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Saygıdeğer Üyelerimiz, çalışmalarımızda bilgimiz yettiği zaman kendi 
imkânlarımızın yetmediği zaman uzman 

Orhangaz i  T icare t  ve  Sanay i  Odas ı  görüşlerinden yararlanarak yetkili makamlara, 
kurulduğundan bu güne ilçemizin sosyo- sağlam gerekçeleri olan talepler ilettik; 
ekonomik sorunları ve sorunlarına çözüm ilettiğimiz taleplerinde takipçisi olduk.
üretme konusunda öncülük etmede üzerine Bulunduğumuz makamların “ seçilmiş yönetici 
düşeni yerine getirmeye özen göstermiştir. makamı” olduğu bilincinden hiç ödün vermedik. 
Bizlerin özen gösterdiği en önemli ilke, birlik Gücü üyelerimizden aldığımız için, üyelerimiz 
beraberlik ve dayanışıma içinde, bireyselliği kadar güçlü olabileceğimizi unutmadan 
öne çıkarmadan ekip çalışmasına önem yöremizin ortak yararlarını en çoğa çıkarmak 
vererek ortak aklın gücünü sonuna kadar için elimizden geleni yapma konusunda her 
kullanmak olmuştur. zaman istekli olduk ve gereğini yapmaya 
Ortak aklın etkisini arttırmak için üç şeye çabaladık.
titizlikle uyulmuştur: Birincisi doğru verilere ve Neler yaptığımızın bir listesini dökmenin yeri bu 
bilgilere ulaşarak sorunlarla ilgili net bilgi dergi sayfası değildir. Bunun zemini olan 
sahibi olmaktı. İkincisi, bilgileri anında ihtiyaç ortamlarda iki dönemdir yöremize sağlamaya 
sahibi olan üyelerimizle paylaşmaktı. çalıştığımız projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler 
Üçüncüsü de sadece bugünü değil gelecek paylaşılacaktır.
nesilleri de düşünerek, çalışmalarımıza uzun Burada bugüne kadar yaptığımız çalışmalara 
dönemli bir bakış açısı kazandırmaktır. destek veren, Meclisimizin bütün üyelerine 
10 yıla yaklaşan hizmet dönemimizde şeffaflığı Yönetim kurulumuza ve Teknik kadromuza 
yitirmeden duyguları aklın önüne koymadan teşekkür ediyor, bu hizmet yarışı bayrağını bize 
somut sorunlara somut çözümler üretme teslim ettikleri için şükranlarımızı iletmek 
ilkesinden şaşmadan öğrendiklerimizi ve istiyoruz. 
bildiklerimizi en yaygın biçiminde paylaşarak Saygılarımızla, 
bize destek olmuş ve görev vermiş üyelerimize 
yardımcı olmayı şiar edindik. 
Bütün üyelerimizin ve havzamızdaki diğer 
mesleki örgüt yöneticilerinin tanıklık ettiği Meclis Başkanı

Erol Hatırlı

ORHANGAZİ EKONOMİ - 2017



Er
gü

n 
EF

EN
D

İO
Ğ

LU
O

rh
an

ga
zi

 T
S

O
 Y

ön
et

im
 K

ur
ul

u 
B

şk
.

Değerli Üyemiz, etkili ve kalıcı çözümler üretmek ve başarıya 

süreklilik katabilmektir.

Her biriniz Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nı Bu bilinçle hareket ederek, Odamızın, hizmet 

oluşturan değerli birer parçasısınız. Bu kalitesini, vizyonunu ve misyonunu hem yurt 

nedenle, Oda olarak, varlık sebebimiz olan siz içinde hem de uluslararası platformda 

değerli üyelerimizle iletişim halinde olmayı, arttırılması amacıyla yaptığımız girişimlerin 

sorunlarınızı ve önerilerinizi dinlemeyi çok sonuçlarını memnuniyetle almaya başladık.

önemsediğimizi bilmenizi istiyoruz.  İlçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını bir 

Çalışmalarımıza başladığımız günden bu güne, kurum kültürü olarak benimseyen anlayışla 

Üye ziyaretlerimizle ilçemizin ve üyelerimizin hizmet etme gayreti içerisinde olduk.

her açıdan kalkınması için yapılabilecek Sorumluluğumuzun bilinci ile teslim aldığımız 

çalışmalar hakkında her sektörden temsilciler bu görevi yürütürken sizlerin desteğini her 

ile görüştük, fikir alış verişinde bulunduk. Temel zaman hi  settik.

sorunları ve çözüm önerilerini ilgili mercilerde Bizleri bugüne kadar yalnız bırakmayan değerli  

dile getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. üyelerimize ve paydaşlarımıza sonsuz 

Geride bıraktığımız çalışmalara baktığımızda, teşekkürlerimi sunuyorum. 

çok sayıda sektörel toplantı, eğitim, seminer, Saygı ve sevgilerimle,

fuar, panel ve gerçekleştirdiğimiz diğer tüm 

organizasyonlarla, sizlerin bulunduğu 

sektörlerin nabzını tutmaya çalıştık.

Küresel anlamda rekabetin en önemli kriteri, Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün Efendioğlu
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 “YATIRIM YAPMAK”
DAHA DA ÖNEM KAZANACAK
Orhangazi TSO her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve büyük ilgi uyandıran Ekonomi Panelinin 8.cisini gerçekleştirdi. ''2016 Yılı 
Ekonomisinin Değerlendirilmesi ve 2017 Yılı Ekonomisinden Beklentiler'' ismiyle gerçekleşen panelin bu yılki konukları Dünya Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomi Yazarı Hakan Güldağ ve Dünya Gazetesi ekonomi yazarı ve aynı zamanda Orhangazi TSO Ekonomi 
danışmanı Dr. Rüştü Bozkurt oldu.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen Ekonomi 
panelinin açılış konuşmasını yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu,  bu yıl 8.sini 
düzenlediğimiz 2016 yıl ı  Ekonomisinin 
değerlendirilmesi ve 2017 yılı ekonomisinden 
beklentiler konulu panelimize gelerek bizleri 
onurlandıran çok kıymetli misafirlerimize 
teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız 2016 
yılında ve içinde bulunduğumuz 2017 yılında, 
yaşanan terör olaylarının piyasalar üzerindeki 
olumsuz etkilerinden ve 2017 yılında bu olumsuz 
etkileri nasıl en aza indireceğimiz konusunda 
kıymetli misafirlerimizin önemli ipuçları 
vereceği, bilgi ve deneyimlerini de bizlerle 
paylaşacak olması, hiç şüphesiz panelimizin 
üyelerimiz için önemini bir bu kadar daha 
arttırmaktadır” dedi.

ORHANGAZİ EKONOMİ - 2017

Orhangazi TSO'da Düzenlenen Ekonomi Paneli Büyük İlgi Gördü
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Ekonomideki Belirsizlik 
Her Kesimin Sorunu
Dünya Gazetesi Ekonomi yazarı Rüştü 
Bozkurt;  ' 'Ekonomide yaşadığımız 
belirsizlik ve son günlerdeki sıkıntılar 
toplum olarak hepimizin sorunu. Bununla 
ilgili ne yapılacağı konusunda sadece 
devletimizden veya siyasilerimizden 
çözümler  beklememel iy iz .  Sorun 
hepimizin sorunu. Kahvelerde, arkadaş 
toplantılarında ve buna benzer alanlarda 
hep birlikte sorunlarımız hakkında 
ko n u ş m a ya ,  ç ö z ü m l e r  ü re t m e ye  
ihtiyacımız var. Biz vatandaş olarak Yapalım, Bu Durum Bir Fırsat Olabilir.
duyarsız kalırsak, hiçbir sorun çözüme 
kavuşmaz, ülke daha da kötüye gider'' dedi. 

Kar Marjları Düşecek, Fakat Karamsarlığa 
Kapılmamalıyız

Ekonomideki Belirsizlik Her Kesimin Sorunu Yatırım Yapmak Daha da Önem Kazanacak

Beklenmeyen Olaylar Karşısında İyi Gözlem 

ihtiyacımız var. Biz vatandaş olarak 
duyarsız kalırsak, hiçbir sorun çözüme Siyah kuğu teorisi günümüzde finansal 
kavuşmaz, ülke daha da kötüye gider'' dedi. piyasalarda sürpriz, önemli etki yaratan ve 

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen a n a l i z l e  a ç ı k l a n a m aya n  o l ay l a r ı  
Ekonomi panelinin açılış konuşmasını tanımlamak için kullanılıyor. Finans 
yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ergün d ü nya s ı n d a  ya ş a n a n  b u  t a h m i n  Konuşmasının devamında ise Bozkurt; 
Efendioğlu,  bu yıl 8.sini düzenlediğimiz edilemeyen olayların geri dönülüp 2017 yılı ekonomisinde kar marjlarının 
2016 yılı Ekonomisinin değerlendirilmesi bakıldığında yatırım performanslarında düşeceğini, dışarıdaki siyasi belirsizliğin 
ve 2017 yılı ekonomisinden beklentiler çok etkili olduğu anlaşılmakta.tamamen ortadan kalkmayacağını, 
konulu panelimize gelerek bizleri Siyah kuğu olayları , uzun vadeli  büyüme, enflasyon, devalüasyon, döviz 
onurlandıran çok kıymetli misafirlerimize yatırımların getirisinde çok önemli rol kuru, faiz oranı, istihdam, bütçe dengesi, 
teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız oynuyor, bu nedenle bir fırsat yaratılabilir. cari açık, banka sistemi, özerk kurumlar, 
2016 yılında ve içinde bulunduğumuz 2017 Avrupa ekonomisi Brexit ve siyasi bürokrasi, liyakat, hukuk sistemi, gelecek 
yılında, yaşanan terör olaylarının piyasalar belirsizlikler nedeniyle bizim en büyük ve güvenle ilgili konuların önemini 
üzerindeki olumsuz etkilerinden ve 2017 p a z a r ı m ı z  o l a n  A B  ' n i n  b i r a z  koruyacağını belirtti.
yılında bu olumsuz etkileri nasıl en aza yavaşlamasına sebep olabilir. Amerika Rüştü Bozkurt, konuşulanların aksine 
indireceğimiz konusunda kıymetl i  ekonomi politikalarında, Vergileri % 35 ten karamsarlığa kapılmadan, çalışmalara 
misafirlerimizin önemli ipuçları vereceği, % 15 lere düşürüleceğini ve altyapı devam etmeli ve bu dönemde yatırım 
bilgi ve deneyimlerini de bizlerle harcamalarını arttırmayı planlıyor. Bu çok yaparak, işlerimize daha sıkı sarılarak 
paylaşacak olması , h iç  şüphesiz  ciddi bir para politikası tabii ki. Bunu da kazanabileceğimiz bir süreç olacak. İşte 
panelimizin üyelerimiz için önemini bir bu yakından takip etmeliyiz. bunu yerine getiren işletmeler uzun 
kadar daha arttırmaktadır” dedi. Fed, yani Amerikan merkez bankası vadede kazanacaktır, dedi.

faizleri yükselteceği sinyallerini verdi, bu 
durum gelişmekte olan ülkelerin yani Dünya Gazetesi Ekonomi yazarı Rüştü Panelin konuşmacısı Dünya Gazetesi Genel bizim gibi ülkelerin piyasalardaki faizlerini Bozkurt;  ' 'Ekonomide yaşadığımız Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ; 2017 tetikleyecek yada para, faiz oranı yüksek belirsizlik ve son günlerdeki sıkıntılar yılında nakit yönetimi sorunu oluşmaması olan ABD 'ye kayabilecek.  Kısacası toplum olarak hepimizin sorunu. Bununla için atılan her adımın çok dikkatli ve 2017'de Merkez bankasının uygulayacağı ilgili ne yapılacağı konusunda sadece araşt ır ı larak at ı lması  gerekt iğ in i  para politikaları, ülkemizdeki siyasi devletimizden veya siyasilerimizden söyleyerek yatırım yapmanın bu yıl daha konjonktür, Trump'ın dış politika ile ilgili çözümler  beklememel iy iz .  Sorun da önem kazanacağını belirtti. tavrı, ticaret anlaşmaları, ekonomik teşvik hepimizin sorunu. Kahvelerde, arkadaş Önümüzdeki süreçte dış politikada da paketinin içeriği ve bu paketin ekonomiye toplantılarında ve buna benzer alanlarda özellikle Trump'ın izleyeceği politikalar çok kazandırabileceği ivme, FED'in yapacağı hep birlikte sorunlarımız hakkında önemli, Fed in açıklayacağı faiz oranları ve faiz artışları Türk ekonomisi ve varlıkları ko n u ş m a ya ,  ç ö z ü m l e r  ü re t m e ye  Ortadoğu'da yaşanan IŞID sorunu dünya üzerinde etkili olacak. Özellikle bu kriz 

ekonomisine önemli ölçüde yön verecektir. ortamında sürdürülebilirliğimizi sağlamak 
Tabii ki içerde siyasi istikrarın da istiyorsak, ekonomiyi iyi takip edelim ve 
ekonomimize önemli bir etkisi olacak. Sayın Bozkurt'un dediği gibi, karamsarlığı 
Merkez Bankasının uygulayacağı para g e r e k  o l m a d ı ğ ı n ı  a m a  d i k k a t l i  
politikaları çok önemli, repo likiditeleri d a v r a n m a k t a  d a  f a y d a  o l d u ğ u  
veya faiz müdahaleleri ile bu dar boğazı kanaatindeyim. “ dedi.
çok iyi yönetebilirler. Son anına kadar katılımcılar tarafından 
Bu durum sadece bizde yaşanmıyor, Dünya yoğun ilgiyle izlenen Ekonomi panelinde, 
ekonomisinde de inişli çıkışlı durumlar söz her yıl merakla bekleyen bir üye profilinin 
konusu, ekonomiye bu çerçeveden de olduğu gözlemlendi. Katılımcıların 
bakmamız gerekiyor. sorularını da yanıtlayan Bozkurt ve 

Güldağ'a hediyelerinin takdim edilmesiyle 
panel sona erdi.

7

ORHANGAZİ EKONOMİ - 2017



Geçtiğimiz yıl aynı kapsamdaki proje, yaklaşımları ve bunların nasıl kullanması 
üyeler tarafından büyük ilgi görmüş, gerektiği, iletişim de öne çıkan unsurların 
üyelerden gelen talepler üzerine bu yıl neler olduğu, kurumsal satış ve pazarlama 

Orhangazi  TSO Proje Destek Ekibi  hedeflerinin neler olduğunu, fabrikalara 
çalışmalarıyla yeniden bir proje hazırlanarak, ürünün nasıl sunulması gerektiği ve ikna 
üyelerimizin kurumsallaşması ve kurumsal yöntemlerinin neler olabileceği gibi daha 
firmalara profesyonel olarak satışın nasıl birçok konu anlatıldı. Eğitimi alan kişilere 
yapılacağının anlatıldığı, BEBKA desteğiyle ilerleyen günlerde sertifikaları verilecek ve 
ik inc i  eğ i t imler  p lanlandı  ve  p lan  Sanayi kuruluşlarının satınlama yetkilileri ile 
çerçevesinde eğitimler 18-19 ve 20-21 Ocak bire bir yapacakları görüşmeler için 
2017 tarihlerinde iki ayrı grup halinde planlanacak programlara dahil edilecekler.
düzenlendi. 
Eğitimlere çeşitli sektörlerde yer alan firma 
yetkilileri ve çalışanları olmak üzere 
toplamda 25 kişi katılım sağladı. Satış ve 
Pazarlama Eğitmeni Hakan Ömer Gider 
tarafından verilen eğitimde, kurumsal satış 
ve pazarlama temel kavramları, kurumsal 
satış ve pazarlama stratejisinin nasıl 
oluşturulduğu, en son satış ve pazarlama 

Orhanagzi TSO Yönetim Kurulu 
Ergün Efendioğlu konu ile ilgili 
yapmış olduğu açıklmasında;“ 
Sanayi kuruluşlarıyla ilçemizdeki 
Kobilerin daha fazla alışveriş 
yapabilmelerine olanak sağlamak 
amacıyla çalışmalar yürütmeye 
devam ediyoruz. Yönetim kurulu 
olarak bizlerin amacı, ilçedeki 
ticaret erbabının yine üyemiz olan 
sanayi kuruluşlarına daha fazla 
satış ve bir birleriyle olan ticaretini 
arttırmak. Bu konuda özellikle 
sanayicilerimizin ve satın alma 
bölümlerinin de gösterilen bu 
çabayı görmeleri gerektiğine 
inanıyorum.  Ayrıca tüm oda 
ü y e l e r i m i z i n  y a p t ı ğ ı m ı z  
çalışmalara destek vererek, bu 
çalışmaların giderek büyümesine 
katkı sağlamalarını bekliyoruz” 
dedi.
S ö z l e r i n i n  d e v a m ı n d a  i s e  
E f e n d i o ğ l u  “ b u  p r o j e l e r i n  
sürdürülebilir olmasını sağlamak 
amacıyla, bir sonraki adımın, uygun 
o l m a l a r ı  h a l i n d e  s a n a y i  
kuruluşlarındaki satın almalarla, 
sanayi kuruluşlarımızın talepleri 
d o ğ r u l t u s u n d a  b e l i r l e n e n  
sektörlerle eğitime katılanların ikili 
iş görüşmeleri üzerine program 
gerçekleştirmek istediklerini ” 
belirtti. 
E ğ i t i m e  k a t ı l a n  ü y e l e r  
gerçekleştirilen eğitimden son 
derece memnun kaldıklarını ve 
p a z a r l a m a  k o n u s u n d a  
eksikliklerini tespit ettiklerini ve bu 
e k s i k l i k l e r i  g i d e r e r e k  
çalışmalarına yeni bir vizyon 
getireceğini, bu eğitime katılarak 
bir sonraki aşama olan Sanayici 
satınalmalarla bire bir görüşme 
fırsatı da yakalamaları durumunda 
kendileri için çok önemli ve büyük 
bir ayrıcalık  olacağını ifade ettiler.

