yeni delil ortaya çıkmadığı sürece tekrardan dava 
açılamaz.

İşveren, Denetim ve Gözetim Sorumluluğunu Her 
zaman Yerine Getirmeli !

Koçak, başka bir işyerinde sigortalı olan işçi taşeron 
olarak çalıştığı yerde iş kazası meydana gelirse 
işveren sorumlu olur. Sadece anahtar teslim işlerde bu 
durum geçerli değildir. Bir iş yapma karşılığında 
anlaşılan, o işin ehli olan işçinin herhangi bir kaza 
durumunda sorumlu olmaması için yapılan sigortada 
bu belirtilmeli. Ancak her durumda geçerli olarak, 
işveren gerekli güvenlik önlemlerini almazsa sorumlu 
olur. Her ne kadar güvenlik kuralları belirlenmiş olsa 
bile işveren gözetim ve denetim sorumluluğunu da 
yerine getirmeli, gerekli kurallara uymayan çalışanlar 
için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.

Ceza Sorumluluğunda Her Birey Kendi 

Eyleminden Sorumlu 

Sunuma devam eden Avukat Nisa Ören, “Ceza 
sorumluluğuna göre işçi de işveren de kendi 
eyleminden sorumludur. Verilecek cezalar kusura 
dayalıdır.  İşverenin gözetim ve denetim 
yükümlülüğü, dikkat ve kontrol yükümlülüğünü 
doğurur. Örneğin günlük yevmiyeyle anlaştığımız 
kendi işinin ehli olan bir işçi kaza geçirirse işverenin 
de kazada sorumluluğu bulunur. Alt işverene iş 
verilirken o kişinin bu işi yapabilmek için yeterli 
olduğu belgelenip kayıt altına alınmalıdır” diyerek 
örneklemelerde bulundu.

Avukat Nisa Ören ve İrfan Koçak’ın sunumlarının 
ardından, Bilirkişi Makine Mühendisi ve A sınıfı iş 
güvenliği uzmanı Alp Güller, yaşanabilecek iş 
kazaları hakkında bir çok örnekler sunarak, ne gibi 
sonuçlarla karşılaşıldığını ve alınabilecek önlemleri 
katılımcılarla paylaştı.

Malİ Mesulİyet 
SİgortasI İşveren 

İçİn Önemlİ 
‘‘ ‘‘
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Bunun üzerinde tesiri olan en önemli 
etkenlerden birisi, az once de sözünü 
ettiğimiz dünya genelinde de yaşanan 
ekonomik daralma oldu.
2018 sonunu % 20 kapatan TÜFE, 
2019 sonunda % 11.85’e indi, 2019’da 
genç nüfusta işsizlik oranı rekor 
seviyeye çıktı ve artması bekleniyor.
Tüm bu olumsuzlukların ardında iyi 
haber ise Türkiye’nin risk priminin 
düşmesi. Ülekimiz için 2018 yılında 
ABD gerginliği ve 2019 yılı Belediye 
seçimleri ile tavan yapan risk primi 
düşme eğiliminde. Bu olumlu bir 
gelişme çünkü faizlerin düşmesi risk 
priminin düşmesine bağlı.
Kredi maliyetleri 3 yılın en düşük 
seviyesine indi. Kredi muslukları açıldı 
dersek yanılmış olmayız. Kredi 
kullanım oranları da çoğu zaman 
faizler çok yüksek olmasına ragmen 
arttı.
Bütçe açığı konusunda ise Son yıllarda 
artan açığın birinci sebebi de katma 
değerin azalması. 1 kg ürün 1,5 dolar 
iken şimdi aynı ürün 1,1 dolara satmak 
zorundayız. Bu durumu düzeltebilmek 
için devlet politikalarında yer alan 
katma değeri yüksek ürünleri 
üretmeliyiz. İkincisi ise savunma 
harcamalarımızdaki artış. Üst üste 
girilen operasyonlar, TSK’nın 
harcamaları bu açığın önemli 
bölümünü oluşturuyor. 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası Akademi işbirliğinde 
Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından ‘Müşteri 
Merkezli Yenilik Yönetimi’ semineri 
gerçekleştirildi.

Orhangazi TSO konferans salonunda düzenlenen 
seminere Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem 

Kapitan, Meclis Başkanı Murat Öztürk, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Enes Gören, İslam Bektaş, Salih 
Yerli, Yüksel Çoklar, Burak Tokuç, Meclis 
üyeleri, Kadın Girişimciler Kurul üyeleri ve oda 
üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem 
Kapitan, BTSO Akademiye ve TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. 
Cengiz Tavukçuoğlu’na bugün burada bizlerle 
oldukları için teşekkür ediyorum. Üyelerimiz 
için faydalı olacağını düşündüğümüz 
eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz dedi.

Kapitan’ın açılış konuşmasının ardından 
sahneye davet ettiği eğitmen Dr. Cengiz 
Tavukçuoğlu, işletmelerin yenilikçi yönetim 
anlayışı, gelişen teknoloji ile birlikte yönetim 
şekillerinde oluşan değişiklikler ve kuşak 
yaklaşımlarını ilişkin keyifli bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Cengiz Tavukçuoğlu, sunumuna endüstri 
devriminden bahsederek başladı. 
Su buharının bulunmasıyla ilk devrim gerçekleşti 
ancak ardından onu, elektrik, otomasyon, 
internet ve en son olarak makinaların birbirleri 
ile etkileşime geçmesi endüstri 04. değişimini 
05’e geçirmiş oldu.