Kobilere 
Kurumsallaşma 

Eğitimleri Verildi

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 'nın,  çalışmalarından biri olan, 
Sanayi kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya 

getirilerek ticari faaliyetlerini arttırması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. 
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ORHANGAZİ TSO, 
MESLEKİ YETERLİLİK  

 SINAV ÇALIŞMALARI BAŞLADI!
Oda olarak üyelerine yönelik çalışmalarına son sürat devam eden Orhangazi TSO 
gelen talepler doğrultusunda mesleki yeterlilik sınavı ile alakalı çalışmalara 
başladı. Bu konuda çalışmalara start veren Orhangazi TSO Yönetim kurulu, TOBB 
MEYBEM ve BTSO MESYEB ile görüşmeleri başlattı. 

           
MESLEKTE MYK 
MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGESİ
ZORUNLULUĞU 
FİİLİYATA!

 48

6645 sayıl ı  kanun gereğince çıkartılan Bunlar; Başvurusu yapılan mesleğin, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayınlanmış tebliğlerdeki tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, 
mesleki yeterlilikler (meslekler) içinde olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi. 
olmadığının belirlenmesi. Başvuran kişinin doğru Belgesiz kişilerin ilgili mesleklerde çalıştırılması 
meslek için başvurduğunun MESYEB tarafından yasaklandı.
teyit edilmesi. Başvurulan mesleğin, kapsamda Orhangazi TSO' da üyelerinin Mesleki Yeterlilik 
olup olmadığının belirlenmesi. MESYEB online Belgesi alması konusunda MESYEB Genel 
giriş işlemleri bölümünde kişilere ait bilgilerin Müdürlüğü i le koordinasyon görüşmesi 
doldurulması ve imzalı halinin MESYEB' e gerçekleştirildi. 
gönderilmesi. MESYEB' e ulaşan imzalı MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ve 
başvuruların onaylanmasından sonra, kişinin Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi Muhammed 
“sınav aday” statüsü verilmesi ve bunun Karaman ile görüşmeler yapan Orhangazi TSO 
bildirilmesi. Sınav tarihinin mutabakatının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitimden 
başvuru sahibi ve MESYEB arasında sağlanarak, sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Murat Öztürk; 
kişinin sınav merkezine yönlendirilmesi ve sınavın “Mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin 
gerçekleştirilmesi. Sınavdan sonra belgenin çalıştırılması bildiğiniz üzere 1.1.2017 tarihi ile 
başvuru sahibine teslim edilmesi olarak beraber yönetmelikle belirlenen meslek dalları ile 
özetlenebilir. zorunlu hale geldi. Orhangazi TSO olarak bizler 

üyelerimizin mesleki yeterliliğe sahip personel 
eksikliğini tamamlamaları amacıyla, sınavların 2017 yılı sonuna kadar gireceği sınavlardan 
organize edilmesi üzerine TOBB MESTEB ve BTSO başarılı olan kişiler başvuru ücretlerinin tamamını 
MESYEB ile görüşmelerimizi başlattık. geri alma hakkı kazanırlar. 2018 yılından 2019 yılı 
Çok önemli olan bu konuda dikkatli olunmalı, zira sonuna kadar olan sürede sınava girip başarılı 
sınavda dikkat edilecek hususların önemli olması olanlar ise başvuru ücretlerinin %50 sini geri 
ve belge almak isteyenlerin doğru sınava alabilecekler. Mesleki yeterlilik sınavlarına 
yönlendirilmesi ile yapılacak işlemlerin tek girenlerin tek başvuruda toplamda 3 sınav hakkı 
seferde sorunsuz gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu bulunuyor. 3 sınavda da başarısız olanların 
gün buradaki  görüşmelerde yapı lacak ücretleri geri iade edilmiyor. Sınav süreçlerinde 
çalışmaların alt yapısını oluşturmaya çalışılıyoruz. uygulamalı ve teorik sınavlardan başarı sağlayan 
En kısa zamanda sonuçlandırmayı planlıyoruz” adaylar tüm Türkiye' de geçerli olan Mesleki 
dedi. Yeterlilik Belgelerini almaya hak kazanacaklar.
Başvuruların toplanması ve MESYEB' e iletilmesi Orhangazi TSO, yapacağı çalışmalar sonrasında 
konusunda, 5 sektörde ve 48 meslekte verilecek çalışmalarla ilgili üyelerini bilgilendirmeye devam 
belge için bazı başvuru adımları uygulanmakta. edecek.

Sınavlar 2017 yılı sonuna kadar ücretsiz
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ORHANGAZİ TSO' da KOSGEB Girişimcilik 
Eğitiminin Bir Tanesi Daha Tamamlandı

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, Orhangazi 'de kendi işini kurmak isteyen yeni girişimcilerin 
kuracakları işlerde başarılı ve istikrarlı olmalarını hedefleyen bir eğitim programı olan 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 24.01.2017-27.01.2017 tarihleri arasında tamamlandı.

T

kişi katılım sağladı. Yardımcısı ve Eğit imden Sorumlu 
Eği t imler i  başar ıy la  tamamlayan Komisyon üyesi Sibel Binici yaptığı 
ku r s i y e r l e re  i l e r l e y e n  g ü n l e rd e  açıklamada;  
sertifikaları verilecek. Sertifikalarını 
a ld ıktan sonra projeler i  KOSGEB 
tarafından onaylanan girişimcilere, 
yapacakları iş için bir yılda toplam 50.000 
TL hibe verilecek. Destek miktarlarına 
göre, işyeri açacak olan girişimcilerin 
harcadıkları masraflarının erkeklerde %60' 
ı, bayan, engelli, şehit ve gazi yakınlarına 
ise % 80' inin geri ödemesiz olacak şekilde 
destekleneceği belirtildi. Ayrıca eğitimi 

ülin Karaatlı Tüzün tarafından verilen tamamlayan girişimciler makine ve 
G i r i ş i m c i l i k  D e s t e k  P ro g ra m ı  teçhizat alımlarında 100.000 TL faizsiz 
Uygulamalı Girişimcilik eğitimi 4 günde kredi kullanma imkânını yakalıyor. dedi.

toplamda 32 sürdü ve bu eğitime toplam 30 Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkan 

'' Türkiye'de kendi işinin 

sahibi olmak isteyenlerin oranı yüzde 
85'tir. Bu çok önemli bir rakam, bu 
girişimci ruhumuz ve bu girişimci 

çalışmamızı aktive edip realize hale 

getirmemiz lazım. Biz de Yönetim Kurulu 
olarak bunun bilincinde olarak girişimcilik 

kültürünün oluşması ve var olması için 

KOSGEB Girişimcilik eğitimlerini her yıl 

düzenlemekteyiz. Bu yılda eğitimini 

başarıyla tamamlayan 30 girişimcimizi 

tebrik ediyor ve herkes için hayırlı olmasını 
diliyorum'' 

Destek miktarlarına göre, 
işyeri açacak olan girişimcilerin 
harcadıkları masraflarının 
erkeklerde %60' ı, bayan, engelli, 
şehit ve gazi yakınlarına ise 
% 80' inin geri ödemesiz olacak 
şekilde destekleneceği belirtildi. 
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oplantıya Orhangazi İlçe Kaymakamı 
Dr. Yalçın Yılmaz, Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon T

Komutanı P. Yzb. Gökhan Su, Jandarma 
Komutanı J. Yzb. Ogün Demir, Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün Efendioğlu, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanı Kağan Yeşil ve Çevre odalardaki 
icra kurulu Başkanları katılım sağladı.

çalışmaları, projeleri hakkında bilgi verdi. projeler, eğitim, panel vb. konularda da İlçe hakkında genel bilgilerin verildiği 
Ayrıca Genç Girişimciler Kurulu önümüzde görüş alışverişinde bulundu. Toplantı toplantıda, Musa Öztürk Orhangazi 
ki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı hediye takdiminin ardından son buldu.ekonomisi ve Genç Girişimciler Kurulunun 

TOBB BURSA GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA 
KOMİTESİ TOPLANTISI ORHANGAZİ' DE YAPILDI

Her ay düzenlenen ve bu ay Orhangazi' de gerçekleştirilen TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulu toplantısı bu ay Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu üyesi Musa 
Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşti.
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Herkese Büyük Destekler Sağlıyor

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'ndan “ İstihdam Seferberliği Çağrısına” Tam Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı Naci 
Ağbal'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de 
gerçekleştirildi.

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergün Efendioğlu; “  Dünya ekonomisinde 
yaşanan bir takım gelişmeler ve Döviz 

çalışmaları oda olarak birlikte yürütüyoruz. 
kurundaki artışla beraber ekonomimizde 

Başlatılan istihdam seferberliği, hem 
yaşadığımız sıkıntıların çözümü için, bu 

işsizlere hem de firmalarımıza maddi 
dönemde bizlerinde Orhangazi Ticaret ve 

destekler sağlıyor. 
Sanayi Odası olarak elimizden geleni 

Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın, yapma gayretinde olduğumuzu belirtmek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye Ekonomi Şurası'nda TOBB istiyorum.Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşan 
üyelerine hitaben, "Her bir üye bir kişiyi Ülkemizde ve Dünyada yaşanan ekonomik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
istihdam etse 1,5 milyon yeni iş alanı, yeni daralmaya karşı birlik ve beraberlik istihdam seferberliği çağrısına Orhangazi 
aş anlamına geliyor” dedi. içerisinde hareket ederek iç piyasadaki TSO 'dan tam destek geldi.

hareketliliğin artırılması için bir dizi B iz lerde Cumhurbaşkanımız ın  ve  TOBB'un organize ettiği Türkiye Ekonomi 
tedbirler alınıp çalışmalar yapılıyor. Başbakanımızın ifadelerine sonuna kadar Şurası, M. Rifat Hisarcıklıoğlu'un ev 
Devletimiz işverenin istihdamını arttırması katılıyoruz. İstihdam ekonomimizi de sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
için önemli teşvik paketleri açıkladı. canlandıracak en önemli tedbirlerden biri.Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 

Açıklanan bu teşvikler ve desteklerden Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Ayrıca istihdam seferberliği için üst 
sonra, 2017 yılında biz özel sektör Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, kuruluşumuz olan TOBB ile bir dizi 
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Orhangazi TSO Genç Girişimciler Kurulu sadece ekonomik krizlerde değil birlikte konunun uzmanı Sayın Dr. Murat 
İcra Kurulu Üyesi Musa Öztürk'ün açılış iş letmeler in t icar i  yaşamlarında Erdoğan'dan dinleyeceğiz. Bizler genç 
konuşmasıyla başlayan seminerde karşı laştıkları  krizlerde yapması girişimciler kurulu olarak üyelerimizin 
Ö z t ü r k ;  ' E k o n o m i d e  y a ş a n a n  gerekenler ve yaşanan örnekleri, krize ticari yaşamlarına fayda sağlayacak bu 
da lga lanmalar  sebeb iy le  i ç inde  hızlı cevap verememenin yaşattığı tür seminerleri düzenlemeye devam 
bulunduğumuz ekonomik ortamı nasıl sıkıntılarını, alınan kararlarda bilgi edeceğiz'' dedi.
kendi lehimize çevirebileceğimizi, ayrıca yetersizliğinin sonuçlarını bugün hep Kriz Çöpe Atılamayacak Kadar Değerlidir

Dr. Murat Erdoğan tarafından verilen 
seminerde Erdoğan; ' '  Kr iz  çöpe 
atılmayacak kadar değerlidir. Bazı 
işletmeler kriz esnasında pazar payını 
kaybediyorken bazı işletmeler ise büyük 
başarılar elde ederek diğer işletmelerin 
”Nası l  başarıyorlar?”  demelerini  
sağlayabiliyor. Pek çok işletme bu kriz 
dönemini kendi yararlarına çevirerek 
döneminin devleri olmayı başarmışlardır. 
Kriz dönemlerinde bakış açımızı 
değiştirmek, yaratıcı düşünebilmek, 
sorgulamak, soru sorabilmek çok önemli. 

Krizden Çıkmak İçin İstihdam Artmalı

Orhangazi TSO Genç girişimciler kurulunun organizasyonuyla ''Kriz Yönetimi ve Krizi Fırsata Çevirme'' konulu 
seminer odanın Seminer salonunda gerçekleşti. Seminere Orhangazi TSO Meclis Başkanı Erol Hatırlı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün Efendioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda üyeleri katılım sağladı.
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Orhangazi TSO' da, Meslek  
Tanıtımları Devam Ediyor

e ç t i ğ i m i z  y ı l l a r d a  d a  öğrencilerin derslerinde ve meslek alanlarda her türlü desteği verdiği ve 
gerçekleştirilen meslek tanıtımları seçimlerinde yardımcı olabilecek Ticaret v e r m e y e  d e v a m  e d e c e ğ i  Gprogramı kapsamında, bu yıl sicili işlemleri ve oda işlemleri hakkında bilgilendirmelerinin ardından, ülkemizin 

Orhangazi Çok Programlı Lisesi 10. Sınıf bilgilendirme sunumu yaptı. Odanın gelişmesi için eğitimin ve eğitim alanların 
Muhasebe öğrenci ler i ,  Muhasebe işleyişini ve bölümlerini tek tek anlatan yanında olmanın, kurumların en önemli 
öğretmenleri Serkan Kurnaz ve Fatih Güney, öğrencilere okulda da gördükleri görevlerinden birisi olduğuna da vurgu 
Karpuz eşliğinde Orhangazi Ticaret ve konular ve belgeler hakkında ayrıntılı bilgi yapıldı.
Sanayi Odasına ziyarette bulundular. verdi. Gamze Güney meslek lisesi Oda hizmet birimleri gezen öğrenciler, 
Ziyarette, öğrencilere Oda ve Sicil öğrencilerinin mezun olduktan sonra oda bölümlerin yaptıkları işlemleri yerinde 
Müdürlükleri  hakkında, gelecekte ve borsalarda çalışması için gerekenleri gözlemleyerek öğrenme fırsatı buldular. 
yapacakları meslek seçimlerine yardımcı anlattı ve meslek lisesi mezunu olacakları Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'na bu 
olacak bilgiler verildi. Ziyarette gösterilen için bu alanda avantajlı olduklarını söyledi. tanıtımı yaptıkları için çok teşekkür eden 
Orhangazi TSO tanıtım filminin ardından Toplantıda ayrıca, Orhangazi TSO öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf 
Ticaret Sicil Müdürü Gamze Güney, yönetiminin, öğrencilere mesleki ve diğer çekiminin ardından program son buldu.

Ticaret Sicil Müdürü Gamze Güney, öğrencilerin derslerinde ve meslek seçimlerinde yardımcı 
olabilecek Ticaret sicili işlemleri ve oda işlemleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. 

söyleyemeyiz'' dedi.
Krizden çıkmak için istihdam artmalı
Kriz sadece Ekonomik olmamakla beraber 
birçok faktörün işletmelerde kriz haline 
gelebildiğine değinen Erdoğan; ''krizle 
mücadelede işletme sahiplerinin etkin 
liderlik yapabilmesi de çok önemli. 
Çalışanların motivasyonu artarsa krizle 
baş etmede o kadar başarılı olursunuz. 
Krizden çıkmak için de istihdamı 
art t ı rmal ıy ız . Bunun iç in  İŞ-KUR 
destekler inden de faydalanmanız 
mümkün'' diye devam etti.
Kriz Hazırlıklı Olan İçin Fırsattır!
Erdoğan; ' 'Çoğumuzun aklına kriz Daha sonraki yıllarda un değirmenleri ve 
olduğunda, piyasada varlık gösteren tüm şeker makineleri de işletmeye başlayan 
işletmelerin krizde olması gerekir firma, üretim alanlarını yaygınlaştırdı ve Ben krizden etkilenmem demek yanlış olur, 
düşüncesi gelir. Ama bu yanlış bir 70'li yıllara doğru ağır sanayi endüstrisine tedbirli olmalıyız, her zaman bir “B” 
düşüncedir. Bazı işletmeler kriz esnasında yatırım yapmaya başladı. Samsung, 1990'lı planımız olması lazım. Örneğin siyah kuğu 
pazar payını kaybediyorken bazı işletmeler yıllarda, Kore dışında hızlı bir büyüme teoremini düşünelim; tüm kuğuların beyaz 
ise büyük başarılar elde ederek diğer göstermiştir. Diğer Asya şirketlerinin olduğuna tamamen kabul edip bu durum 
işletmelerin ”Nasıl  başarıyorlar?” aksine, 1997'deki Asya Ekonomik Krizi'ni üstünden hareket edersek, bir yerde siyah 
demelerini sağlayabiliyor. Pek çok işletme neredeyse hasarsız atlatmıştır'' dedi.bir kuğu çıkması sonucu bütün planlar 
bu kriz dönemini kendi yararlarına Son anına kadar katılımcılar tarafından tamamen bozulur ve çok sert bir etki 
çevirerek döneminin devleri olmayı dikkatle dinlenen Seminer, katılımcıların oluşur. Bu yüzdendir ki, hiç görmediğimiz 
başarmışlardır. Örneğin Samsung ilk sorularının yanıtlanmasının ardından ve bir şeyi tamamen reddedip "yok" 
olarak yakın ülkelere kurutulmuş balık, Dr. Murat Erdoğan'a hediyesinin takdim diyemeyiz. Bu zamana kadar hiç olmamış 
sebze ve meyve satmak amacıyla kuruldu. edilmesiyle sona erdi.bir olayın yine olmayacağını kesinlikle 
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Şubat Cumartesi günü Orhangazi çalışılacağız diyerek tüm katılımcılara problemlere neden olmaktadır. Ruhsat 
Ticaret ve Sanayi Odasında, 11. Meslek teşekkürlerini sundu. bölümü olarak özellikle vatandaşların 

Grubu Üyeleri olan Lokanta ve Restoran İlçemizde turizmin geleceğinin neler açacakları işletmelerini prosedürlere 
İşletmecileri bir araya geldi. Yaşadıkları olacağı ve üyelerin gelecekte ne gibi uygun olarak açmalarını ve açarken de 
s ık ınt ı lar ın çözümü ve gelecekte yatırımlar yapması gerektiği hakkında söz hangi noktalarda çok dikkatli olmaları 
yapacakları yatırımlara yönelik vizyon alan işletme sahipleri, şehir merkezinin gerektiği konusunda iyi araştırma 
oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen rahatlaması ve belirl i  noktalarda yapmalarını ve buna göre işyeri açmaları 
toplantıya  Orhangazi Ticaret ve Sanayi konumlandırma yapılması için turizme konusunda uyarıyoruz. Zira, bir örnek 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ergün yönel ik  h izmet  vereb i lecek  o lan  vermek gerekirse, hiç bacası olmayan bir 
Efendioğlu, Meclis Başkanı Erol Hatırlı, işletmelerin şehir dışına taşınmasının yerde işyeri  açıp sonradan başa 
Nitelikli Eleman konularında bilgi vermek uygun olabileceğini belirtti. Ayrıca bir çıkamadıkları için çok zor durumda 
üzere eğitimden sorumlu Yönetim Kurulu vizyon çizerek gerekli yatırımların kalınabilmekte, hatta işyeri kapatılmak 
Başkan Yardımcısı Murat Öztürk, 11. şimdiden yapılması gerektiği fikrini beyan zorunda kalınabilmekte. Buna benzer 
Meslek grubu temsilcileri yönetim kurulu ettiler. örnekleri çoğaltabiliriz.“ dedi. 
üyesi İslam Kurtiş ve Sadettin Ünver, 11. Özellikle, aşçı, servis elemanı, garson gibi 
meslek komitesi başkanı Mustafa Dere ve yetişmiş eleman ihtiyacının çok fazla 
komite üyeleri, Esnaf Sanatkarlar Odası olduğu konusunda fikir beyan eden işletme 

Toplantıya katılan üyelerin genel olarak Başkanı Yahya Safran, Orhangazi  sahipleri, bu konuda meslek örgütlerinin 
üzerinde durduğu hususlardan birisi de B e l e d i y e s i  R u h s a t  v e  D e n e t i m  çalışmalar yapmasını talep etti. Nitelikli 
haksız rekabet olduğunu belirterek konuyu Müdürlüğünden Nihal Uysal Aydın, eleman ihtiyacı ve çözüm yolları hakkında 
şu şekilde paylaştılar; “Ticari faaliyet O r h a n g a z i  B e l e d i y e s i  Z a b ı t a  İlçemizde bulunan Meslek Yüksek Okulu ile 
gösteren bizler, mevcut vergisini düzenli Müdürlüğünden Metin Aygün, Orhangazi görüşmelerin yapılıp, bu konudaki 
ödeyen, ist ihdam sağlayan, yasal İ l ç e  G ı d a  Ta r ı m  v e  H a y v a n c ı l ı k  taleplerin iletilmesi hususunda hem fikir 
y ü kü m l ü l ü k l e r i n i  y e r i n e  g e t i re n  Müdürlüğünden Cihan Şen ve çok sayıda olundu.
işletmeleriz. Haksız rekabet hallerinde yani üye katılım sağladı. Denetimle ilgili hususlarda toplantıya 
kanunda da açık bir ifadeyle, bir kişi ya da Sektörel sorunların görüşüldüğü toplantı, katılan Belediye ruhsat işleri, zabıta 
kurumun bir diğeri üzerinde herhangi bir meslek komite başkanı Mustafa Dere'nin müdürlüğü ve ilçe tarım ve hayvancılık 
alanda uyguladığı zarar verici hareketleri açılış konuşmasıyla başladı, görüşülecek müdürlüğü bu konularda özellikle hassas 
ile kast edilen durumlardan dolayı, bizler konular hakkında bilgiler aktaran Dere, davranıldığını ifade etti.
zor durumda kalıyoruz. Rekabetin ve sonrasında katılımcıların kendilerini Orhangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim 
geçimin her geçen gün çok daha fazla tanıtması için söz verdi. Müdürlüğünden Nihal Uysal Aydın, 
arttığı son yıllarda, kayıt içinde olan bizim Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim “Vatandaşların işyeri açılışlarında daha 
gibi işletmelerin ayakta kalabilmesi için Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu; duyarlı davranması gerektiğini belirterek, 
denetim mekanizmalarının acilen kayıt toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü ruhsat alamayacakları yerlere işyeri 
içinde olan bizim gibi işletmelerin lehine mutluyuz, sektörün sorunlarını çözümüne açmaya kalkmasınlar, yatırım yapıldıktan 
denetimlerini başlatmalarını talep kavuşturmak için yapılması gereken sonra ruhsat alamadıklarında yaşadıkları 
ediyoruz.çalışmalarda elimizden geleni yapmaya s ı k ı n t ı l a r  g e r i  d ö n ü ş ü  o l m a y a n  

Kayıtlı Üyelerin Varlığının Devamı İçin, 
Kayıtdışı Denetimlerin Yapılması Şart!

Lokanta ve Restoran İşletmecileri 
Sektörel Toplantıda Bir Araya Geldi

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu; toplantıya ev sahipliği 
yapmaktan ötürü mutluyuz, sektörün sorunlarını çözümüne kavuşturmak için yapılması gereken çalışmalarda 

elimizden geleni yapmaya çalışılacağız diyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. 
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Ayrıca bir diğer konuda Suriyelilerin iş yeri denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde toplantılarda görmek istiyoruz. Nitelikli 
açması durumunda, yetkili kurumlardan yürütülmesi gerektiği düşüncelerini eleman konusunda ki talepler oldukça 
belge almadan, çalışma izni ve ruhsatı paylaştılar. fazla, meslek yüksekokulu ile bu konuları 
olmadan faaliyetlerini yürütmesidir. Tespit Orhangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık istişare ederek yapılabilecek çalışmalar 
edilenlerin kapatılmaması bizim gibi Müdürlüğünden katılan yetkililer ise, hakkında onlardan da yardım isteyeceğiz. 
işletmelerin kayıt dışı ve haksız rekabetle denetimlerin üst merciiler ile alo ihbar Özellikle sektörel açıdan talepten çok daha 
mücadelede yaşadıkları zorluklara bir hattından gelen ihbarlar doğrultusunda ve fazla aynı iş dalında faaliyet gösteren 
yenisini daha eklemektedir” denildi. kayıtlı olarak geldiğini, bu kayıtlar işletmelerin varlığı ciddi anlamda hem 
Belediye yetkilileri ise, “Suriyelilerin açmış doğrultusunda mutlaka denetleme bölge ekonomisine hem de ülke 
olduğu veya diğer işyerlerinin tamamının yaptıklarını ve denetimlerde bakanlığın ve ekonomisine zarar veriyor bu konuda da 
ruhsatsız olmadığı, denetimlerde bu mevzuatın belirttiği listelerin kullanılması gerekli merciler ile konuları yıllardır 
türdeki ruhsatsız işyerlerine gerekli gerektiğini belirterek, bunun dışına paylaşıyoruz ve Bakanlıklarla uzun süredir 
m ü d a h a l e l e r  y a p ı l ı p  i ş y e r l e r i  çıkmalarının ve eksik veya taraflı bir paylaşımlarda bulunuyoruz. Sanıyorum ki 
mühürlenmektedir. Buna rağmen tekrar denetim yapamayacaklarını ifade ederek, önümüzdeki zaman içerisinde bu durumun 
mührü kırıp işyerlerini usulsüz olarak en ufak bir uygunsuzlukta Cumhuriyet düzeltilmesi için yasal düzenlemeler 
faaliyete geçirenlerde ayrıca mahkemeye Savcılıklarının sorgusuna tabi olduklarını başlatıldı. Çünkü son zamanlarda ticari 
verilerek hukuki süreç başlatılmaktadır” belirttiler. hayatın iyileştirilmesi yönünde sürekli 
diyerek açıklamalarını yaptılar. yasa taslakları hakkında Odamızdan 

görüşler talep ediyorlar ve bizlerde 
buradan çıkan sonuçları yine kendileriyle 
paylaşıyoruz.” 
Ayrıca Esnaf Odası Başkanı Yahya Safran 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya 'ın da dediği gibi, nüfus ve talep göz önünde 
Safran, “ Özellikle bölgede talebi karşılayan bulundurularak sektörel anlamda şehir 
işyeri olmasına rağmen, ardı ardına bir çok envanteri çıkarılması ve ilgili kurumlarca 
aynı işi yapan işyeri açılmakta bu durum bu iş yerlerin açılması konusunda bir 

Orhangazi dışından bölgedeki sanayi hem mevcut iş yerlerini sıkıntıya sokuyor sınırlandırma getirilmesinin yasal yolları 
kuruluşlarına yemek hizmeti veren hem de iş yerini yeni açan işletmeleri oluşturulması fikrine bizlerde katılıyoruz. 
firmalarla rekabet edemediklerini belirten sıkıntıya sokmaktadır. Bu konuda nüfus ve Hatta son yıllarda yaptığımız tüm 
üyelerin talebine karşılık olarak, Meclis talep göz önünde bulundurularak sektörel toplantılarda önümüze çıkan en önemli 
Başkanı Erol Hatırlı “ Orhangazi TSO olarak anlamda şehir envanteri çıkarılması ve konu başlığı, tüm sektörlerde aynı alanda 
çalışmalarını yürüttüğümüz esnaf satın ilgili kurumlarca bu iş yerlerin açılması ihtiyacın çok üzerinde açılmış olan 
a lma top lant ı lar ına  üye ler imiz in  k o n u s u n d a  b i r  s ı n ı r l a n d ı r m a  işyerlerinin olduğu konusuydu. Bu 
k a t ı l m a s ı n ı n  ö n e m l i  o l a c a ğ ı n ı  g e t i r i l m e s i n i n  y a s a l  y o l l a r ı  konunun çözüme kavuşturulması ile milli 
düşünüyorum. İlkini gerçekleştirdiğimiz oluşturulmalıdır.” dedi. servetin yok olmasının önüne geçilecek, 
toplantılar sonucunda verimli olduğuna devletin vergi tahsilatını kolaylaştıracak, 
dair geri bildirimleri her iki taraftan da istihdam sağlayıcılarını rahatlatacak, milli 
aldık. Sizlerde önümüzdeki günlerde gelir dengesinde düzensizliğin önü 

Toplantıda, özellikle iş yeri açacak olan yapacağımız bu ikili görüşmelere katılım kesilecek, hizmet ve üründe kaliteyi 
kişilerin mutlaka belli bir eğitimden sağlarsanız, konunun muhataplarıyla bire getirecektir” dedi.
geçirilmesi gerektiğine. Ayrıca bürokrasiyi bir görüşme fırsatı yakalayabilirsiniz” dedi. Toplantının ardından 11. Meslek Komitesi 
azaltmak için iş yeri açılışlarında resmi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Başkanı Mustafa Dere “ Başkanımızın da 
evrakların işlemlerinin bir noktadan Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu; KOSGEB dediği gibi konuşulan tüm konular tek tek 
yürütülmesi işleyişin daha çabuk vb. destek konularında bilgiler aktarıldı ve not alındı, bu konular Meslek Komitemizle 
yapılabilmesi için önemli olduğu,  bu konuda odamızda hizmet veriyoruz, her yapacağımız toplantıdan sonra bir rapor 
denetimlerin tüm üyeler için aynı türlü soru için odamıza gelebilirsiniz, bir halinde yönetim kurulumuza sunulacak ve 
standartta yapılması gerektiği, her diğer hususta da satın alma toplantılarını sonrasında ilgili mercilere iletilecek. 
kurumun diğerinden habersiz denetime üyelerimizin katılım sağlamasının faydalı Katılımlarınızdan dolayı herkese tek tek 
gitmesinin oluşturduğu olumsuz etkilerine olacağını düşünüyorum, bu konuda ki teşekkürlerimi sunuyorum” demesinin 
değinen işletme sahipleri, bu menfaatlerin çalışmalarımızı yürütmeye devam ardından toplantıya son verildi.
korunması amacıyla kayıt  dışının ediyoruz sizleri de katılımcı olarak bu 

Yeni Yasal Düzenlemelerle, Mevcut İş Yeri 
Sayısı Değerlendirilerek, Yenilerinin 
Açılması Kontrol Altında Tutulmalıdır

İşyeri Açılış İşlemlerinin Tek Bir Noktadan 
Yapılabilir Olması Gerekir
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ursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsünden Bölüm 
Başkanı Dr. Huriye Özgül Uçurum, 
Ziraat Mühendisi Ahmet Kılınç, 

Ziraat Yük. Müh. Mehmet Sağlam ile 
birlikte, Orhangazi TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün Efendioğlu, Meclis Başkanı 
Erol Hatırlı, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Murat Öztürk, Gedelek Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Orhangazi 
TSO meclis üyesi Mustafa Şener, geleneksel turşu üretimi de ülke amacı ile Bursa Gıda ve Yem Kontrol 
Kooperatif Yönetiminden Hamdi Güleç, e ko n o m i s i n d e k i  ö n e m i n  g i d e re k  Merkez Araştırma Enstitümüz i le 
Orhangazi TSO da gerçekleştirilen çalışma arttırmaktadır. Bu amaçla geçtiğimiz “Geleneksel Orhangazi Gedelek Kornişon 
toplantısında bir araya geldi. yıllarda, Bursa Valiliği'nin de tanıtım Turşusunun  Ka l i te  Öze l l i k ler in in  

destekleriyle, işlenmiş tarımsal ürün olan, Belirlenmesi ” projesini başlattık. 
Orhangazi Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Orhangazi Gedelek kornişon turşusunun Bugün geleneksel yöntemle turşu üretimi 
Efendioğlu; “Son yıllarda gerek iç pazarda geleneksel (ev tipi) üretiminden elde ve elde edilecek ürünlerin raflara girmesini 
gerekse dış pazarda geleneksel, doğal, edilecek bilimsel kalite unsurlarını ön amaçlayan, ikinci aşamasına geldiğimiz 
katkısız ve insan sağlığına faydalı plana çıkarmak, ülke ve bölgemizin sosyo- projenin, buralara gelmesinde verdikleri 
probiyotik mikroorganizmalarla zengin ekonomik hayatına katkısını artırmak, destek ve katkılardan dolayı herkese 
ürünlere olan talebin artması ile birlikte, verileri ile coğrafi işarete yardımcı olmak teşekkür ediyorum” dedi. 

Doğal ve Sağlıklı Ürünlere Olan Talep Artıyor

Orhangazi TSO ile 
Bursa Gıda ve Yem Kontrol 
Merkez Araştırma Enstitüsü, 
Orhangazi Ekonomisi İçin Ortak Çalışmalarını Sürdürüyor
Orhangazi TSO ile Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü İlçemizin 
gelişmesine önemli ekonomik katkılar sağlayacak olan Orhangazi Gedelek Turşusu 
ve Coğrafi İşareti ile ilgili bilimsel çalışmalarına devam ediyor. 

B
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Orhangazi Gedelek Turşusu Gıda Tarım 
Hayvancılık Bakanlığına Sunuldu!

Amaç; Geleneksel Yöntemlerle Üretilen 
Turşuların Raflarda Yer Alması

sağlığı açısından çok faydalı olduğu 
kanıtlanan geleneksel üretim teknikleriyle 
üretilen turşunun tüketiminin birçok 
faydaları olduğu belirtildi.

Projeye ait 2016 yılı araştırma bulguları, 
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının 20-25 
Şubat 2017 tarihinde Antalya'da yapılan 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
Proje Değerlendirme Toplantısında, birçok 
kesimden gelen Bakanlık-Üniversite 
araştırmacı personeline ve üst düzey 
yöneticilerine proje olarak anlatılarak, 
tanıtımı yapıldı.
Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 
üreticilerle, numune alma ve turşu 
kurmaya yönelik, ilk çalışmalar ise bu yıl 
içinde başlatılacak. Yıl boyu süren analiz ve 

f irmalarla mutabakat  sağlanarak elde edilecek ürünler, coğrafi işaret 
kurdurulan numune turşularla bilimsel tanıtımlarında kullanılacak. Öte yandan 
çalışmalar başlatıldı.Doğal ve koruyucu Doğal probiyotik değerlere sahip geleneksel yöntemle elde edilen ürünler 
bulundurmayan geleneksel yöntemlerle geleneksel yöntemle turşuların üretilerek, yine Eylül ayında gerçekleştirilecek 
üretilen turşulardan belirli aralıklarla sonuçlarını bilimsel olarak kayıt altına “Orhangazi Gedelek Turşu Festivalinde” 
alınan numuneler,  bir yıl süreyle Bursa almak ve Orhangazi Gedelek Mahallesinde Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma yer alan daha fazla sayıdaki üreticinin tarafından açılacak bir stantta festivale 
Enstitüsünün ilgili laboratuvarlarında katılımlarıyla aynı geleneksel yöntemle gelenlere ikram edilerek, tüketicilerin 
çeşitli analizlere tabi tutularak, elde edilen üretilecek doğal ürünlerin raflarda yer değerlendirmelerine sunulacak.
sonuçlarla bilimsel veriler oluşturuldu.alması amaçlanmaktadır. G e rç e k l e ş t i r i l e n  t ü m  ça l ı ş m a l a r  
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Geçtiğimiz yıl Orhangazi TSO nun sonrasında proje tamamlandığında, gerek 
Enstitüsü ile gerçekleştirilen proje koordinasyonunda, Gedelek Muhtarlığı, coğrafi işaret için sağlanacak önemli 
sonunda, geleneksel üretim metotlarıyla Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, sonuçlarla, gerek Orhangazi Gedelek 
yapılan turşu üretimi sayesinde, Gedelek Gedelek turşu üreticileri ile Gıda ve Yem Turşusu' nun ulusal ve uluslararası alanda 
turşularının tanıtımına daha fazla katkı Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bilimsel zeminde yer alarak sağlayacağı 
sağlanması ve kadın istihdamının da bu yetkilileriyle bir araya gelerek proje tanıtım ve katkılar sayesinde bölgemize 
yollarla arttırılması hedefleniyor.hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. önemli ekonomik kazanımlar sağlayacağı 
Önümüzdeki günlerde çalışmaların Ardından projeye katkı sağlayacak öngörülmekte.
giderek artacağını belirten yetkililer, insan 
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Tarih ve Doğa Sporları

Öncelikli 

Hedef; 

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu; “ İlçemizin gelecek vizyonu için son derece önemli olduğuna inandığımız, turizm çalıştayında, emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan çalışmaların ardından Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak elde edilen çalışmalar 
toparlanıp, hazırlanacak sonuç bildirgesini özellikle paylaşmamızı isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu ve kamuoyu ile 
paylaşacağız. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlar üzerine tekrar ilerleyen günlerde daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmak üzere bir araya geleceğiz” dedi. 