Artık bu her alanda var. Bir otele gittiğimizde 
mini bardan aldığımız her ürün için resepsiyona 
bildirim giderek fatura 
otomatik olarak oluşturuluyor. Yani biz fark 
etmesek bile bir etkileşim başladı. Bundan 
sonraki aşamada buzdolabımızla sanal market 
arasında ağlar kurulacak, dolabımızda biten ürün 
sanal markete dolap tarafından bildirilecek ve 
ürün biz daha sipariş etmeden kapımıza gelecek. 
gelecekte markete gitme eylemi de kalkacak. 
Artık üye firmalarımızın, geleceğin yeni ve 
inovatif iş alanlarını keşfetmesi ve uygulamaya 
sokması gerekiyor.

‘Müşteri Merkezli Yenilik Yönetimi’ 
Semineri Orhangazi TSO’da Gerçekleşti

Pazarlama ve Rekabet Edebilme 
Gücü bir Firma İçin Her Şey

Dr. Cengiz Tavukçuoğlu 
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Bu IOT sistemi ile çok karşılaşacağız yakın 
gelecekte. Kullandığımız her ürün birbiriyle 
haberleşebilecek. Şimdiden telefonumuzdan evdeki 
kombiyi, çamaşır makinamızı bir tıkla 
çalıştırabiliyoruz.
Burada pazarlama ve farklılık devreye giriyor. 
Sattığımız ürünün müşteri tarafından cazip hale 
gelebilmesi için ne yapmalıyız? Artık o kadar çok 
ürün var ki neredeyse rakibi olmayan ürün yok. 
Cebinde parası olan tüketici de her şeye doydu. 
Şansımızı bu noktada döndürebiliriz. Rekabet 
edebilme kapasitemiz ürünümüzün devamlılığı 
sürdürülebilirliği demektir.

Rekabet, aynı yarışta koşmayı seçmektir. Rekabet 
üstü ise rakiplerin kendi yarışlarını kendileri 
seçmeleridir. Öyle bir ürün üretiyoruz ki neyi üretip 
neyi piyasadan kaldıracağımıza kendimiz karar 
veriyoruz. Buna örnek olarak Windows’u verebiliriz. 
1995 yılında olan Windows 95 şuan bir bilgisayarda 
yapabileceğim pek çok şeyi karşılayabilecek şekilde 
tasarlanmış ancak firma ‘Teammüden eskitme’ 
yaparak kendi ürününü kendisi öldürüyor. Windows 
95 iptal edilerek 7, 10 olarak devam ettirildi ve 
devam edilecek. Firma kimseyi rakip kabul etmiyor. 
Kendi ürününü kendisi planlı, kasıtlı olarak kendi 
malını eskitmesi buna güzel bir örnek.

Big Data Giderek Önemli Hale Geliyor
Tavukçuoğlu, Biz market kartlarını indirim için 
kullanıyoruz ancak asıl amaç burada müşteri 
hakkında bilgi toplayarak sepet analizi yapmaktır. 
Hangi günler saat kaçta ne tarz ürünler aldığı analiz 
edilerek kişinin medeni durumu,  hayat tarzı, 
alışveriş alışkanlıkları hakkında
bilgi topluyorlar.

Kullanılan sistemlerde buna bağlı olarak gelişiyorlar. 
Pek çoğumuz terabayttan daha büyük bir kapasite 
bilmiyoruzdur ama şimdi coperbayt geliyor. 
Müşteriyle ilgili veriler bu kadar büyük alanlarda 
toplanıyor. Hepimizin izlediği netflix bile bir 
kullanıcının hangi tarzda filmleri ne zaman 
izlediğini kaçıncı dakikasında geri alıp ileri 
sardırdığı bilgisine sahip. Film yapımcılarına da 
kullanıcıların daha çok tercih ettiği filmler hakkında 
bildirimde bulunuyor.
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Home ofis çalışmanın dışında yeni bir sistem olarak 
home sourcing yaygınlaşmaya başlıyor. ABD  nin en 
büyük havayolunun çalışanları ev hanımları. 
Evlerinde kendi ev işlerini yaparken telefonda size 
bilet kesiyorlar. Hiçbir ofis çalışanı yok. Ofis 
masrafları yok. Artık fabrikalar ve diğer işletmeler 
insansız, makinalarla bilgisayarlardan kontrol 
edebildikleri sistemlere geçiyorlar.

Müşteri hız istiyor. İnternette dolaşırken karşımıza 
çıkan 4 saniye olan reklamlara bile kimsenin 
tahammülü yok. Artık saniyelerle oynuyoruz. 
Müşteri daha hızlı, daha ekonomik, daha özel, daha 
duygulara hitap eden ürünler istiyor. Binlerce marka 
arasından sıyrılmak zorundayız. Rakiplerden geri 
kalmamalıyız, geri kalırsak yok oluruz.