O
r h a n g a z i  K a y m a k a m l ı ğ ı ,  koordineli bir şekilde çalışması kararı 
O r h a n g a z i  B e l e d i y e s i  v e  alındı.
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası  Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın 

organizasyonunda gerçekleştirilen Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet 
Tur izm Çal ıştay ında sunumlar  Çağlayan, Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
yapıldı.İlçe Protokolünün tam kadro Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ergün 
katıldığı Turizm Çalıştayı sunumlarında Efendioğlu'nun katılım sağladığı 
5 ayrı grupta yapılan çalışmalar çalıştay sonunda koordineli çalışmayla 
katıl ımcılara aktarıldı . Çalıştay turizm yatırımlarına hız verilmesi 
sonucunda ilçedeki tüm kurumların kararı alındı.

Turizm Çalıştayında 
Sunumlar Yapıldı
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Avantajlar ve Dezavantajlar Masaya Yatırıldı
Çalıştay için oluşturulan 5 komisyon sabah Bölgelerinde bulunabilecek tabelalar Gelen turistlere ve Türkiye çapında 
saa t le r inde  baş layan  programla  sayesinde bölgede bulunan yürüyüş Orhangazi'nin turizm imkânlarının 
sunumlarını yaparken, turizm konusunda yolları , şelaleler, mesire alanları , tanıtılması amacıyla, birçok tanıtım reklam 
ilçenin avantajları, dezavantajları, güçlü ve konaklama tesisleri, yeme içme alanlarına materyalleri hazırlamak ve İl Kültür 
zayıf yanları masaya yatırıldı. öğrenme, görme ve ulaşma imkânı Müdürlüğünün oluşturmuş olduğu turizm 
Turizm Çalıştayında Orhangazi'de turizm sağlanacak. Turizm eylem planları rehberinde ilçemizin de yer almasının 
geliştirilmesi ile ilgili olarak özellikle hazırlanarak yakın, orta ve uzun vadede sağlanmak.
kurumlar arasındaki uyum ve diyalogun yapılacak çalışmaların belirlenerek Orhangazi de yer alan birçok doğa ve spor 
artırılması üzerinde duruldu. turizmde gelişmenin sağlanması. turizmi imkânlarını bir programla 
Özellikle gündeme gelen konular şunlar Yalova bölgesinde bulunan mavi – yeşil birleştirerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
oldu; Orhangazi Kaymakamlığı, Orhangazi yürüyüş yollarının benzeri alanları ile ortak olarak Orhangazi göl kenarında 
Belediyesi ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi belirlemek ve bu belirlenen alanlarla, şehir Ulusal ve uluslararası doğa sporları 
Odasının ortak olarak oluşturduğu Turizm içlerindeki turistik yönlendirme ve festivali gerçekleştirmek. Aynı şekilde, 
koordinasyon ekibinin kurularak yıl bilgilendirme tabelalarını yaptırarak bölgemizde bulunan İznik gölü ve gürle 
boyunca gelişmeleri takip etmesi ve eylem bölgeye daha fazla doğa ve spor turizmi dağında Gerekli organizasyonlar yapılarak 
planlarının devamının sağlaması, Turizm turistlerini çekmek. su ve doğa sporları yarışmalarının 

20

ORHANGAZİ EKONOMİ - 2017



Ilıpınar höyüğünün gün yüzüne çıkarılarak 
dünyada birçok örneklerinde olduğu gibi 
açık hava müzesi olarak düzenlenmesi ve 
Ilıpınarın dünya çapında bilinen bir yer 
olmasını sağlamak. Yine Tarih, kültür ve 
sanatsal miraslarımızın tanıtımının 
yapılabilmesi için Açık hava ve kent 
müzelerinin oluşturulması. 
İlçemiz genelinde bulunan İmara uygun 
Mevcut turizm yatırım alanlarının 
belirlenmesi, fizibilitelerinin çıkarılması ve 
yatırımcılar için hazır, önerilebilir projeler 
haline getirilmesi. İmara açık olan Turizm 
yatırımları için bölge haritaların yapılması. 
Termal özelliği olan alanların belirlenerek 
y a t ı r ı m c ı l a r ı  n  t e ş v i k  a m a c ı y l a  
b i lg i lend ir i lmes i  ve  bu  a lan lara  
yönlendirilmesi. Kullanılmayan okul ve 
kapat ı l an  be lde ler in  b ina lar ın ın  
konaklama, yeme –içme alanları olarak 
dizayn edi lmesi  ve yat ır ımcı lara 
sunulması. Göl kenarında, doğaya, çevreye 
zarar vermeyecek, butik konaklama 
alanlarının çoğaltılması için gerekli 
çalışmaların yapılması.

 Halen birçok bisikletçinin Orhangazi'ye 
gelerek bisiklet sporunu yapmakta olduğu 
doğal parkurlardan olan, İznik gölü 

yaşayabilecekleri  olası  kazalarda 
çevresindeki ve Gürle dağında bulunan 

kullanılma üzere, ilçemizde bulunan 
bisiklet yollarının güzergâh tabelaların 

mahalle afet gönüllülerinden, kurtarma 
yapılması, parkurların rehabilite edilmesi 

birimlerinin kurulması. 
ve bisiklet sporcularının gereksinimlerini 

İ lçe genelinin görsel güzell iğinin 
karşılayacak hale getirilmesi.

iyileştirilmesi, çekiciliğinin arttırılması 
Gürle dağında bulunan yamaç paraşütü 

amacıyla, İlçemizin girişlerinden itibaren, 
alanın çevre düzenleme işlemlerinin 

eski bina kalıntıları, taş ocakları nın 
doğaya uygun koşullarda yapılması. Yine 

görünümlerinin rehabilite edilmesi. Şehir 
bisiklet parkurlarında olduğu gibi, 

girişlerinde turizm unsurlarının yer aldığı 
kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak 

tak,  pano, obje, tabela gibi etkileyici ve 
hale getir i lmesi . Ayrıca bölgenin 

dikkat çekici tanıtım materyallerinin 
tanıtılması amacıyla, Doğa fotoğrafçılarını 

konulması. 
b ö l g e y e  d a v e t  e d e re k  b ö l g e n i n  

İlçemizde bulunan Doğa ve su sporları ile 
tanınırlığının artırılması.

ilgilen vatandaşlarımızı teşvik ederek 
T u r i z m  o d a k l ı  p r o j e l e r i n  

dernek ve spor kulübü kurmalarını 
gerçekleştirileceği, Pilot köy uygulaması 

sağlamak. Fabrikaların doğa ve su sporları 
başlatılarak, bölgemizde yer alan turizm 

konusunda ku lüp ler  kurmalar ın ı  
yönü en güçlü köylerin seçilerek, yapılacak 

destekleyerek, gençlerin farklı spor 
olan çalışmalar sayesinde tüm ülke 

dallarında eğitim almalarına yardımcı 
çapında tanınırlığının artırılması.

olmalarını sağlamak. Yine kurulan bu 
Doğa ve spor turizmi amacıyla Orhangazi' 

kulüplerin spor yarışmalarında yer alarak 
ye gelecek turistlerin, parkurlarda 

bölgemizin tanınırlığına katkı sağlaması. 
Turizmin tanıtımı için web sitesinin 
oluşturulması ve başta resmi kurumlar 
olmak üzere, tüm ilçenin bu web sitesine 
kendi web sitelerinde yer vermelerini 
sağlamak. İlçemizde doğa ve spor turizmi 
konularından olan 14 farklı branştan 
yapılabilecek faaliyetleri ve diğer tüm 
turizm değerlerinin bu sitede yer almasını 
sağlamak. 
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İlçemizde bulunan, hayatlarını kültür Turizm rehberlerinin davet edilerek 
v e  s a n a t  a l a n ı n d a  a d a m ı ş  bölgenin potansiyelinin farkına 
ustalarımızın sanatlarını icra etmeleri varmalarını sağlamak ve yapılan 
ve bu çalışmalarını sunmaları için bir t u r l a ra  i l ç e m i z i n  t a n ı t ı l m a s ı  
kültür sanat sokağı oluşturulması. s o n r a s ı n d a ,  b u  k e s i m l e r c e  
Gelen turistlerin programlar dâhilinde O r h a n g a z i ' n i n  t u r i z m  re h b e r  
bu mekânlara yönlendirilerek, sanatın programlarında yer almasının 
tanıtılmasını sağlanması. sağlanması.  
İlçemiz meydanında bulunan tarihi Toplantı sonunda ise, elde edilen 
hamam restore edilerek kültür ve verilerin toplanım, toplantının amacı 
sanat çalışmaları için faaliyete d o ğ r u l t u s u n d a  r a p o r u  
geçmesinin sağlanması. oluşturulduktan sonra, asıl turizm 
Zeytin dondurması, zeytin çikolatası, çalıştayının; Doğa ve su spor dallarının 
duvalı tatlı gibi İlçemize özgü federasyon temsilcileri, turizm 
yemeklerin ön plana çıkarılarak konusunda uzmanlar, Resmi kurum 
hazırlanacak projelerle tanıtımının temsilcileri ve Bölgemizde bulunan 
sağlanması. Özellikle Orhangazi de en turizm konusunda özverili kişilerin 
çok talep gören yiyecek türlerinin katıl ımıyla Turizm Çalıştayının 
lokanta ve yiyecek içecek satılan yapılması konusunda hemfikir 
yerlerde gelen turistlere ikram olarak kal ınarak , o luşturulan tur izm 
verilmesi. komisyonunca ön fizibilite raporunun 
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C
umhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan 
“Mill i  Seferberlik” kapsamında 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Mehmet Müezzinoğlu tarafından ilan edilen 
“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik”e 
yönelik çalışmalar hız kesmeden devam 
ediyor. Bu çerçevede İş ve Meslek 
Danışmanları iş arayan kaydı oluşturmak, 
işe yönlendirmek, açık işleri almak, işsizlik 
sigortası ve aktif işgücü hizmetleri ile ilgili 
konularda  daha faz la  vatandaşa 

anlayışı  içeris inde İŞKUR hizmet Odamızda stant açan Çalışma ve İş Kurumu ulaşabilmek ve bugüne kadar İŞKUR 'a 
binalarının dışına çıkan İş ve Meslek Gemlik Hizmet Merkezi personellerinden İş başvurmamış vatandaşlarla ve üyelerle 
Danışmanları, çalışma hayatına dair ve Meslek Danışmanı Hamdi ÜNLÜ ve daha yakın temas ve daha fazla hizmet 
sorunları ve önerileri vatandaşın ayağına Gürkan ÇAKMAK işverenlerden gelen vermek amacıyla çalışmalarda bulunuyor. 
kadar giderek, çözmeye çalışıyor. Bu sorulara cevap verdiler. Çalışma Hayatında Milli Seferberlik 
kapsamda Orhangazi Ticaret ve Sanayi Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı kapsamında “Akıl Teriyle Alın Teriyle” 

Ergün Efendioğlu; “Son zamanlarda 
ülkemizde işverenlerimizin önünün 
açılması, işsizlerin iş bulabilmesi amacıyla 
birçok uygulama yürürlüğe giriyor. TOBB ve 
Oda olarak bizlerde bu seferberlik ve 
protokollerde yer alıyoruz. Bu gün burada 
açılan stantta yine bu uygulamaların 
sonucu. Bu manada paydaşımız olan 
İŞKUR Gemlik şubesinin Odamızda stant 
açarak üyelerimize yönelik hizmet sunmuş 
olmasından da memnuniyet duyuyoruz” 
diyerek, işbirliğinin artarak devam 
edeceğini belirtti.
Bir günlük bir programla açılan standın, 
protokoller kapsamında önümüzdeki 
günlerde de üyelerin faydalanması 
amacıyla yeniden açılacağı bildirildi. 

Gemlik İŞKUR 
Odamızda Stant Açtı

Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
Odamızda stant açan Çalışma ve İş 

Kurumu Gemlik Hizmet Merkezi 
personellerinden İş ve Meslek 

Danışmanı Hamdi ÜNLÜ ve Gürkan 
ÇAKMAK işverenlerden gelen 

sorulara cevap verdiler. 
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rhangazi  Ticaret  ve Sanayi  edebilmeleri amacıyla son zamanlarda 
O d a s ı ' n d a  g e rç e k l e ş t i r i l e n  çıkarılmış olan teşviklerin işverenler için 
'İstihdamda İşveren Teşvikleri' oldukça önemli olduğunun altını çizerek, 
seminerine yoğun katılım sağlandı. ça l ı ş a n  ve  i ş ve re n  a ra s ı n d a  b u  

Seminere Orhangazi TSO yönetim kurulu koordinasyonu yürütmekten dolayı 
ve üyelerinin yanısıra, üyelerin büyük oldukça memnun olduklarını ve tüm işçi ve 
çoğunluğunu temsil eden muhasebeci ve işverenin bu konuda daha bilinçli olup 
Müşavirler katıldı. Orhangazi TSO' nun teşvik ve desteklerden yararlanmaları 
misafiri olarak gelenlerin arasında, Bursa gerektiği konusunun üzerinde önemle 
eski SMMM odası başkanı TÜRMOB durdu.
TESMER üyesi Mesut Topçu, Sosyal  İŞKUR Gemlik Hizmet Merkezi Müdürü  
güvenlik danışmanı ve Olay TV Vergili Hayat Mustafa Volkan Yıldırım, devletin açıklamış 
programı sunucusu SMMM Özgür olduğu destek ve primlerden yararlanmak 
Erdursun, Haksız rekabet kurulu üyesi üzere yapılması gereken İşbaşı eğitim 

Mısır devlet destek ve teşvikleriyle ilgili Feramuzşah SARI , Gemlik SMMM programları ve işbaşı eğitim programından 
bilgiler verdi.temsilcisi Emir Es ve SMMM camiası nasıl yararlanılabileceği hakkında bilgiler 
Osman Mısır, önemli bir dönemden önemli isimleri ve müşavirleri de yer aldı. verdi.
geçtiğimiz şu günlerde, özellikle firmaların Seminere SGM Orhangazi Müdürü İsmail 
işlerini yaparken daha rahat hareket Güven, İŞKUR Gemlik Hizmet Merkezi 

Müdürü  Mustafa Volkan Yıldırım ve SMMM 
Odası Orhangazi Temsilcisi Osman Mısır 
katıldı.
Rekabetin arttığı, nitelikli istihdamın önem 
kazandığı günümüzde, işverenlerin 
yararlanabilecekleri devlet destek ve 
teşvikleri ile uygulamaların anlatıldığı 
seminer Orhangazi TSO Meclis salonunda 
gerçekleştirildi.
Türkiye ekonomisinin büyümesini daha da 
güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi  
olarak değerlendirilen mesleki eğitim ve 
istihdam seferberliği kapsamında, yeni 
istihdam sağlamak isteyen veya nitelikli 
eleman arayan tüm işverenlere konuyla 
ilgili devlet teşvikleri hakkında geniş bir 
bilgilendirme yapıldı.
SMMM Odası Orhangazi Temsilcisi  Osman 

Orhangazi TSO 'İstihdamda İşveren 
Teşvikleri' Seminerine Yoğun İlgi

o
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bilgilendirme yaptı.
Ayrıca Güven,   5510 sayılı kanunun 81. Md. 
1. Fıkrasının (ı) bendinde düzenlemiş olan; 
Malullük-yaşlılık ve Ölüm sigortası primi Yıldırım, iş başı eğitim programından en az olan dönemlerde yapmaya devam 
işveren hissesinin %5 lik kısmının hazinece 2 sigortalı çalışanı olan ve kuruma kayıtlı edeceğiz. Düzenlediğimiz “İstihdamda 
karşılanması,  4447 sayılı kanunun geçici işyerlerinin yararlanabileceğini ve ayrıca İşveren Teşvikleri”  seminerinin de bu 
10. Md. Öngörülen 6111 sayılı kanunla programa katılabilmek için 15 yaşını anlamda oldukça faydalı olduğunu gelen 
yapılan sigorta primi desteği, 4447 sayılı tamamlamış olmak,  işverenin birinci, üyelerimizden, misafirlerimizden ve 
kanunun 50. Md. Gereği işsizlik ödeneği ikinci derece yakını olmamak ve kuruma programın interaktif geçmiş olmasından 
alanların işe alınması halinde sigorta prim kayıtlı olarak 3 ay süredir işsiz olmak görüyorum. Programımıza katı lan 
teşviki desteği,  Asgari ücret desteği prim , gerektiğini açıkladı. konuşmacılarımız SGM Orhangazi Müdürü 
4/b Bağkur sigortalıları kapsamındaki Yıldırım, İşbaşı Eğitim programını Sn. İsmail Güven' e, İŞKUR Gemlik Hizmet 
sigortalıların beş puanlık prim indirimi tamamlayan katılımcıların program Merkezi Müdürü  Mustafa Volkan Yıldırım'a, 
konusunda ayrıntıl ı  açıklamalarda sonrasında 3 ay içinde işe alınması SMMM Odası Orhangazi Temsilcisi  Osman 
bulundu. durumunda iş verenlerin imalat sektörü ise Mıs ır 'a  teşekkürler imiz i  sunuyor, 
Oldukça interaktif şekilde gerçekleştirilen 42 ay, diğer sektörlerde faal iyet toplantıdan elde edilen bi lgi lerin 
seminerde her sunumun ardından soru gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK İşveren üyelerimize fayda getirmesini diliyorum.” 
cevap bölümü yapıldı. Katılımcılar merak Primi işsizl ik  s igortası  fonundan Dedi.
ettikleri konular hakkında sorular sordular karşılanmakta olduğunu belirtti. Seminer sonrasında katılımlarından dolayı 
ve birebir cevaplar aldılar. Program SGM Orhangazi Müdürü İsmail Güven,   teşekkür etmek ve hediyelerini vermek 
sonrasında değerlendirme yapan 6111 sayılı kanunla yapılan sigorta primi üzere Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı desteği, işsizlik ödeneği alanların işe Orhan İpek, konukların hediyelerini vererek 
Ergün Efendioğlu ;” Bu ve buna benzer alınması halinde sigorta prim teşviki tebriklerini sundu. Toplu fotoğraf çekiminin 
programları, üyelerimizin en çok ihtiyacı desteği, Asgari ücret desteği gibi konularda ardından toplantı son buldu.

25

ORHANGAZİ EKONOMİ - 2017



bölgemiz arazilerinde belirl i  bir Üyelerimizin, halkımızın, İlçemizin ve 
yapılaşma başladı, ilerleyen günlerde bu Ü l k e m i z i n  h a y r ı n a  o l d u ğ u n u  
yatırımlar giderek artacak. Bu nedenle düşündüğümüz Orhangazi Gıda İhtisas 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerin OSB projesinin başarısında, sizlerin 
b i r i n c i  a m a c ı  t a r ı m  a ra z i l e r i n  vereceği görüşlerin, en önemli katkıyı 
kullanılması yerine, oluşturulabilecek bir oluşturacağını da buradan belirtmek 
Sanayi Bölgesinde bu yatırımları bir istiyor ve olumlu sonuçların çıkmasını 
araya getirmekti.  İkincisi ise kayıtdışı ve umut ediyorum” dedi.
merdiven altı tesislerin modern şartlarda Gıda İhtisas Organize sanayi bölgesiyle 
tesisleşmesi konularıydı. Bu amaçla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 
Orhangazi Gıda İhtisas OSB konusunu bölgeyi incelemek üzere gelen heyet 
geleceğimizin gençleri için çok önemli bahse konu arazide incelemeler yaptı. 
görüyoruz. Yasaların izin verdiği ölçüde Ardından Yer Seçimi Komisyonu, Bilim, 
yatırımların yapılması arzusundayız. Bu S a n a y i  v e  Te k n o l o j i  B a k a n l ı ğ ı  
nedenle Ticaret ve Sanayi Odası olarak temsilcisince, Orhangazi Gıda İhtisas OSB 014 yılından bu yana Orhangazi 
bizler kendimize öncelikli amaç olarak, alanı hakkında Yer Seçimi Komisyonuna TSO'nun, Orhangazi Kaymakamlığı 
bölgemizin güzelliklerini ve değerlerini bilgi verildi ve 1/25.000 ölçekli Eşik ve Orhangazi Belediyesi ile birlikte 2
korumak amacıyla, gelecek olan Analizi Haritası ve 1/5.000 ölçekli pafta sürdürülen Gıda İhtisas OSB çalışmaları 
yatırımları Organize Sanayi Bölgesinde incelendi.neticesinde, önemli bir sürece girildi.  
bir arada tutmayı hedefledik. İlçemiz Yer Seçimi Komisyonunda, Maliye 
açısından son derece önem arz eden bu Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Tespit Ve 
konunun neticelenecek olmasından ötürü İmar Takip Koordinatörlüğü, Çevre Ve 
son derece mutluyuz. Şehircilik Bakanlığı Bursa Çevre Ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü, Ulaştırma, 
Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Bursa Yenişehir Havalimanı 
Müdürlüğü Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık 
Bakanlığı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü , Enerji Ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Teiaş 2. Bölge Müdürlüğü, 
Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 
Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
İl. Bölge Müdürlüğü, Bursa Valiliği Yatırım 
İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa 
Halk Sağlığı Müdürlüğü 'nün yetkilileri yer 
aldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergün Efendioğlu, “ Otoyolla birlikte 

ORHANGAZİ GIDA İHTİSAS ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGE ÇALIŞMALARI 

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yer Seçim Komisyonu 
çalışmalarını yürütmek amacıyla Orhangazi TSO 'da bir araya geldi. 

ÖNEMLİ BİR KAVŞAK NOKTASINDA
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Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergün Efendioğlu; İlçemizin geleceği 

açısından son derece önemli bir konu 
olan Orhangazi Gıda İhtisas OSB ile 

ilgili sonuçların olumlu sonuçlandığını 
görmek memnuniyet verici...

Toplantıda kurumu adına nihai 
g ö r ü ş  b i l d i r e n  k u r u m  
temsilcilerince Orhangazi Gıda 
İhtisas OSB kuruluş yeri olarak 
uygun görüldü. 
Orhangazi Gıda İhtisas OSB için 
kurumlarının nihai görüşlerini 
içeren raporlarını bir ay içerisinde 
B i l i m  S a n a y i  v e  Te k n o l o j i  
Bakanlığına iletecekler. Ardından 
Yer seçim komisyonunun vermiş 
olduğu raporlarla Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı olumlu görüşü 
çıkması sonrasında, tescil işlemleri, 
Müteşebbis heyetin kurulması, 
kamulaştırma, resmi izinlerin 
alınması, altyapı hazırlığı, yer satışı 
işlemleri aşamalarıyla çalışmalar 
devam edecek.
Kapanış toplantısında Yer Seçim 
Komisyonuna çalışmalarından OSB ile ilgili sonuçların olumlu 
ötürü teşekkürlerini iletmek üzere s o n u ç l a n d ı ğ ı n ı  g ö r m e k  
kısa bir konuşma yapan Orhangazi memnuniyet verici, ilçemiz adına 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ergün uzun zamandır çalışmalarını 
Efendioğlu , İlçemizin geleceği sürdürdüğümüz Gıda İhtisas 
açısından son derece önemli bir OSB'nin ilçemize faydalı olmasını 
konu olan Orhangazi Gıda İhtisas temenni ediyorum, dedi.  

Toplantıda incelenen alanın özellikleri ve yer seçimi 
komisyon toplantısına katılan kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin bu alan hakkındaki görüşleri alındı.
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Orhangazi TSO 'dan Büyük Bir Başarı Daha!  

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarıyla, 2014 yılında saha çalışmaları başlayan, Orhangazi Gedelek Turşusuna 
Coğrafi İşaret belgesi kazandırılmasına dair süreç Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanarak sonuçlandırıldı. 

Artık Orhangazi'nin 
Coğrafi İşareti Var! 

Efendioğlu 
Müjdeyi Verdi ; 
“ Orhangazi 
Gedelek Turşuları 
Tescil Süreci 
Tamamlandı “ 

T
ürk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından verilecek olan, Coğrafi 
İşaret Tescil Belgesi hakkında 

açıklamalarda bulunan Orhangazi TSO 
Yönet im Kuru lu  Başkan ı  Ergün  
Efendioğlu, “Gemlik zeytiniyle, İnegöl 
köftesiyle, Kemalpaşa tatlısıyla, ellerinde 
bulundurdukları Coğrafi işaretleri 
sayesinde daha çok anılırken, artık 
Orhangazi'de turşusuyla anılacak. 
Böylece İlçemiz ekonomisine önemli 
katkı sağlayan turşumuz daha da fazla 
katma değerle piyasada yerini alacak. 
Resmi ilan süresi sonunda alacağımız 
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi bizleri 
ziyadesiyle mutlu etmiştir.
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Amacımız, turşumuzun marka değerini 
artırarak, ticari açıdan hak ettiği değeri 
kazandırmaktı. 
Bu nedenle Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak yürüttüğümüz Coğrafi  işaret 
çalışmalarımızın, katıldığımız fuarların, 
yapılan tanıtımların, bugün hep birlikte 
gerçekleştirdiğimiz festivallerin amacı kaliteli 
ürünümüzü daha büyük kitlelere tanıtarak 
marka değerini arttırmaktır. 
Böylece istihdama, gelir düzeyine, refaha, 
kısacası bölge ekonomimize daha fazla katkı 
sağlamasına imkân verme gayretindeyiz.
Bu konuda yaptığımız tüm çalışmalarda 
b i z l e re  d e s t e k l e r i n i  e s i rg e m e y e n ,  
Milletvekilimiz Sayın İsmail Aydın'a, 
Kaymakamlığımıza, Orhangazi Belediye 
Başkanlığımıza, Türk Patent Enstitüsüne, Gıda 
ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğüne ve tabi ki Gedelek Mahallesi 
Muhtarlığına, Kooperatifine ve halkına 
teşekkür ediyorum” dedi.

Artık İlçemizin Coğrafi İşareti Var! 
tahlil ettirildi ve suyun özelliği test 
sonuçlarıyla kanıtlandı. Elde edilen rapor 
sonucu ile birlikte toplanan tüm verilerle 
birlikte Türkiye Patent Enstitüsüne (TPE) 
resmi başvurumuz gerçekleştirildi.
Öte yandan, Coğrafi işaret ile kullanılacak 
olan “ Gedelek Turşusu “  logosunun tescili 
için TPE' başvuruda bulunuldu ve Gedelek 
Turşusu ile özdeşleşen “Hıyarcan” logosu 
da Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 'nın 
ç a l ı ş m a l a r ı y l a  T P E  t a r a f ı n d a n  
tescillenmiştir. 
B u n u n  a k a b i n d e  B e l e d i y e m i z ,  
Kaymakamlığımız ve odamızın ortaklaşa 
organizasyonunda “Gedelek Turşu 
Festivalimizi” gerçekleştirdik.
Sonunda da yaptığımız tüm bu çalışmalar 
neticesinde, Coğrafi işaretimiz artık, Resmi 
gazetede ilana sunuldu. Sonrasında 6 aylık 
süreç tamamlandıktan sonra Coğrafi 

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkan Tanıtımların yapılması amacıyla İstanbul, İşaret belgemizi alacağız.
Yardımcısı Murat Öztürk , Nisan 2012 İzmir, Antalya'da fuarlara katıldık. 
yılında Odamızın çalışmalarına start Bu aşamada coğrafi işaret tescili ile ilgili 
verdiği, Gedelek Mahallesinde, Gedelek çalışmalarda devam ettik. Gedelek 
Mahalle Muhtarlğı, Gedelek Kalkınma Mahallesi üreticileri işin bizzat içinde yer 
Kooperatifi başkanı ve turşu üreticilerinin alarak süreçte önemli rol oynadılar.
k a t ı l d ı ğ ı  i s t i ş a r e  t o p l a n t ı l a r ı  Orhangazi TSO olarak danışmanlık firması 
gerçekleştirilmişti. i le  anlaşma sağlanarak Gedelek 
Alınan görüş ve öneriler değerlendirilerek, Turşusunun coğrafi işaretinin alınması için 
benimle birlikte, Meclis Başkanımız Erol resmi başvuru hazırlıklarına geçtik.
Hatırlı, Odamız yönetim kurulu üyeleri Ayrıca Pınarbaşı suyunun analizi için 
Sibel Binici, Mehmet Ercan, Burak Tokuç ve Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Orhan İpek'den oluşan “Marka Komisyonu” Araştırma Merkez Enstitüsünün desteğiyle 
oluşturduk. su numuneleri Gedelek köyünden alınarak, 
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C
oğrafi işaretlere konu olan Turşusunun ülke ve dünya çapında 
ürünler, benzer bir ürüne tanınması ve gelişmesinde önünü 
nispetle en az yüzde 20 daha açacak en önemli unsur olarak 
y ü k s e k  f i y a t l a r a  a l ı c ı  görülmektedir.

bulabilmektedir. Dünya coğrafi 
işaretler pazarının büyüklüğünün 200 
milyar dolar civarında olduğu tahmin 
ediliyor. Sadece AB'de 55 milyar 
avroluk yani yaklaşık 170 milyar TL'lik 
bir pazar bulunmakta. Fransa, İtalya ve 
İspanya bu konuda başı çeken ülkeler. 
İtalya sadece Parmesan peynirinden 1 
buçuk milyar avro ciro elde etmektedir. 
Gedelek 'te, yılda yaklaşık 40 bin ton, 50 
çeşit farklı turşular üretilmektedir. 
Mahallede irili ufaklı yaklaşık 60 adet 
turşu imalathanesi bulunmaktadır. 
Yıllık 120 milyon TL. lik bir ekonomik 
hacme sahiptir. Özellikle kadınların 
istihdam edildiği köyde, turşu kurum 
zamanında yaklaşık 2000 kişi  
çalışmaktadır. Coğrafi işaretin Gedelek 

“Tescilli Ürün % 20 Daha
Değerli Satılıyor”

“Tescilli Ürün % 20 Daha
Değerli Satılıyor”
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T
SO Yönetim Kurulu Başkanı Ergün çalışmalar yapılmış,  TOBB'a ilgili o d a m ı z ı n  ç a l ı ş m a l a r ı n a  v e  i l ç e  
E f e n d i o ğ l u ' n u n  b a ş k a n l ı ğ ı n d a  Bakanlıklara, ilçe ve ilçe dışındaki ekonomimize yön veriyoruz. Bu yüzdendir 
gerçekleştirilen toplantıya 15 Meslek paydaşlarımıza iletilerek önemli sonuçlar ki komitelerimizin daha aktif çalışmasını,  

Komi tes i 'n in  temsi lc i ler i  ka t ı ld ı .   alınmıştır. gurup üyeleriyle daha fazla bir araya 
Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Bu ve buna benzer birçok konuda gelmelerini, daha fazla çözüm önerisi, 
Başkanı Ergün Efendioğlu, “Meslek komitelerimiz sayesinde yol aldığımızı görüş ve taleplerini beklediğimizi ifade 
komitelerimizin yapacağı toplantılarda; belirtmek istiyorum. Özellikle komite etmek istiyorum. 
meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, toplantılarında alınan kararlar ve yapılan Değerli komite üyelerimizi yaptıkları 
yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri çalışmalar neticesinde komitelerimizin çalışmalarla elde ettikleri sonuçlar 
görüşmek, sıkıntılarını dile getirip bu yönetim kurulumuzu yönlendirmesi nedeniyle, üyelerimize, ilçemize ve 
konuda gerekli mercilere iletmek amacıyla sayesinde gerçekleşmektedir. Yaptığınız ülkemize sağladıkları katkı ve faydalardan 
çalışma başlatmak, ortak kararların faaliyet talepleri de, aynı şekilde dolayı kutluyorum” diyerek, komitelerin 
alınmasını sağlamak amacıyla bir araya değerlendirilerek yıl boyunca çalışma önemine vurgu yaparak, kendilerini 
gelmektedirler. t a k v i m l e r i m i z d e  y e r  a l ı y o r  v e  kutladı. 
 Oda çalışmalarının temelini oluşturan gerçekleştiriyoruz. 
meslek komitelerinin yaptığı çalışmalar Birlikte ortak düşüncelerle hareket ederek 
sonucunda birçok karar sonrasında üyeler 
için eğitim, seminer fuar vb. düzenlendi, 
ilgili mercilere talepler iletildi ve sorunlar 
çözüme kavuştu.  Bu gün bunları burada 
birlikte göreceğiz ve sizleri dinleyeceğiz.” 
dedi.
İlçeye ve Ülkeye Katkı Sağlayan, Etkili 
Sonuçlar Alınmasına Vesile Olan Komite 
Üyelerimizi Kutluyorum.
Efendioğlu toplantı sonrasında; “Ülkemiz 
ve ilçemiz açısından son derece önemli 
gördüğümüz ve hemen hemen 15 meslek 
komitemizin de ortak sorunlarından olan 
kayıtdışı, nitelikli eleman ihtiyacı, 
sanayiciyle KOBİ arasındaki ticari 
faaliyetlerin artırması hususlarda 