Robotlar bile bizim için çok farklı olmalarına 
rağmen kalkıyor. Robotu bir iş yapması için 
programlıyoruz mesela sadece 8 nolu vidayı 
yuvasına takabiliyor. Ancak yeni çıkan cobotlar, 
işbirlikçi robot. Yuvayı ölç, kaç nolu vida uygun onu 
seç, bul ve yerleştir olarak karar alabiliyor. Bir robot 
daha var o da cobotun taktığı vida doğru mu onu 
kontrol ediyor o da roboss. Patron robot. İş 
dünyasında mavi yaka beyaz yaka ve altın yakadan 
sonra iş hayatına robotların girmesiyle metal yaka 
geliyor. İşte teknoloji böyle bir hal alırken bunun 
gerisinde kalmamız demek yok olmamız anlamına 
geliyor.

Platin Kural Karşınızdaki Kendisine Nasıl 
Davranılmasını İstiyorsa Öyle Davranın

Rekabet edebilmek için teknolojiyi takip edebilmeli, 
öngörebilmeliyiz. Yenilenebilirsek ayakta kalırız 
çünkü  artık geleneksel müşteri tanımı kalmadı. 
Kulaktan ağıza pazarlama yöntemi çok yaygın. 
Yapılan araştırmada mutlu müşteri memnuniyetini 
sadece 2-4 kişiye anlatırken, mutsuz müşteri 20 
kişiye anlatıyor. Altın kural, kendinize nasıl 
davranılmasını istiyorsanız, müşterinize de öyle 
davranın. Platin kural ise karşınızdaki kendisine 
nasıl davranılmasını istiyorsa öyle davranın.

Kısacası her sektör bu kıyasıya rekabetten 
etkilenecek. İşimizi devam ettirirken ya da yeni bir 
iş kurmak istediğimizde Alexa.com’dan da fikir 
edinebiliriz. Bu site ülkeye göre web sitelerini analiz 
eden bir web sitesi. Bir malı satacağımız zaman o 
ülkede en çok tıklanan web sitelerine bakarak 
buradan bakarak fikir edinebiliriz” diyerek keyifle 
dinlenen yaklaşık 2.5 saatlik sunumunu 
teşekkürlerini sunarak alkışlar arasında sona erdirdi.

‘‘ Platİn Kural; 
KarşInIzdakİ Kendİsİne 
NasIl DavranIlmasInI 
İstİyorsa Öyle DavranIn’’
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MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum 
kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz.  

Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk.
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. 

Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.

Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan 
tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun.
Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin.

Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. 
Milletimizin başı sağ olsun.

Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı.
Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, 

toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı.
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi.

Buradan tekrar sesleniyoruz.
Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi 
yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor

Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor.
İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü.

Bu saldırı, asla kabul edilemez.
Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim 

unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.



Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve 
destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir
Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini 
ödeyecektir
“Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de 
başlamışlardır.
Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını 
bilen bir milletiz
Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir 
tarafta bırakırız
İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, 
sabır ve dayanışma gösteriyoruz
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz
Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz 
ve birlikteyiz
Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil 
Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik
Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden 
devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız
Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız
Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve 
dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.

Tarihi ve kültürel 
bağlarımız bulunan, 

rejimin zulmünden kaçan 
Suriyeli kardeşlerimizin 

yaşama hakkını korumak 
tarihi, insanı ve vicdani 

sorumluluğumuzdur.

‘‘

‘‘
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8 Mart Dünya Emekçİ KadInlar Günü

Orhangazi TSO  Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun Düzenlediği “İz 
Bırakan Kadınların Başarı 
Hikâyeleri” Semineri 
Gerçekleştirildi. Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle 
seminer düzenledi. Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi Odası Kadın 
Girişimciler Kurulunun düzenlediği 
“İz Bırakan Kadınların Başarı 
Hikayeleri” Semineri gerçekleşti.

Reeder Kurucu Ortağı Sezen 
Sungur Saral ve Döktaş A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Sibel Binici’nin 
konuşmacı olduğu seminerde  
kadınlar için iş hayatında 
kendilerine inanmaları ve 
vazgeçmemeleri için ilham veren 
tüyolar verildi. 

Yoğun katılımla gerçekleşen 
programa Orhangazi Kaymakamı 
Dr. Yalçın Yılmaz, Emniyet 
Müdürü Ayşen Atik Çetiner, Bursa 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Sevgi Saygın, Orhangazi Ticaret 
Sanayi Odası Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Seda Şentürk ve 
Kurul üyeleri katıldılar.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Seda Şentürk’ün açılış 
konuşmalarıyla başlayan 
programda ilk söz alan Sezen 
Sungur Saral, 2005’de Uluslararası 
Ticaret bölümünden mezun oldum 
ve CNR Holding'te çalışmaya 
başladım. Öğrenciyken uluslararası 
firmalara önce staj için sonra da iş 
için başvurmuştum. Zorunlu 
stajlarımı Arkas ve Norm Civata’da 
yaptım. Her ikisi de kurucularının 
belirli hikayeleri olan şirketler; 
ancak bu yıllar 2000-2005 arasına 
denk geliyordu ve Türkiye'de 
aslında bir girişimcilik ekosistemi 
yoktu. Bizim için şimdiki gibi bir 
start-up'ta çalışmak pek havalı bir 
şey değildi. Bu nedenle karar 
verirken biraz arada kalmıştım ama 
mezuniyetten sonra ailemin de 
yönlendirmesiyle yine bir kadın 
girişimcinin şirketi olan CNR'a 
girdim. Orada pek çok farklı 
sektörü deneyimleme imkanım 
oldu, otomotiv, kozmetik gıda gibi 
alanlarda pek çok fuar düzenledim. 
ABD’deki emlak krizinden sonra 
profesyonelliğin karizması sarsıldı 
ve bu noktadan sonra oradaki işi 
bırakıp kendim için bir şeyler 
yapma kararı aldım.

“ Kadınlar 
dayatılan 
rollere kulak 
asmazsa 
çok şey 
başarabilir. ’’

Sezen Sungur Saral 
Reeder Kurucu Ortağı 



“Kadınlar dayatılan rollere kulak asmazsa çok şey 
başarabilir
Alibaba’dan bir tane e-kitap okuyucu aldık ve çok 
sevdik. Sonra bu alet bozuldu ve bugün 
yaptığımız işin en ilkel halini tek bir üründe o 
zaman yaptık, aleti tamir ettik, sonra da yeni bir 
tane sipariş ettik.
Saatçilere gittik, onların küçük tornavidalarıyla 
açtık, bir şekilde tamir ettik. Sonra da satmak için 
internete koyduk ve inanılmaz bir talep oldu. Bu 
da bizi kitap okunmayan bir ülkede e-kitap'ın 
kitap okuma alışkanlıklarını değiştireceğine 
inandırdı. O zamanlar cep telefonu ya da tablet 
yoktu; ama e-kitap bir başlangıçtı. Biz bir marka 
yaratıyoruz ama aslında bilgiye ulaşmaları için 
insanların eline ulaşılabilir fiyatlara sahip bir araç 
veriyoruz. Daha firmamızı kurmadan, Kasım 
2009’dan Şubat 2010’a kadar internet üzerinden 
e-kitap okuyucu satmaya başladık. Şubat 2010’da 
Reeder’ı kurduk. Misyonumuz yeni teknolojileri 
ulaşılabilir fiyatlarda sunmak. O zaman bu işe o 
kadar inandım ki arabalarımızı evimizi satıp tüm 
birikimimizle bu işe başladık. Bu dedlilik başarılı 
olamazsınız tutmaz diyenlere kulak asmadan 
ekibimizle çok sıkı çalıştık.Benim şirketimde 7 
departman var ve 4’ünün başında kadın yönetici 
var. Şirketin %68’lik hisse oranı kadınlarda. 
Kısacası cesaret ve motivasyonla dayatılan rollere 
kulak asmazsak yapabileceğimiz çok şey var.

Sezen Sungur Saral’ın ardından sunumuna 
başlayan Sibel Binici, Özellikle iş yaşamında 
kadın olarak tutunabilmek vazgeçmemek 
günümüzde çok daha değerli. Senelerdir verdiğim 
mücadelemde hiç vazgeçmedim. Çok zor durum-
larda kalmamıza rağmen, sonuçları benim için 
kötü de olsa ben elimden geleni yaptım savaştım 
diyebilmek için çalıştım. 
Biliyorsunuz Döktaş Orhangazi’de özellikle 
istihdam konusunda çok önemli bir fabrika 
yaşadığımız bazı sıkıntılar nedeniyle özellikle 
adımızın Componenta olduğu zamanlardan 
eskiden olduğu gibi Döktaş ruhuna dönüş bizim 
için çok sancılı oldu.
Finanse ettiğimiz Finlandiya’daki fabrikamızın 
ödemelerimizi yapmamasıyla maddi olarak zora 
girdik ve aslında hikayemiz orada başladı. 
Fabrikamız Finlandiyalı Componenta’dan ayrıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Yaramancı, 
Genel Müdür Sabri Özdoğan’ın da büyük 
destekleriyle birlikte günden güne kötüye giden 
bir firmadan artık düze çıkmış hatta eski günlerine 
dönmüş bir firmaya dönüşmüştük.
Orhangazimizin yine çelik üretiminde bir 
numaralı firmalarından Asil Çelik’in ortaklarından 
Güriş grubunun Döktaş Metal’i satın almasıyla 
iyice ivme kazanan başarımız nihayetinde 
binlerce çalışanımızla beraber bu sorunların 
üstesinden geldik.
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Başarının Temelleri İçin Prensip Haline Getird-
iğim Kurallarımdan Hiç Vazgeçmedim
Sibel Binici, Öncelikle içimizde mutlaka insan 
sevgisi olması gerekiyor. Bununla birlikte hayal 
kurmak, inanmak, sabırlı olmak en temel kural. 
Beni çok aştığında bile her zaman hedeflerimi ve 
hayallerimi büyük tuttum. İnandığım şeyler 
uğruna savaşmaktan hiç vazgeçmedim ve asla 
yılmadım. İçinde bulunduğum durum ne olursa 
olsun elimdekilere hep şükrettim. Tabi bugünlere 
gelmemizde çalışanlarımız ve tedarikçi firma-
larımızın da çok büyük etkisi var. Özveriyle 
çalıştılar. Aramızda kurulan güven bağı ve 
birbirimize karşı dürüst olmamızla birlikte iyice 
güçlendi. Sürdürülebilir başarı için ekip ve 
müşteri sadakatini sağladığımızı düşünüyorum. 