Müşterek Meslek Komite 
Toplantısı Gerçekleştirildi 

Efedioğlu; Ülkemiz ve ilçemiz açısından son derece önemli gördüğümüz ve hemen hemen 15 meslek komitemizin de ortak 
sorunlarından olan kayıtdışı, nitelikli eleman ihtiyacı, sanayiciyle KOBİ arasındaki ticari faaliyetlerin artırması hususlarda 
çalışmalar yapılmış,  TOBB'a ilgili Bakanlıklara, ilçe ve ilçe dışındaki paydaşlarımıza iletilerek önemli sonuçlar alınmıştır. 
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Mali Paydaş Toplantılarıyla Sorunların belirttiğim paydaşlarımızla istişare Görüşmelerin ardından, Orhangazi TSO 
Çözüme Kavuşturulması İçin Önemli ediyoruz. Birçok konuyu bu masa etrafında Genel Sekreteri Gürol Erol komitelerin 
Adımlar Atılıyor. Orhangazi TSO Meclis sonuçlandırmaya çalıştık. yaptığı çalışmalarla ilgili istatistiki bilgiler 
Başkanı Erol Hatırlı, “Toplantılarda Odamız meslek komite üyeleri ilçemiz ve ve etki sağlamış nitelikli kararlardan 
yalnızca iş dünyasının değil, Orhangazi'nin ülkemiz için önemli kararlara alıp, bu örnekler vererek bir sunum yaptı. 
ticari hayatına, gelişimine, sorunlarına kararların uygulamaya girmesinde çok Sunumda ayrıca bugüne kadar alınan 
d a i r  b i r ç o k  k o n u n u n  k o m i t e  etkili bir güce sahip olduklarını ve daha da kararlar ve sonuçlanmış olan kararları 
toplantılarında dile getirildiğini ifade etti. fazlasını yaparak, sorunlarımızı dile tüm meslek komite üyeleriyle paylaştı.
Üyelerimizden gelen talepler sonrasında, g e t i re re k  i s t e d i ğ i m i z  s o n u ç l a r ı  3. meslek komitesi başkanı İsmail Yılmaz, 
Belediye Başkan Yardımcılarımız, Zabıta alabileceğimize inanıyorum” dedi. meslek yüksekokulunun ikinci etabının 
amirliği, Tapu ve İmar işleri, SGK, Vergi Toplantı meslek komitesi üyelerinin görüş b a ş l a t ı l m a s ı  v e  i h t i y a ç l a r ı n ı n  
Dairesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, SMMMO ve önerilerini dile getirmesiyle devam etti. giderilmesine yönelik komitelerimizin 
Orhangazi Temsilciliği ve Odamız 7. meslek komitesi başkanı Muhammet Ali görüş ve önerilerinin alınması konusunda 
öncülüğünde Mal i  Paydaş Grubu Varlı, meslek komitelerinin aldıkları fikirlerini beyan etti. Ayrıca perakendeci 
oluşturduk. Mali paydaş toplantılarıyla kararlar ve bu kararların etkinliğine ilişkin sektörü ve diğer sektörlerin, seyyar 
üyelerimizden gelen tüm talepleri istatistiklerin görüşülmesi teklif etti. satıcılar, kayıtdışı açılan işyerleri vb. den 

korunması için yapılabilecek çalışmaların 
ilgili mercilere iletilmesi konusunda 
talepte bulundu. 
1. meslek komite başkanı Mustafa Şener, 
ilçemizin önemli değerlerinden olan 
Orhangazi Gedelek turşusu üreticilerinin 
modern tesislere sahip olması için 
yapılabilecekler hakkında meslek 
komitelerinden de görüş almak istediğini 
belirtti. Ayrıca Gedelek te doğalgaz hattının 
getirilmesinin ürün üretiminde daha fazla 
çeşitlilik katacağını ve maliyetlerin 
düşürülmesiyle üreticilerin daha çok fayda 
sağlayabileceğini belirtti.
Son bölümde ise meslek komitesi 
üyelerinden, resmi ve diğer paydaş 
kurumlara iletilmesi istenen konular ile 
gerçekleştirilmesi istenen eğitim, seminer, 
fuar vb. faaliyetlerle ilgili talepler alınarak 
toplantıya son verildi.
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ORHANGAZİ   Sanayisiyle BULUŞTUEsnafı

bir imkân tanındığı için çok memnunuz, bugün burada 5 
firmanın da satın alma yetkilileri ile bir araya geldik, 
yaptığımız ikili iş görüşmeleri sonucunda, sanayi 
kuruluşlarına firmamızı tanıtıp, ticaret yapabilme 
imkânı yakaladık.
Gökçağ Matbaa yetkilisi Çağlar Uğurlu ise, bu 
çalışmalarla, odalar ne iş yapar sorusunun cevabını 
veren Orhangazi TSO, Üyelerinin taleplerini dinleyip, 
ticari faaliyetlerine katkı sağladığı için tüm oda 
yönetimine teşekkür ediyorum dedi.4. sü gerçekleşen toplantıya, Aka Otomotiv AŞ 'den Satış 
Katılımcıların oldukça fazla ilgi gösterdiği toplantı Sorumlusu Kemal Gürsel, Ormo Yün AŞ. 'den Satınalma 
sonrasında her bir Kobi firma temsilcisi, Orhangazi Müdürü Göksel Kolçak ve  Satın Alma Sorumlusu Yusuf 
TSO'nun gerçekleştirdiği bu programın son derece Şıldır, Asilçelik AŞ. den Satın Alma Müdürü Sait Eren ve 
faydalı olduğunu ve emeği geçen herkesi tebrik Satın alma sorumlusu Hüseyin Mumcu, Karbonsan AŞ. 
ettiklerini defalarca ifade ettiler.den Satınalma Yöneticisi Mehmet Aslan , Kırpart 

gerçekleştiriyoruz. Yapılan toplantılar sonrasında, ticari alışverişin ilçede Otomotiv AŞ' den Satınalma Mühendisi Hasan 
Amacımız, küçük ölçekli olarak nitelendirilen faaliyet gösteren işletmeler tarafından gerçekleşecek Boykoz'dan oluşan 5 firma temsilcisi katılım sağladı.
Kobilerimizin, ilçemizde bulunan sanayi kuruluşlarıyla olması, ilçenin ticari gelişimine de çok olumlu Toplantıyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu 
çalışmasına imkân tanıyacak ortamı oluşturmaktı. yansıyacağı, yapılan görüşmelerden alınan geri Başkanı Ergün Efendioğlu, “Bilindiği üzere üyelerimizin 
Kendilerine programımıza ilgi gösterdikleri için bildirimlerden fark edildi.kendi aralarında alışverişlerini gerçekleştirmeleri, 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın ilçemize ve Program boyunca gerçekleşen 100 e yakın iş ekonomik olarak gelişmeleri Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. görüşmesinin ardından toplantı sona erdi.olarak bizlerin öncelikli hedeflerinden biridir.

Bu toplantılarla amacımız, üyelerimiz olan kobilerin, Toplantılardan Sanayici Firmalar da İlçe Ekonomisinin Gelişimi için, Son 
ilçemizde bulunan sanayi kuruluşlarıyla çalışmasına 

Esnafta Çok Memnun! Derece Önemli Buluyoruz.imkân tanıyacak ortam oluşturmak. Sanayi 
Sanayi kuruluşlarının satın alma yetkilileri, ülke Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, üyelerden kuruluşlarımızın, ihtiyacı olan ürün ve hizmetler 
genelinde örneğine çok az rastlanan bir programın gelen olumlu geri dönüşlerden dolayı memnun hakkında, her sektörden firma ile görüşmeler yapabilme 
Orhangazi'de gerçekleşiyor olmasından dolayı olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Ergün imkânı yakalamasını sağlamaktı dedi. Bu gün bunu 
memnuniyet duyduklarını ve bu konuda Orhangazi Efendioğlu, oda üyelerini,  Ağustos ayında tekrar yakalayabildiğimizi görüyoruz.
TSO'yu tebrik ettiklerini ifade ettiler. Sanayici firmaların Satın alma yetkilileri ile bir araya Toplantı çalışmalarında bulunan Orhangazi TSO Yönetim 
Toplantıya katılan Kobilerden, Umman Makine işletme getirmeyi planladığını belirterek, üyeleri için şimdiden Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Öztürk; Bugün burada 
yetkilisi Hakan Eroğlu “ Odamız tarafından bizlere böyle çağrıda bulundu.“Esnaf  –Sanayici  Sat ın alma toplant ımızı”  

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası,  
uzun süredir üyeleri arasındaki 
ticari faaliyeti arttırmak için bir dizi 
çalışmalar yürütüyor. Bunlardan biri 
olan Esnaf-Sanayici Satın alma 
Toplantıları 18 Nisan Salı günü 
Orhangazi TSO'da gerçekleştirildi.
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oplantının ev sahipliğinde davet ederek, bir araya gelmemize vesile 
konuşan Ergün Efendioğlu; olduğunuz için bizleri onurlandırdınız. 
Öncel ikle Bugüne kadar İlçemizin ekonomisi için emeğini ortaya 
Odamızda emeği geçen bugün koyanlarla bir arada olmak insana gurur 

aramızda olmayan Başkanlarımıza Allah' veriyor. Odada kurullarda görev almak 
tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara bir gururdur. Başkanlığın gücü çok 
da sağlıklı ömürler diliyorum. öneml id i r.  Doğr u  ku l l an ı lmas ı  
Bugün burada çok değerli büyüklerimiz durumunda toplumu çok güzel 
ve kardeşlerimizle bir araya geldik. Bunu yönlendirilebilir. Toplumun gelişimi için 
ailenin özel günlerde bir araya gelerek en önemli kurumların birincisi Belediye 
bir masa etrafından fikir alışverişinde diğeri de Ticaret ve Sanayi Odasıdır. O 

beraberliğin daima devam etmesini bulunması olarak değerlendiriyorum. nedenle bu kurumlarda görev alan 
temenni ediyor ve büyüğünüz olarak Yapmış olduğunuz çalışmalardan ve arkadaşların ilçeye katkıları son derece 
her zaman danışmanlık yapmayı bir odamıza kazandırdıklarınızdan dolayı önemlidir” dedi. 
borç olarak görüyorum” dedi.da teşekkürü bir borç biliyorum.  Sizlerin 
Hikmet Çoklar; “Sizlerle bir arada tavsiyelerinizi, fikirlerinizi dinlemek 
olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. bizlere güç katacaktır dedi. 
Orhangazi TSO yönetimi ister esnaf Ardından önceki dönem başkanlar tek 
olsun ister sanayici olsun, her zaman,  tek söz aldı ve gelecek yönetimlere 
odaya sahip çıkacak birileri tarafından tavsiyelerde bulundu.
yönetilmelidir. Bugüne kadar böyle oldu Ahmet Aydın; “Davetiniz için teşekkür 
bundan sonra da böyle olacağına e d e r i m .  3 4  y ı l  ö n c e  o d a y ı  
inancım tamdır. Ne zaman bizlere bir kurduğumuzda, O günkü şartlarda Şevki 
görev düşerse elimizden geleni bey ve Sibel hanım ilk çalışanlarımızdı. 
yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek B u g ü n  g ö r ü yo r u m  k i  o d a  d a  
istiyorum” dedi.Orhangazi'de giderek büyüyor. Ama 
Çetin Çoklar; “Bugün burada bizleri birlik ve beraberlik devam ediyor. Bu 

Birlikte Güçlü Bir 
Aileyiz

T
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fendioğlu;  “Önümüzdeki  taşıyacağından hiç şüphem yok. 
süreçte yaklaşan seçimlere de Odamızın gelecek seçimlerinin de 
değinen Efendioğlu, Kısa süre Orhangazi 'mize hayırl ı  olmasını 
sonra odamızın 1000 üyesi temenni ediyorum” dedi. 

seçime gidiyor. Gelecek dönemde Erol Hatırlı; “Katılımlarından dolayı tüm 
bayrağı arkadaşlarımıza bırakacağım, bu b a ş k a n l a r ı m ı z a  te ş e k k ü r l e r i m i  
d ö n e m d e  s e ç i m l e r e  g i r m e y i  sunuyorum. Sizlerin odamızı bu denli 
düşünmüyorum. Yeni dönemde aday sahiplenmesi bizleri gururlandırıyor. 
olacak olan yol arkadaşlarımı da Bugüne kadar yapmış olduğunuz 
destekliyorum. Eminim ki gelecek olan hizmetlerden dolayı şükranlarımızı 
arkadaşlarda odamıza daha da fazla sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de 
katma değer sağlayacaktır” dedi. hizmet kalitesini tüm arkadaşlarla daha 
Ahmet  A lper ;  “ Şuan  a ramızda  da yukarılara çıkaracağımızdan hiç 
bulunmayan, Bugüne kadar emeği şüpheniz olmasın” dedi.
geçen yönetim ve meclis kurullarını, Toplantıya katılan Yönetim Kurulu 
Şevki Kahraman' ı rahmetle anıyorum. Başkan Yardımcısı Murat Öztürk ve Sibel 
Mevcut yönetim beklentilerin üzerinde Binici, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi 
bir başarı sağlamıştır. Oda başkanları Mehmet Ercan, yönetim kurulu üyeleri 
ellerinde bulundurdukları gücü ilçenin İslam Kurtiş, Burak Tokuç, Sadettin 
menfaatleri doğrultusunda sonuna Ünver de tek tek fikirlerini paylaşarak bu 
k a d a r  k u l l a n m a l ı d ı r .  G e l e c e k  g ü n e  k a d a r  y a p m ı ş  o l d u k l a r ı  
yönetimlerinde elini taşın altına daha hizmetlerden ötürü önceki dönem 
fazla koyarak, daha fazla projeler başkanlarına şükranlarını sundular. 
üretmelidir. Orhangazi TSO olarak ulusal Seçim dönemlerinde çetin mücadeleler 
ve uluslararası alanlarda daha fazla etkin yaşandığını fakat seçim sonrasında bir 
olmamız gerekmektedir” dedi. aile gibi birlikte olmanın Orhangazi 
Bekir Aydın; “ Bugün burada bizi davet Ticaret ve Sanayi Odası adına çok güzel 
ettiğiniz ve fikirlerimize değer verdiğiniz bir davranış olduğunu belittiler.  Karşılıklı 
için teşekkür ediyorum.2009 yılında, o temenni ve önerilerin ardından önceki 
dönemde odamızda görev aldığım için dönem başkanlara, Yönetim Kurulu 
kendimi şanslı hissediyorum. Bayrak her Başkanı Ergün Efendioğlu ve Meclis 
geçen gün daha da yukarılara taşınıyor. Başkanı Erol Hatırlı plaketlerini takdim 
Gelecek dönemdeki arkadaşlarında bu ederek bir kez daha teşekkürlerini 
b a y r a ğ ı  d a h a  d a  y ü k s e ğ e  sundular. 

Efendioğlu, 
Yaklaşan Seçimlerde Aday 
Olmayacağını  

E

 Açıkladı.
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adın girişimciler kurulu başkanı 
K ı y m e t  A y d ı n  ' ı n  a ç ı l ı ş  
konuşmalarıyla başlayan Stres 
yönetimi ve Pozitif düşünce 

semineri Kişisel gelişim uzmanı Hakan 
Mengüç ün ilgi gören semineriyle devam 
etti.
Hakan Mengüç; " Zihindeki endişe yaratan 
konuların , sufizm ile insanın beyninde ve 
ruhunda içsel değişimlere sebep verdiğini 
göreceksiniz.
Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü 
taahhül etmek gerekiyor derler, özellikle 
sakinleşmek için sabırda gerekiyor. Hiçbir 
zaman tevekkül etmekten vazgeçilmemesi 
gerektiğini ifade eden Mengüç, insanın 
herşeyi kontrol etmesi gerektiğini  
düşünmesi belli bir süre sonra o insanın 
psikolojisinde sıkıntılara yol açıyor. Bu 
nedenle tevekkül etmek insanın stres 
yönetiminde çok önemli bir etkisi olduğunu 
bilmesi gerekiyor dedi.
Youtube da kendi kanalımda çeşitli konular 
hakkında videolar paylaşıyorum  izlemenizi 
tavsiye ediyorum dedi.

Kadın Girişimciler Kurulu, 
Pozitif Düşünce Seminerini Gerçekleştirdi

Orhangazi TSO Kadın Girişimciler 
Kurulunun çalışmalarıyla düzenlenen 
etkinlikte ünlü kişisel gelişim uzmanı 
Hakan Mengüç iş dünyasına “Pozitif 
Düşünme ve Stres Yönetimi” ile ilgili 
sunumlarını gerçekleştirdi. Seminere 
Türkiye' nin kişisel gelişim ve koçluk 
alanında en çok okunan ve takip edilen 
yazarı Hakan Mengüç konuşmacı 
olarak katıldı.
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Huzuru Yakalamak için 
BİRÇOK DEĞERİMİZ VAR

t a r a f ı n d a n  d a  k a n ı t l a n m ı ş  
gerçekliklerdir.Yoğun iş temposundan 

akan Mengüç, " Mevlana, biraz olsun kurtulmak ve çalışma 
Yunus Emre , Hacı Bektaş Veli hayatımıza yenilenmiş olarak dönmek 
gibi bir çok Değerimiz var, a d ı n a  g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z  
onların yaşama dair yaptığı seminerimize katılımlarından dolayı 

tüm saptamalar bizlere yol gösteriyor. tüm katılımcılarımıza ve bize değerli 
Onlardan alacağımız çok fazla dersler bilgilerini aktaran Sayın Hakan Mengüç 
var dedi. Ney üfleyerek katılımcılara 'e teşekkürlerimizi sunuyorum dedi. 
farklı deneyimler yaşatan Hakan Seminer sonunda Hakan Mengüç'e, 
Mengüç, çeşitli nefes teknikleriyle Meclis Başkanı Erol Hatırlı ve KGK 
dinleyicileri rahatlattı. Başkanı Kıymet Aydın turşu ve 

zeytinden oluşan hediye sepetini Oldukça bilgilendirici ve bir o kadar da 
takdim etti.Ardından kokteyl ile eğlenceli geçen Seminerde,  'Beden 
seminer programı sona erdi.dilimizi nasıl etkin kullanırız, Hayal 

gücümüzü nasıl kullanırız' 'stresten 
kurtulma yöntemleri ve pozitif  
düşünme' konuları hakkında da bilgiler 
aktaran Mengüç, ayrıca uygulamalı 
örneklerde gösterdi. 