Fabrikanın kapanma ihtimalinin olduğu zor 
dönemlerimizde bile kendilerini her an her 
durumdan bilgilendirdik içinde bulunduğumuz 
durumu anlattık ve birlikte çözüm bulduk. Her 
zaman bir yol bir çözüm vardır. İşimde de özel 
hayatımda da bunu ilke edindim ve umutsuzluğa 
kapılmadım.
Buradan tüm kadınlara seslenmek istiyorum 
daima hayal kurun ve umudunuzu hiç yitirmeyin 
dedi.
Kadın Girişimciler Kurulundan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Burak Tokuç, “ Odamız Kadın 
Girişimciler Kurulumuza, her yıl olduğu gibi, bu 
yıl da Dünya Emekçi kadınlar gününde için bizler 
için düzenledikleri programdan dolayı teşekkür 
ediyoruz dedi.

“ Öncelikle 
içimizde mutlaka 
insan sevgisi 
olması gerekiyor.’’

Sibel Binici 
Döktaş A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı 
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Hatırlı ; " Üyelerimizin sıkıntılarını hemen her 
gün TOBB a ve ilgili mercilere taşımaya devam 
ediyoruz. Bu maçla, TOBB Başkanımız Sayın 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’ nun tüm oda ve Borsa 
Başkanları ile video konferans aracılığıyla yaptığı 
toplantıda üyelerimizin yeni taleplerini ilettik.
Ayrıca bu güne kadar alınan tedbirler ve yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi paylaşımlarında 
bulunduk. Üyelerimizin sıkıntılarını dile 
getirdiğimiz konular hakkında yapılan çalışmalar 
ve sonuçları şunlar oldu.

* Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi 
gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, 
“gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk 
ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi.
* İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm 
sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay 
anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek 
Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alındı.
* KOSGEB’in kredi destek programları 
kapsamında bankalardan kredi kullanan 
işletmelerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan 
borçları, 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.
* Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 
milyar TL’ye çıkarıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine 
kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu 
yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri 
aranmayacak.
* 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık 
yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve 
muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, 
kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm 
işlemleri ertelendi.

* Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam 
Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz 
ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz 
oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi 
itibariyle başlatıldı.
* Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe 
Devam Kredi Desteği” yanında ayrıca özel 
bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay 
ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar 
Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine 
başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye 
başlandı.
* Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli 
olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta 
ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) 
işletmeler de dahil edildi.
* Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 ilde 
“Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” programı 
kapsamında tohum hibe desteği açıklandı.
* Taşımacılığın hızlandırılması ve hammadde 
tedarikinin aksamaması amacıyla Sağlık 
Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük 
Kapısına” hızlı tanı PCR testi yapan mobil 
laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 
testi yapılmasına onay verildi.
* Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 
geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 
100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan 
işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi 
verilecek.
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KORONAVİRÜS (COVİD-19) 
NEDENİYLE YAŞANAN SIKINTILARIN 
GİDERİLMESİNE YÖNELİK, 
ÜYELERİN TALEPLERİ KARŞILIK BULDU !
Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Hatırlı Korona Virüs Salgınının Ekonomiye 
Olumsuz Etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan 
tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

‘‘

‘‘



* Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri 
askıda olan çalışanlardan Nisan 
ayında sigortalı girişi yapılan işçiler 
“kısa çalışma ödeneği” kapsamına 
alındı. Kısa çalışma ödeneği 
kapsamında olan çalışanın kısa 
çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki 
farkı ödemek isteyen işverenler, SGK 
bildirimini “0 gün” yaparak aradaki 
farkı sorun olmadan ödeyebilmesi 
sağlandı.
* Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 
tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi 
arasında kamuya ödenecek tüm kira, 
hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay 
ertelendi.
* Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 
tarihine ertelendi.
* Kısa Çalışma Ödeneğinden 
yararlanma şartları iyileştirildi. 600 
gün sigorta primi şartı 450 güne, son 
120 günlük prim ödeme şartı 60 güne 
indirildi. Ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği 
başvurusu için istenen belge sayısı 
10’dan 2’ye düşürüldü.
* Kısa çalışma kapsamında bulunan 
işyerlerinde çalışmasını sürdüren 
çalışanlar için, asgari ücret desteği 
ödenmeye devam edilecek.

* Mevsimlik tarım işçilerinin salgın 
hastalığa karşı barınma ve çalışma 
koşullarının sürekli olarak kontrol 
edilmesi, tarım arazilerine ulaşım 
koşullarının iyileştirilmesi ve tarım 
ürünlerinin pazara ulaşımını 
kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına 
yönelik düzenleme yapıldı.
* Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan 
ve Mayıs’ta ödenmesi gereken 
krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle 
ertelendi.
* Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart 
itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik 
destekleme ödemesi yapacak.
* SGK ve Muhtasar beyannameleri 
birleştirmesi, 1 Temmuz 2020’ye 
ertelendi.
* Muayene süresi gelen tüm araçlar 
için araç muayene süreleri için 3 ay 
erteleme getirildi.  Yine Egzoz gazı 
emisyon ölçüm işlemleri, üç ay 
süreyle ertelendi.
* Kamu kurumları tarafından 
gerçekleştirilen ihaleler için, 
koronavirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle sözleşme şartlarının yerine 
getirilememesi halinde, “süre uzatımı 
verilmesi” veya “sözleşmenin 
feshedilmesi” mümkün hale getirildi.

* Banka şubelerinin kredi 
uygulamalarından kaynaklı sorunların 
iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet 
hattı oluşturuldu.
* Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif 
vergi dairesi internet adresinde, 
“mücbir sebep durum sorgu ekranı” 
açıldı, işletmeler internet üzerinden 
“mücbir sebep” hükümlerinden 
faydalanıp faydalanamayacaklarını 
sorgulayabilecek ve olumlu ise 
yararlanabilmelerinin önü açıldı.
* 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye 
kadar işyeri kira bedelinin 
ödenememesi, kira sözleşmesinin 
feshi ve tahliye sebebi 
oluşturmayacak.
* 24 Mart 2020 öncesine ait 
ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı 
borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 
ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, 
sicile işlenmeyecek.
* Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya 
çıkartıldı.
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SIKINTI YAŞAYAN 
ÜYELERİMİZİN 
TALEPLERİNİ 
İLETMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ.



Hatırlı; “Yaptığımız toplantıda üyelerimizin sıkıntılarına dair önerilerimizin büyük çoğunluğunun 
gerçekleşmesini sağlayan ve yeni ilettiğimiz konuları tüm bakanlıklara iletmek üzere tek tek not alan 
değerli başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na buradan teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki günlerde üyelerimizin ve özellikle en fazla sıkıntı yaşayan sektörlerimizin ihtiyaçlarini tüm 
kurumlara iletmeye devam edeceğiz. Ayrıca kredi, çek , nakit sıkıntısı gibi konularda görüşmelerimizi 
sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle şuan da aciliyet içeren bir diğer gündem konumuzda maske 
satışının yasaklanması sebebiyle gıda , üretim , sanayi gibi işletmelerimizin personellerinin kullandıkları 
maskenin tedarikinde yaşanan sıkıntılar. Bu konuda da Bakanlık nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. 
Ilerleyen günlerde bu konuyuda çözüme ulaştıracağımıza inanıyorum.

Bizlerde Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu sıkıntılı günlerinde yanlarında 
olduğumuzu belirtmek istiyorum ve tüm taleplerini bizlere iletmelerini rica ediyorum. Üyelerimiz, 
camiamızı ilgilendiren konularla ilgili gelişmeleri odamızın web sayfasından takip edebilirler. 
Çalışmalarımız ve gelişmeler hakkında açıklamalar yapmaya devam edeceğiz” diyerek, Koronavirüs 
(Covid-19) nedeniyle olumsuz etkilenen üyeler için yürürlüğe sokulan uygulamalar hakkında bilgiler verdi

Cengiz Tavukçuoğlu, sunumuna endüstri 
devriminden bahsederek başladı. 
Su buharının bulunmasıyla ilk devrim gerçekleşti 
ancak ardından onu, elektrik, otomasyon, 
internet ve en son olarak makinaların birbirleri 
ile etkileşime geçmesi endüstri 04. değişimini 
05’e geçirmiş oldu.

Artık bu her alanda var. Bir otele gittiğimizde 
mini bardan aldığımız her ürün için resepsiyona 
bildirim giderek fatura 
otomatik olarak oluşturuluyor. Yani biz fark 
etmesek bile bir etkileşim başladı. Bundan 
sonraki aşamada buzdolabımızla sanal market 
arasında ağlar kurulacak, dolabımızda biten ürün 
sanal markete dolap tarafından bildirilecek ve 
ürün biz daha sipariş etmeden kapımıza gelecek. 
gelecekte markete gitme eylemi de kalkacak. 
Artık üye firmalarımızın, geleceğin yeni ve 
inovatif iş alanlarını keşfetmesi ve uygulamaya 
sokması gerekiyor.
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Aramıza Yeni 
Katılanlar
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Unvan Meslek Grubu Nace Faaliyet Adı 
ÖZMEÇ SOS ÇEŞNİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

01. MESLEK GRUBU Sos ve çeşnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, 
hardal sosu, çemen, mango çeşnisi vb.) (baharat, sirke 
ve salça hariç) 

HNS GIDA ZEYTİNCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

01. MESLEK GRUBU Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu 
çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve meyvelerin 
imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. 
dahil) 

EFE BAŞAR TARIM VE HAYVANCILIK GIDA NAKLİYE 
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

02. MESLEK GRUBU Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim 
konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim) 

KERAMET TURİZM TARIM GIDA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

02. MESLEK GRUBU Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve 
eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin (anason, muskat, 
tarçın, karanfil, zencefil, vanilya, beyaz veya kara biber, 
ıhlamur, adaçayı vb.) yetiştirilmesi 

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ İBRAHİM 
ÇAVUŞ CAD ORHANGAZİ BURSA ŞUBESİ 