Orhangazi TSO KGK Başkanı Kıymet 
Aydın, " Daha huzurlu, rahat ve mutlu bir 
ya ş a m  s ü re b i l m e m i z  i ç i n  b i r  
farkındalık kazanmanın iş hayatına 
olumlu etki leri  bi l im insanları  

H
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BAŞKANDAN

Orhangazi TSO 7. Meslek Komitesi Çalışmalarıyla, 
Üyelerine Özel Araç Takip Sistemlerinde 

Orhangazi TSO yönetim Kurulu Başkanı servis, sağlık, ulaşım, sigorta, finans gibi 
Ergün Efendioğlu' nun da yer aldığı protokol hizmet sektöründe yer alan bütün 
toplantısı esnasında konuşan Muhammet firmalarda kullanılabilecek ve sonucunda 
Ali  Varlı  ;”  Büyükşehir Belediyesi bu sisteme sahip firmalar işçi sağlığı ve 
Yönetmeliği ile zorunlu hale gelen araç güvenliğini sağladığı gibi operasyonel 
takip sistemleri kullanımı kolay, güvenilir ve verimliliği de kolaylıkla sağlayabilecek bir 
Bursa Büyükşehir Belediyesi merkez ürün olması bakımından üyelere önemli 
sistemine uyumlu olması açısından, Bursa faydalar sağlayacağı belirtildi.
piyasasında en uygun teklifi aldık. Komite 
olarak, Oda üyelerimizin menfaatine 
çalışmalarını tamamladığımız araç takip 
sistemi sayesinde üyelerimiz için oldukça 
önemli indirimler elde ettik. Meslek gurubu 
ve Oda üyelerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
İmzalanan protokol ile ilgili Şirket 
yetkililerince, MTS, Seyir Mobil'in standart 
özelliklere sahip araç takip sisteminin, araç 
sayıs ına bakı lmaksız ın , güvenl iğ i , 
operasyonel  verimli l iği  sağlaması  
bakımından bireysel ve kurumsal alanlarda 
kullanıma uygun bir sistem olduğu 
vurgulanarak, uygulanan bu sistem; 
Araçların izlenmesini ve kontrol edilmesini 
sağladığı, araç kullanım maliyetini 
denetlediği, yakıt tasarrufu sağladığı, 
Hizmet kalitesini arttırdığı, güvenliği 
arttırdığı, hız kontrolü sağladığı, sert 
kullanımı algılayıp, kaza riskini azalttığı, 
araçlarınızın periyodik işlemlerinin 
otomatik olarak izlenmesini sağladığı, 
mesai dışı kullanım kontrolü sağladığı, 
personel verimliliğini arttırdığı, İşletme 
kapasitesini arttırdığı hususlarında bilgiler 
verildi.
Araç takip sistemi, inşaat, hafriyat, dağıtım, 

Türk Telekom ve 
Seyir Mobil 
Sistemleri 

ortaklığında 
yapılan takip 
sistemi için 7. 

Meslek komitesi 
çalışmalarıyla, 

komite üyelerine 
özel %20 

indirimli araç 
takip sistemi 

protokolü 
imzalandı. 

Yapılan 
protokole göre 
özel araç takip 

sistemleri hizmeti 
almaları halinde 

Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerine 
özel %20 indirim 

uygulanacak.

%20 
İndirim!

38

ORHANGAZİ EKONOMİ - 2017



rhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası İstanbul Yapı Fuarı 90.000 m2 amaçlıyoruz. Her sene gerçekleştirdiğimiz 
üyeleri her yıl olduğu gibi, bu yılda alanda, 14 ayrı salonda, üretim alanlarına gibi, bu yılda üyelerimizi fuara götürmeye 
İstanbul Yapı Fuarı'nı ziyaret etti. göre gruplanmış 1500 katılımcıyla devam ediyoruz'' dedi.
25 Mayıs Perşembe günü, gerçekleştiriliyor. Sektör temsilcilerini,  yatırımcıları, yeni iş 

üyelerinin İstanbul Yapı Fuarını ziyaret Fuarlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve yatırım olanaklarını ve gelişen 
etmeleri amacıyla ücretsiz otobüs kaldırdı. Burak Tokuç;“ Üyelerimizden gelen talepler teknolojileri yerinde görebilme imkânını 
Ziyaretlerini gerçekleştiren ilgili meslek doğrultusunda, gerçekleştirdiğimiz Fuar sunan İstanbul Yapı Fuarına, Orhangazi 
gruplarında yer alan üyeler, sektörleri ile ziyaretlerimizle, İlgili meslek gruplarımızı TSO'nun inşaat, inşaat malzemeleri ve 
ilgili gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı  fuarlara ücretsiz götürerek, sektörleriyle diğer yapı grubunda olan meslek grubu 
buldukları  için çok memnun olduklarını ilgili bilgi almalarını ve yeni gelişmeleri üyeleri katıldı.
ifade ettiler. Yapı sektörünün  Orhangazi yerinde takip etmelerini sağlamayı 
temsilcileri, fuar gezisinden olumlu ve 
verimli düşüncelerle ayrıldı.Oda üyeleri 
fuardaki  gelişmeleri  yerinde inceleyip, 
sektörle ilgili firmalarla bire bir görüşme 
yapma imkânı yakaladı. Yapı, İnşaat 
malzemeleri ve teknolojileri ile ilgili 
firmaların stantları gezildi.

Düzenlendiği ilk yıldan günümüze kadar 
geçen sürede sektör profesyonellerinin 
verdikleri destek ve katkıyla her yıl 
büyüyerek katılımcı ve ziyaretçi sayısını 
arttırmayı başarmış durumda olan 

Üyelerimizi Fuarlara Götürmeye 
Devam Ediyoruz.

Orhangazi 
TSO Üyeleri 

Yapı Fuarındaydı

O
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu katıldı. Törende, 
TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını 
dolduranlar ile hayatını kaybeden oda 
borsa yöneticilerinin ailelerine şeref 
belgesi ve plaket takdim edildi. Törende, 
Eski  Bakanlardan ve Eski  TOBB 
Başkanlarından Ali Coşkun'a da hizmet 
şeref belgesi verildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel 
kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da katımıyla başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TOBB Üniversitesi'nde düzenlenen bunu da çözeceğiz dedi. Sizlerin aynı 
TO B B ' u n  7 3 ' ü n c ü  O l a ğ a n  G e n e l  zamanda bulunduğunuz şehirlerin kanaat TOBB 73. Genel Kurulu öncesi, Hizmet 
Kurulu'nda yaptığı konuşmasının başında önderleri olduğunuzu da biliyorum. Bu Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, 
yüksek faiz tepkisini tekrarlayan salon aslında Türkiye'nin yelpazesidir. İş TOBB Genel Merkezinde yapıldı. Törene, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O krediye dünyamızın lokomotifliği, emeği ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel 
mahkum olan girişimci, karınca yazısı desteği olmadan hedefimize ulaşmamız Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
kadar, altına imzayı atıyor, içinde ne var ne mümkün değildir. Üreten, istihdam Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, 
yok bundan haberi yok. Allah'ın izni ile oluşturan, ihracat yapan sizlerin azmi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 

Orhangazi TSO, TOBB'un 
73. Genel Kuruluna Katıldı
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Bir teklifim var, gelin yerli otomobilimizi 
TOBB camiasının içinden çıkaralım. Bu 
mil lete montaj  yakışmıyor dedi . 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünün 
ardından, söz alarak konuşan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendilerinin 
bu yönde çalışma yapacaklarının sözünü 
verdi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomide alınan kararlar 
e  u y g u l a m a l a r  s e b e b i y l e  
Cumhurbaşkanına teşekkürlerini iletti ve 
eski dönemlerden miras kalan bir 
yükümüz var: Peşin vergi. Geçmişte, 
enflasyon yüksekti, kamu maliyesi hep 
açık verirdi. Devlet vergiyi peşinen 
toplamak zorundaydı. Çok şükür, Sizinle 
bu sıkıntıların hepsi geride kaldı. Ama 
geçici vergi hala duruyor. Artık 90'ların bu 
kötü mirasını kaldıralım ve sizin 
liderliğinizde tarihe gömelim dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Eurochambres'a, İslam Odası'ndan, Asya- verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “365 Oda törende yaptığı konuşmada, “Oda ve Borsa 
Pasifik Odası'na kadar, tüm küresel ve Borsamızın her biri, demokratik yapısı camiası olarak, sadece günü kurtarmak, 
platformlarda Türk iş dünyasının sesini ve geleneğiyle, ülkemizin her yanında mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta 
duyuruyor, hakkını savunuyoruz” dedi. demokrasi kültürünün gelişmesine, kök olmadık” dedi. Sorun ve taleplerle birlikte 

salmasına katkıda bulunuyor. Zira sürekli çözüm önerileri de geliştirdiklerini T O B B ' u n ,  Tü r k i y e ' d e  k a t ı l ı m c ı  
demokrasi demek, müzakere demektir. belirten Hisarcıkl ıoğlu, “G20'den, demokrasinin yayılmasına büyük katkı 
İşte her toplumsal kesimin, her farklı 
düşüncenin, her farklı anlayışın, kendisini 
temsil etme imkânı bulduğu, en geniş 
tabanlı yapı burada, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nde” dedi.
Genel kurulda açılış konuşmalarının 
ardından, yönetim kurulu faaliyet raporu, 
Hesap inceleme komisyonu, Mevzuat 
komisyonu, Ekonomik raporu inceleme 
komisyonu, dilekleri inceleme komisyonu, 
Avrupa birliği uyum komisyonu, Dış 
İlişkiler komisyonu, Vergi komisyonu, 
Ekonomi Politikası Komisyonu, Basın ve 
Yayın Komisyonu ve bütçe görüşmelerinin 
ve oylamalarının ardından genel kurul 
sona erdi.

Bir Teklifim Var, 
Yerli Otomobilimizi 

TOBB Camiasının 
İçinden Çıkaralım
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r h a n g a z i  T S O  KO S G E B  t e m s i l c i l i ğ i n i n  
çalışmalarının da etkisiyle, Orhangazi'deki yaklaşık 
730 işletme, KOSGEB' in faizsiz kredi desteğinden 
faydalandı. Sıfır faizli kredi desteği ile piyasalara  

verilen 11 Milyar TL'lik  kredi hacminin yaklaşık 17 milyon 
TL'si Orhangazi'ye kullandırıldı. 
Program kapsamında işletme başına sağlanan kredi 20 bin 
ile 50 bin TL arasında oldu ve bankalar üzerinden 
kullandırılan kredinin faiz oranının tamamı KOSGEB 
tarafından karşılandı. 
İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği programı kredi 
vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler 
halinde geri ödemeli toplam 36 ay şeklinde olacak. 

10 – 20 Şubat tarihleri arasında alınan başvurulardan 460 bin 
167 KOBİ'nin KOSGEB destekli, sıfır faizli krediden 
faydalanabilmesi için onay verildi. 
Orhangazi'de faaliyet yürüten işletmelerin yaklaşık % 18 i 
KOSGEB kredilerinden faydalanırken, İnegöl'de faaliyet 
yürüten işletmelerin yaklaşık % 11 'i , Gemlik'te faaliyet 
yürüten işletmelerin ise yaklaşık % 6 sı KOSGEB 
kredilerinden kullandı.
Orhangazi TSO'nun başarılı girişimleri ve özverili çalışmaları 
sayesinde, Bursa'da kredi kullandırılan ilçeler sıralamasında, 
ticari faaliyetini yürüten işletmelerin sayısına göre 
hesaplandığında en çok krediyi kullandıran ilçe olduğu 
belirtildi.
Orhangazi TSO Başkanı Efendioğlu, Özellikle “KOBİ'lerimizin 
işletmelerine bir nebzede olsa katkıda bulunmak için 
sağlanan bu kredinin ilçenin ticaretine önemli bir katkısı 
olduğunu düşünüyorum.” dedi.   
2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine 
hak kazanan KOBİ'lerden bankalardaki iş ve işlemlerinden 
dolayı şu ana kadar krediyi kullanamayanların yoğun talebi 
üzerine kredi kullandırma süresi 31 Temmuz 2017 tarihine 
kadar uzatıldı.

Orhangazi, KOSGEB Kredisini En Çok 
Kullanan İlçe Oldu

KOSGEB' ten Orhangazi'deki, 
Yaklaşık 730 İşletmeye Faizsiz 
Kredi Desteği Sağlandı

KOSGEB, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan 
KOBİ'lere yönelik olarak ekonomik 

canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla “İşletme 
Sermayesi Kredi Faiz Desteği” uygulamasından 

ekonomiye büyük katkı sağlandı.

O
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Yapılan Ortak Akıl Toplantısında İznik TSO Bakın kısaca söylemek istediğim şu, 
ve BTSO tanıtım filmlerinin ardından İznik Orhangazi'de, İznik'te, Gemlik' te kendini 
TSO başkanı Mahmut Dede'nin açılış kanıtlamış ama tanıtılmamış, yatırımlara 
konuşmaları sonrasında sırayla Bursa açılmamış, kıymetli bir değer var bu 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı havzada. Turizm çeşitliliğinde, doğa 
Özer Matlı, BTSO Meclis Başkanı Remzi turizm, tarih turizmi, spor turizmi, sağlık 
Topuk'un ardından BTSO Başkanı İbrahim turizmi, daha nice turizm çeşitlilikleri 
Burkay söz aldı. yaşadığımız bu topraklarda. 
İbrahim Burkay, enerji maliyeti düşüşü,  
emlak vergisi  düşüşü, t icaret ve 
sanayisinin engellerinin kaldırılmasına 
yönelik birçok konunun bu Ortak Akıl 

Oda ve borsa başkanlarının iyi dilek ve toplantısından çıkan sonuçlarla bugün 
açılış konuşmalarının ardından oda reform paketine gireceğini söyledi.
başkanları fikirlerini beyan ettiler.Bursa olarak verilen 80.000 yeni istihdam 

sözüne karşılık şimdiden 50.000 in 
yakalandığını belirten Burkay ayrıca, 
Bursa'nın ihracat oranlarının Türkiye Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
ihracatının 2 katı olduğunu belirterek tüm Ergün Efendioğlu, Hoşgörü ve paylaşmanın 
katılanların ramazan ayını kutlayarak ayı olan Ramazan münasebetiyle bir araya 
sözlerine son verdi. gelmekten mutluluk duyuyoruz. İznik TSO 
Toplantıya, tüm oda ve borsa başkanlarıyla Başkanımıza ev sahipliğinden ötürü 
birlikte, İznik Kaymakamı Ali Hamza teşekkürlerimi belirtiyorum. Değerli 
Pehlivan'da katıldı. arkadaşlar, Orhangazi Ticaret ve Sanayi 
A l i  H a m z a  P e h l i v a n ,  S ö z l e r i n e  Odası olarak, Havzamız için önemli 
şehitlerimize rahmet dileyerek başladı. bulduğumuz Turizm hedeflerini önümüze 
Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı olan koyup, bu çerçevede turizmimizin 
başkasının da aklını kullanır.  Bu Ortak Akıl gelişmesi, bölgemizin tanıtılması için 
Toplantısında sizlerin bunu başardığını birçok projeyi zaman içinde hayata 
görüyorum. Herkesi tebrik ediyor bu g e ç i rd i k .  H a v z a m ı z ı n  b u  d o ğ a l ,  
birlikteliğin gelecekte ülkemize güç yıpranmamış haliyle tanıtılabileceği, 
katacağına inanıyorum diyerek herkese bölgenin geliştirilebileceği en önemli 
teşekkürlerini sundu. girişimin Turizm olduğunu gördük. 

Efendioğlu; Havzamızı Turizme Açalım 
Hedefimiz Turizm Olsun

Orhangazi TSO,
Turizme Vurgu Yaptı.

 İznik 'teki Ortak Akıl 
Toplantısında 

43

ORHANGAZİ EKONOMİ - 2017



Bu potansiyelin, akılcı kullanılmasıyla 
nerelere gelebileceğini hepimiz tahmin 
edebiliyoruz.
İstanbul'dan, Gebze-Orhangazi-İzmir 
otoyolu ile ortalama bir hızla 45 dakika 
sonra Orhangazi'de, Gemlik'te veya 
İznik'tesiniz. 
Gelin hep birlikte, Orhangazi, İznik ve 
Gemlik 'i havza olarak ele alarak, bu 
havzanın turizme açılmasını sağlayalım. 
Birlikte hareket ederek çalışmalarımızı 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim olmasını sağlayabiliriz diyerek oda borsa başlatalım ve bundan sonraki hedefimiz 
Kurulu Başkan ı Ergün Efendioğlu; başkanlarından destek istedi.turizm olsun dedi.BTSO Başkanı İbrahim 
Orhangazi, İznik ve Gemlik olarak birlikte Gemlik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa olarak bir turizm master 
hareket ederek, Orhangazi Yeniköy Asil Kemal Akıt ise, İlçelerimiz üniversitelere planı oluşturmak üzere BEBKA'yı da 
Çelik MYO nun bölge üniversitesine layık. Bölge Üniversitesi için çalışmalara yan ım ıza  a larak  ça l ı şmalar ım ız ı  
dönüş türülmesi  iç in  g ir iş imlerde memnuniyetle destek vereceklerini başlatmıştık. Orhangazi'nin bu talebi 
b u l u n a l ı m .  U l u d a ğ  Ü n i v e r s i t e s i  belirtti.üzerine tüm ilçeleri kapsayacak şekilde 
rektörümüz,  İznik, Gemlik, Orhangazi OSB konusunda söz alan Orhangazi TSO genişletmeyi düşünüyoruz dedi.
bölge üniversitesi teklifimize sıcak Meclis Başkanı Erol Hatırlı; Bölge 
bakacaktır. Eğer biz omuz omuza verirsek açısından son derece önemli olan, 
Asilçelik MYO'nun bölge üniversitesi Orhangazi Gıda İhtisas OSB nin geldiği son 

nokta hakkında bilgilendirme yaptı ve son 
aşamalara geldiğimiz şu günlerde, başta 
BTSO ve diğer oda ve borsaların desteğini 
beklediklerini ifade etti. 
Oda ve borsaların önerileri ve taleplerinin 
belirtildiği toplantıda ayrıca, Gemlik 
Serbest Bölge, Antalya Yörex fuarı katılımı, 
coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması ve 
Urge projelerine ilçelerin de dâhil edilmesi 
gibi konularda istişare edilerek toplantıya 
son verildi.

Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO'nu Bölge 
Üniversitesine Dönüştürelim
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15 TEMMUZ’U 
UNUTMADIK
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1 5  Te m m u z  g e c e s i n d e n ,  h e m  Efendioğlu, şunları söyledi: Ülkemizin birbirimize inanıp, güvenelim. Bu vesileyle 
demokrasimizi , hem de birl ik ve b i r l i ğ i n e ,  k a r d e ş l i ğ i m i z e  v e  halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi 
beraberliğimizi güçlendirerek çıktık. demokrasimize karşı olanların her zaman tan ımayacağ ımız ı ,  demokras iden  
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısına dikileceğiz. Özel sektör olarak, vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini 
tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir kabul etmeyeceğimizi bir defa daha 
daha fazla çalışma, üretme, istihdam azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük vurguluyoruz. Devletimiz ve ülkemiz var 
sağlama ve bir arada olma zamanı diyoruz. hedeflerine taşıyacağız. Ülkemiz için oldukça biz de varız. Demokrasi varsa 
Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da durmadan çalışmaya, üretmeye devam hepimiz varız. Allah, ülkemize ve 
Orhangazi TSO olarak demokrasiden, edeceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin milletimize bir daha böyle acılar 
milletten ve devletten yana olmaya devam kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz yaşatmasın.
edecek ler in i  vurgu layan  Başkan  omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, 

15 Temmuzun 
yıldönümünde, bir kez daha, 
Öncelikle hayatını kaybeden 

kahraman şehitlerimize Allah'tan 
rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, 
gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 
Milletimiz onları daima minnetle 

ve rahmetle anacaktır. 



15 Temmuz İçin 
STK'lar Tek Ses Oldu
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TOBB 15 Temmuz Hain Darbe Efendioğlu, Meclis Başkanı Erol Hatırlı ve yapılan ortak açıklama şu şekilde; 
Girişiminin yıldönümünde 81 ilde eş Genel Sekreter Gürol Erol katıldı. Türkiye'nin sivil toplumunu temsil eden; 
zamanlı Tüm Oda Borsa ve Birlik Öte yandan BTSO' da yapılan törende 15 Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 

olarak düzenlenen basın toplantısıyla Temmuzda hayatını kaybeden 250 Türkiye kanadı olan;
ortak bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada Şehidimizin adının yazdığı ve BTSO Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
aynı anda Türkiye - AB Karma İstişare tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri (TÜRK-İŞ),
Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan Anıtının açılışı yapıldı. Tü r k i y e  E s n a f  v e  S a n a t k â r l a r ı  
sivil toplum kuruluşlarından olan; Türk-İş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Konfederasyonu (TESK),
TESK, Memur-Sen, Hak-İş, TZOB, TİSK, Burkay, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Memur Sendikaları Konfederasyonu 
Türkiye Kamu-Sen, Bursa iş dünyası ile İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili (MEMUR-SEN),
diğer sivil toplum kuruluşları yöneticileri Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
de yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep (HAK-İŞ),
Ortak Basın açıklamasında Bursa ili ve Altepe' nin konuşmalarının ardından Anıt Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),
ilçelerinde yer alan Oda ve Borsalar adına açılışı gerçekleştirildi. T ü r k i y e  İ ş v e r e n  S e n d i k a l a r ı  
Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konfederasyonu (TİSK),
Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer tarafından tüm Türkiye' de ortak olarak ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 
aldı. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN),
Açıklamaya; Orhangazi Ticaret ve Sanayi Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu ve Meclis Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Odasından Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Başkanı Erol Hatırlı' nın da katılımlarıyla olarak buradayız.



Bu masada oturan demokrasi sevdalısı 
kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81 
ilde aynı anda yapıyoruz.
Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 
Temmuz'un yıldönümüne giriyoruz.
İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, 
hazırladığımız afişlerle ülkemizin 
tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı 
tutacağız.
1 5  Te m m u z ' u  u n u t m a y a c a ğ ı z ,  
unutturmayacağız.
15 Temmuz'un Türkiye için bir milat 
olduğuna inanıyoruz.
Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde 
bir işgal girişimiydi.
15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana 
ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.
O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele 
geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya 
kalkıştı. 
Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi 
tarihimizde görülmemiş bir kaosa 
sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve 
Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı.
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye 
C u m h u r i y e t i n i  b i r  d a h a  a y a ğ a  
kalkamayacak duruma düşürmekti.
 
Allah'a şükürler olsun Milletimiz, cesareti 
ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi 
durdurdu.
M i l l e t i m i z  d e m o k r a s i m i z e  v e  
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı 
karşısında dik durdu, canı pahasına 
değerlerini savundu.
Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk 
andan  i t i baren ,  dev le t imiz in  ve  
milletimizin yanında yer aldı.
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi 
partilerimiz, milletimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı 2301 vatandaşımız gazi oldu.
duruşuyla bir destan yazdık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 
Haince planlanmış darbe girişimini Gazilerimizi şükranla anıyoruz.
savuşturan milletimizin önünde saygıyla Milletimiz onları daima minnetle ve 
eğiliyoruz. rahmetle anacaktır.
 Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir.
15 Temmuz'da Türkiye, en zor demokrasi Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye'nin 
sınavını büyük başarıyla vermiştir. geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete demokrasinin sigortasıdır.
teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu  
herkese gösterdik. Bir daha böyle hain girişimlerin 
Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her 
şekilde ilan etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti a landa  e tk in  ve  karar l ı  şek i lde  
devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç sürdürülmelidir.
yönetemez.” Yargı kurumları, darbecilere ve onların 
Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır. destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı 
Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. v e r m e l i ,  m i l l e t i m i z i n  v i c d a n ı n ı  
Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu rahatlatmalıdır.
mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu.
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En az 15 Temmuz kadar, darbe Yapacak daha çok iş imiz , büyük 
girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından hedeflerimiz var. 
zorlu bir süreç oldu. 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini 
Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir tamamladık.
travma yaşadı. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız 
FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında gerekiyor.
ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi 
yürüttü. koşma zamanı.
Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni 

İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya etkilendi. rekorlar kırmalıyız.
başladık.Allah'a şükür, birlik ve beraberliğimiz Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da 
Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden sayesinde bunların hepsini de kısa sürede arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
kazandık. atlattık. güçlendirerek ileriye taşımalıyız.
Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın Hükümetimizin bizlerle istişare içinde Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare 
en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.
E m i n  o l u n  b i z i m  s o n  b i r  y ı l d a  toparlandık. Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da 
yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl sesleniyoruz.
bir daha ayağa kalkamazdı.geçmeden ekonomide yüzde 5' l ik Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük 
Ama biz dimdik ayaktayız. büyümeyi yakaladık. demokrasi sınavının birinci yılında bütün 
Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı d o s t l a r ı n ı  y a n ı n d a  g ö r m e y i  
altında hiç kimsenin yapamayacağını ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza arzulamaktadır.
yaptık.yeni istihdam sağladık. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, 
Ama rehavete kapılmayacağız. gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır 

almaya davet ediyoruz.
FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik 
devletlerin de desteklerini bekliyoruz.
Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir 
insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak 
daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.
 Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi 
daha büyük bir azimle çalışacak ve 
Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Üzerine basarak bir kez daha ifade 
ediyoruz: Türkiye'nin sivil toplumu olarak, 
15 Temmuz'u asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız.
Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize 
ışık olacak.
Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz.
Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük 
Türkiye.
 Hepinizi saygıyla selamlıyoruz."
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Çok açık ifade ediyoruz ki,
 Türkiye dünyanın en zor stres
 testinden başarı ile çıkmıştır.
Emin olun bizim son bir yılda 

yaşadıklarımızı başka bir
 ülke yaşasaydı bir 

daha ayağa kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız. 
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YENİ ÜYELERİMİZ

TURGAY AKÇAY

ARAPZADE MH. 
ERENLER CD. NO:73 / A 

ORHANGAZİ / BURSA

9. MESLEK GRUBU

KARAR TOPLU TÜKETİM 
MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET 
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

ORHANGAZİ ŞUBESİ

ÇELTİKÇİ MH. ÇELTİKÇİ SK. MARZİM 
SİTESİ F BLOK NO:225 / F/5-6-7-8 

16800 ORHANGAZİ / BURSA

4. MESLEK GRUBU

AK TEKNİK AMBALAJ SANAYİ İÇ 
VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ORHANGAZİ ŞUBESİ

GEDELEK MH. AÇMALAR (SANAYİ 
SİTESİ ) SK. 9.BLOK APT. NO:9 / 6 

16800 ORHANGAZİ / BURSA

13. MESLEK GRUBU

MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET 
VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

ORHANGAZİ ŞUBESİ

ARAPZADE MH. MUSTAFA KEMAL 
PAŞA CD. NO:78 / A 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

8. MESLEK GRUBU

SANİTRUM BİYOTEKNOLOJİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ

GEDELEK MH. AÇMALAR (SANAYİ 
SİTESİ ) SK. 13. BLOK APT. NO:13 / 

1 16800 ORHANGAZİ / BURSA

6. MESLEK GRUBU

OLİMPUM DIŞ TİCARET 
PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

GEDELEK MH. AÇMALAR (SANAYİ 
SİTESİ ) SK. 13. BLOK APT. NO:13 / 

1 16800 ORHANGAZİ / BURSA

13. MESLEK GRUBU

SANA 7 E-TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

ARAPZADE MH. ERENLER 2 NOLU 
SK. NO:2 / 1/A 16800 
ORHANGAZİ / BURSA

3. MESLEK GRUBU

METİN BAHÇEKAPILI 
BAHÇEKAPILI İNŞAAT

CAMİKEBİR MH. GARAJ SK. NO:22 / 
A 16800 ORHANGAZİ / BURSA

9. MESLEK GRUBU

İSTPER İNŞAAT TEKSTİL 
NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ

MURADİYE MH. GARAJ SK. DOĞAN 
GÜLLÜ İŞ MERKEZİ APT. NO:32 / 

50-51 16800 ORHANGAZİ / BURSA

9. MESLEK GRUBU

KOLLEKTİF İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM 
VE DANIŞMANLIK LİMİTED 

ŞİRKETİ ORHANGAZİ ŞUBESİ

ARAPZADE MAHALLESİ ŞEHİT 
OKTAY ÖZÇELİK CAD.NO:10 B 

ORHANGAZİ / BURSA

12. MESLEK GRUBU

OVABEY GIDA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

ÇELTİKÇİ MH. ÇELTİKÇİ SK. MARZİM 
SİT. 07-08 APT. NO:225/0708 / 11 

16800 ORHANGAZİ / BURSA

2. MESLEK GRUBU

İSMAİL İNCE İSKELE 
RESTAURANT

MURADİYE MH. GÖLYOLU CD. NO:79 
/ 1 16800 ORHANGAZİ / BURSA

11. MESLEK GRUBU

ÇAĞLA AŞKIN AŞKINLAR ÇELİK 
KONSTRÜKSİYON

GEDELEK MH. AÇMALAR (SANAYİ 
SİTESİ ) SK. 18. BLOK NO:18 / 1 

16800 ORHANGAZİ / BURSA

İNCESARAY GIDA UNLU MAMULLERİ 
İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT EĞİTİM 
HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ ORHANGAZİ ŞUBESİ

10. MESLEK GRUBU

MURADİYE MH. İZNİK YOLU CD. 
NO:42 /B 16800 ORHANGAZİ/BURSA

2. MESLEK GRUBU

KALEFUD GIDA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

ÇELTİKÇİ MH. ÇELTİKÇİ SK. 
MARZİM SİTESİ B BLOK NO:225 B / 

3 16800 ORHANGAZİ / BURSA

1. MESLEK GRUBU

ŞENTÜRK BEYAZAY HAYVANCILIK 
GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ

CAMİKEBİR MH. İSTİKLAL CD. 
ÖRNEK APARTMANI B BLOK NO:31 

/ A 16800 ORHANGAZİ / BURSA

2. MESLEK GRUBU

SELFİRAZ AKBIYIK AKBIYIK 
İNŞAAT

HÜRRİYET MH. MUAMMER AKSOY 
CD. NO:44 / 7 16800 ORHANGAZİ / 

BURSA

9. MESLEK GRUBU

ES-İM SİGORTA ARACILIK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

ORHANGAZİ ŞUBESİ

CAMİKEBİR MH. GÖL YOLU 1 NOLU 
SK. TAŞAN APT. NO:14 / A 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

11. MESLEK GRUBU

MEHMET KABAOĞLU KUZEY 
YALITIM MÜTEAHHİTLİK 

HİZMETLERİ

CAMİKEBİR MH. KAYYUM HAFIZ 
SOKAK SK. NO:7 / D 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

9. MESLEK GRUBU

COŞKUN ÖZTÜRK 
SAFA MARKET

ÇAKIRLI MH. REŞİT EFENDİ CD. 
NO:6 A / A 16800 ORHANGAZİ / 

BURSA

3. MESLEK GRUBU
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TURUNCUM GIDA PAZARLAMA 
LİMİTED ŞİRKETİ

ÇELTİKÇİ MH. ÇELTİKÇİ SK. 
NO:225 / DD/5 16800 
ORHANGAZİ / BURSA

4. MESLEK GRUBU

ADEM ERGAN ERKAN TURŞULARI 
ORHANGAZİ MARZİM ŞUBESİ

ÇELTİKÇİ MH. ÇELTİKÇİ SK. 
NO:225/G / 3 16800 
ORHANGAZİ / BURSA

1. MESLEK GRUBU

AYILDIZ ÇELİK YAPI İNŞAAT 
OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ

FATİH MH. ÖRNEKKÖY YOLU SK. 
NO:17 / 2B 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

10. MESLEK GRUBU

ANA PETEK ARICILIK 
MALZEMELERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇELTİKÇİ MH. ÇELTİKÇİ SK. NO:225 
C / 5 16800 ORHANGAZİ / BURSA

2. MESLEK GRUBU

DÖKTAŞ METAL SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FATİH MH. GÖL YOLU CD. NO:26 / 1 
16800 ORHANGAZİ / BURSA

15. MESLEK GRUBU

ŞENSOY ARAÇ KİRALAMA ALIM 
SATIM İNŞAAT VE EĞİTİM TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ

MURADİYE MH. İZZET KANİ ÖRGÜN 
SK. NO:11 / A 16800 
ORHANGAZİ / BURSA

7. MESLEK GRUBU

BURSA BASIN YAYIN DAĞITIM VE 
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ ORHANGAZİ 

CAMİKEBİR MH. İBRAHİM ÇAVUŞ 
CD. NO:2 / A 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

6. MESLEK GRUBU

ŞOK MARKETLER TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ BURSA 

ORHANGAZİ HÜRRİYET ŞOK 

HÜRRİYET MH. CAMİİ SK. NO:18 / B 
16800 ORHANGAZİ / BURSA

3. MESLEK GRUBU

ŞOK MARKETLER TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ BURSA 

ORHANGAZİ CAMİKEBİR ŞOK 

CAMİKEBİR MH. HORHOR CD. NO:16 
/ A 16800 ORHANGAZİ / BURSA

3. MESLEK GRUBU

KİBSAŞ KARADENİZ İNŞAAT VE 
BETON SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ORHANGAZİ 

HAMZALI MH. HAMZALI SK. NO:179 
16800 ORHANGAZİ / BURSA

14. MESLEK GRUBU

ÜMÜT YENER 
YENER KİMYA

ARAPZADE MH. SANTRAL YOLU 1 
NOLU SK. NO:2 / A 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

13. MESLEK GRUBU

TABA AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 
YATIRIM GIDA DIŞ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ORHANGAZİ 

ÇELTİKÇİ MH. ÇELTİKÇİ SK. NO:225 
B / 16 16800 ORHANGAZİ / BURSA

1. MESLEK GRUBU

MEHMET ÇAĞLAR 
SUSAM RMS İNŞAAT

MURADİYE MH. İZZET KANİ ÖRGÜN 
1 NOLU SK. NO:8 / A 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

9. MESLEK GRUBU

FÜZYON GIDA TARIM İNŞAAT 
TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GEDELEK MH. GEDELEK SK. 
NO:72/A ORHANGAZİ / BURSA

11. MESLEK GRUBU

SUAT ATAMAN ATAMAN 
AKARYAKIT ORHANGAZİ ŞUBESİ

GEDELEK MH. AÇMALAR SANAYİ 
SİTESİ ) SK. NO:27 / 1 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

8. MESLEK GRUBU

EUROFORM ÇELİK İMALAT 
SAN.LTD.ŞTİ.

FATİH MH. ÖRNEKKÖY YOLU SK. 
NO:15/B ORHANGAZİ / BURSA

15. MESLEK GRUBU

ŞOK MARKETLER TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ ORHANGAZİ 

ŞOK ŞUBESİ

CAMİİKEBİR MH. MUSTAFA KEMAL 
PAŞA CD. NO:89/A 

ORHANGAZİ / BURSA

3. MESLEK GRUBU

FURKAN ŞİMŞEK GEOSİM 
MÜHENDİSLİK

HÜRRİYET MH. TOZKOPARAN CD. 
NO:72 B/10 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

10. MESLEK GRUBU

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM 
ŞİRKETİ ARKALTI CAD 

ORHANGAZİ BURSA ŞUBESİ

ARAPZADE MH. ARKALTI CD. NO:37 
A/37 16800 ORHANGAZİ / BURSA

3. MESLEK GRUBU

CANSU ZİRAAT TARIM GIDA 
İNŞ.LTD.ŞTİ.

MURADİYE MH. İZNİK YOLU CD. 
NO:34 / 4 16800 

ORHANGAZİ / BURSA

2. MESLEK GRUBU

EFENDİOĞLU YÖRÜKLER YAPI 
İNŞAAT SAN.LTD.ŞTİ.

GEDELEK MH. AÇMALAR (SANAYİ 
SİTESİ) SOK. NO:25/1 
ORHANGAZİ / BURSA

9. MESLEK GRUBU

ORHANGAZİ ORTIR 
ULUSLARARASI NAKLİYAT 

LOJİSTİK İHRACAT SANAYİ VE 

MURADİYE MH. GARAJ SK. NO:32 B 
/ ORHANGAZİ / BURSA

7. MESLEK GRUBU
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