03. MESLEK GRUBU Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret 
(belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, 
içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) 

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ 
YALOVA YOLU ORHANGAZİ ŞUBESİ 

03. MESLEK GRUBU Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret 
(belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, 
içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) 

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ DÖNÜŞÜM 
DEPO ŞUBESİ 

03. MESLEK GRUBU Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret 
(belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, 
içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) 

İSMAİL DALIM ÇEPİÇ 03. MESLEK GRUBU Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret 
(belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, 
içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) 

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ MEYDAN 
ORHANGAZİ BURSA ŞUBESİ 

03. MESLEK GRUBU Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret 
(belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, 
içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) 

ZEYTAT ZEYTİN ZEYTİNYAĞI PAZARLAMA SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 

RÜZGAR ZEYTİNCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 

ÖZAR NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 

FENİX TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ ORHANGAZİ ŞUBESİ 

04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 

YILKO GIDA NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 

AYTEKİN ZEYTİNCİLİK GIDA AMBALAJ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 

ABDULLAH ENİS İPŞİR EMİNEL ZEYTİNCİLİK 04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 
FIRST DEVELOPMENT TRADING GIDA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 

MUSTAFA ÇUR ATILGAN ZEYTİNCİLİK 04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 
STAR ZEYTİNCİLİK GIDA MAKİNA İNŞAAT İHRACAT 
İTHALAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

04. MESLEK GRUBU Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 
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Home ofis çalışmanın dışında yeni bir sistem olarak 
home sourcing yaygınlaşmaya başlıyor. ABD  nin en 
büyük havayolunun çalışanları ev hanımları. 
Evlerinde kendi ev işlerini yaparken telefonda size 
bilet kesiyorlar. Hiçbir ofis çalışanı yok. Ofis 
masrafları yok. Artık fabrikalar ve diğer işletmeler 
insansız, makinalarla bilgisayarlardan kontrol 
edebildikleri sistemlere geçiyorlar.

Müşteri hız istiyor. İnternette dolaşırken karşımıza 
çıkan 4 saniye olan reklamlara bile kimsenin 
tahammülü yok. Artık saniyelerle oynuyoruz. 
Müşteri daha hızlı, daha ekonomik, daha özel, daha 
duygulara hitap eden ürünler istiyor. Binlerce marka 
arasından sıyrılmak zorundayız. Rakiplerden geri 
kalmamalıyız, geri kalırsak yok oluruz.

Robotlar bile bizim için çok farklı olmalarına 
rağmen kalkıyor. Robotu bir iş yapması için 
programlıyoruz mesela sadece 8 nolu vidayı 
yuvasına takabiliyor. Ancak yeni çıkan cobotlar, 
işbirlikçi robot. Yuvayı ölç, kaç nolu vida uygun onu 
seç, bul ve yerleştir olarak karar alabiliyor. Bir robot 
daha var o da cobotun taktığı vida doğru mu onu 
kontrol ediyor o da roboss. Patron robot. İş 
dünyasında mavi yaka beyaz yaka ve altın yakadan 
sonra iş hayatına robotların girmesiyle metal yaka 
geliyor. İşte teknoloji böyle bir hal alırken bunun 
gerisinde kalmamız demek yok olmamız anlamına 
geliyor.

Platin Kural Karşınızdaki Kendisine Nasıl 
Davranılmasını İstiyorsa Öyle Davranın

Rekabet edebilmek için teknolojiyi takip edebilmeli, 
öngörebilmeliyiz. Yenilenebilirsek ayakta kalırız 
çünkü  artık geleneksel müşteri tanımı kalmadı. 
Kulaktan ağıza pazarlama yöntemi çok yaygın. 
Yapılan araştırmada mutlu müşteri memnuniyetini 
sadece 2-4 kişiye anlatırken, mutsuz müşteri 20 
kişiye anlatıyor. Altın kural, kendinize nasıl 
davranılmasını istiyorsanız, müşterinize de öyle 
davranın. Platin kural ise karşınızdaki kendisine 
nasıl davranılmasını istiyorsa öyle davranın.

Kısacası her sektör bu kıyasıya rekabetten 
etkilenecek. İşimizi devam ettirirken ya da yeni bir 
iş kurmak istediğimizde Alexa.com’dan da fikir 
edinebiliriz. Bu site ülkeye göre web sitelerini analiz 
eden bir web sitesi. Bir malı satacağımız zaman o 
ülkede en çok tıklanan web sitelerine bakarak 
buradan bakarak fikir edinebiliriz” diyerek keyifle 
dinlenen yaklaşık 2.5 saatlik sunumunu 
teşekkürlerini sunarak alkışlar arasında sona erdirdi.

5G NET İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

06. MESLEK GRUBU Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan 
izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren 
telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, 
çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP 
sağlanması, vb.) 

GÜLPAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

06. MESLEK GRUBU Mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti (yatak 
dahil) 

İNOLAMS MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 06. MESLEK GRUBU Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin 
aksam ve parçalarının imalatı 

KUZEY TRAVEL TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SERVİS 
TAŞIMACILIĞI SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

07. MESLEK GRUBU Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, 
kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon 
işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve 
konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, 
vb.) 

FERMANOĞLU 61 LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

07. MESLEK GRUBU Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve 
diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, 
vb. hariç) 

ASKANİA TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ LİMİTED 
ŞİRKETİ 

07. MESLEK GRUBU Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması 
(evden eve nakliyat, vb.) 

ORHANGAZİ OTOMOTİV AKARYAKIT İNŞAAT GIDA 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORHANGAZİ 
ŞUBESİ 

08. MESLEK GRUBU Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu 
kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, 
biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti 

ZEYTİNDALI PETROL GIDA TARIM SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

08. MESLEK GRUBU Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu 
kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, 
biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti 

NADİROİL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

08. MESLEK GRUBU Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 
(ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, 
gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) 

KAMİL ATAÇ ATAÇ İNŞAAT 09. MESLEK GRUBU İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, 
birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin 
inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) 

SELFİRAZ AKBIYIK AKBIYIKLAR İNŞAAT 09. MESLEK GRUBU İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, 
birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin 
inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) 

EMRE SEYMEN İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK 
KAFETERYA GIDA RESTORAN SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

09. MESLEK GRUBU İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, 
birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin 
inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) 

CPM PROJE YÖNETİMİ VE İNŞAAT SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ ORHANGAZİ ŞUBESİ 

10. MESLEK GRUBU Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı 
olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya 
yenilenmesi (büyük çaplı revizyon) 

AKTÜRK HARİTA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

10. MESLEK GRUBU Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik 
mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve 
hidrografik ölçüm yapma, topoğrafya hizmetleri ile yol, 
kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması) 

CPM PROJE YÖNETİMİ VE İNŞAAT SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ GEDELEK ŞUBESİ 

10. MESLEK GRUBU Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı 
olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya 
yenilenmesi (büyük çaplı revizyon) 

VİLLA FAMİLİA TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 11. MESLEK GRUBU Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük 
temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin 
faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti 
vermeyenler ile devre mülkler hariç) 

 

Unvan Meslek Grubu Nace Faaliyet Adı 
 



Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum 
kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz.  

Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk.
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. 

Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.

Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan 
tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun.
Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin.

Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. 
Milletimizin başı sağ olsun.

Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı.
Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, 

toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı.
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi.

Buradan tekrar sesleniyoruz.
Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi 
yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor

Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor.
İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü.

Bu saldırı, asla kabul edilemez.
Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim 

unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.

63

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 2020 / 30

TRUE TARGET İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

12. MESLEK GRUBU İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri 

BESMECH OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

12. MESLEK GRUBU İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir 
organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş 
süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka 
ve imtiyaz konularında danışmanlık) 

ORHANGAZİ HAYAT SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM 
EMLAK İNŞAAT GIDA TURİZM İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

12. MESLEK GRUBU Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren 
sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç) 

ÖZEL MESAM DENT PLUS TURİZM DİŞ KLİNİĞİ 
ANONİM ŞİRKETİ ORHANGAZİ ŞUBESİ 

12. MESLEK GRUBU Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği 
uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş 
hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin 
faaliyetleri hariç) 

TERRA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

13. MESLEK GRUBU Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, 
sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon, makara, 
masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme 
malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil) 

ETE MADENCİLİK NAKLİYAT BESİCİLİK SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

13. MESLEK GRUBU Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve 
taşocakçılığı 

ORH MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 13. MESLEK GRUBU Metal işleme takım tezgahlarının ve parçalarının 
toptan ticareti (parça tutucuları dahil) 

TFE GIDA MAKİNE PLASTİK ARGE GERİ DÖNÜŞÜM 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

13. MESLEK GRUBU Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, 
sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon, makara, 
masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme 
malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil) 

EGE EFE MADEN MERMER NAKLİYAT VE İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

13. MESLEK GRUBU Mermer ocakçılığı (traverten dahil) 

BAYMER DOĞAL TAŞ MADENCİLİK İNŞAAT 
OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

13. MESLEK GRUBU Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve 
bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su 
mermerinden, travertenden, kayağantaşından 
levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı 
taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç) 

MİNECO MADEN ENDÜSTRİYEL HAMMADDE 
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ ORHANGAZİ ŞUBESİ 

13. MESLEK GRUBU Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, 
matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, 
boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, 
parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, 
parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) 

ORHANGAZİ IRMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

14. MESLEK GRUBU Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi toptan 
ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, t-parçaları, 
bağlantılar, vb.) (kombiler ve radyatörler hariç) 

ZORLU METAL ERSİN ZORLU ORHANGAZİ ŞUBESİ 15. MESLEK GRUBU Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, 
metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, 
rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, 
birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin 
lazerle kesilmesi hariç) 

ASTORİA GERİ DÖNÜŞÜM METAL SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORHANGAZİ ŞUBESİ 

15. MESLEK GRUBU Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması 
(otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) 
(gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir 
parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç) 

DY LİDER METAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

15. MESLEK GRUBU Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, 
metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, 
rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, 
birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin 
lazerle kesilmesi hariç) 

 

Unvan Meslek Grubu Nace Faaliyet Adı 
 




