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GÜNDEM 

- Müşterek Meslek Komitesi Toplantımızı 
gerçekleştirdik. 
 
-Orhangazi Gedelek Turşusu Coğrafi İşaret kabul edildi 
 
- Önceki dönem Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanlarımızla yemek yedik. 
 
- Hakan Mengüç’le, Pozitif Düşünce ve Stres Yönetimi 
Semineri’ni gerçekleştirdik. 
 
-Odamız üyelerine özel Araç Takip Sistemlerinde %20 
indirim için protokol imzaladık. 
 
-‘İşkur Hizmet Noktası’ olarak hizmet vermeye başladık. 
 
-Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürümüzü ziyaret 
ettik. 
 
-Üye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. 
 
 



 

        

1 

MÜŞTEREK MESLEK KOMİTESİ TOPLANTIMIZI 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

 15 Meslek Komitemiz toplantılarından odamıza iletilen taleplerde ülkemiz ve ilçemiz açısından son 

derece önemli olan 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.  

 

Ülkemiz, ilçemiz ve 

üyelerimiz adına daha çok 

soruna çözüm üretebilmek 

amacıyla Müşterek Meslek                                                         

Komitesi toplantısı 

gerçekleştirildi. Toplantıda 

Orhangazi TSO Genel 

Sekreteri Gürol Erol 

komitelerin yaptığı 

çalışmalarla ilgili istatiktiki 

bilgiler ve nitelikli kararlarla 

ilgili sunum gerçekleştirdi. 

Ayrıca sunumunda bugüne kadar alınan ve sonuçlanmış olan kararları meslek komite üyeler ile paylaştı. 

 

3. Meslek komite başkanı İsmail Yılmaz, meslek yüksekokulunun ikinci etabının başlatılması ve 

ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik fikirlerini belirtti. 1. Meslek komitesi başkanı Mustafa Şener 

ilçemizin önemli değerlerinden olan Orhangazi Gedelek Turşusu üreticilerinin modern tesislere sahip 

olması için yapılabilecekler hakkında meslek komitelerinden görüş aldı. 

Son olarak ise meslek komite 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 GEDELEK TURŞUSU COĞRAFİ İŞARETİNE 

KAVUŞTU 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürütülen Coğrafi işaret 

çalışmalarının, katılınan fuarların, yapılan tanıtımların, gerçekleştirilen 

festivallerin amacı kaliteli ürünümüzü daha büyük kitlelere tanıtarak 

marka değerini arttırmaktır. Böylece istihdama, gelir düzeyine, refaha, 

kısacası bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlanması amaçlanır. 

 

Bu amaçlarla yola çıkarken “Marka Komisyonu” oluşturuldu. 

Tanıtımların yapılması amacıyla fuarlara katılım sağlandı. Coğrafi işaret 

tescili ile ilgili çalışmalara devam edildi. Gedelek Mahallesi üreticileri 

işin bizzat içinde yer alarak süreçte önemli rol oynadılar. Danışmanlık 

firması ile anlaşma sağlanarak Gedelek Turşusunun coğrafi işaretinin 

alınması için resmi başvuru hazırlıklarına geçildi. Ayrıca Pınarbaşı 

suyunun analizi için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 

Merkez Enstitüsünün desteğiyle 

su numuneleri Gedelek köyünden 

alınarak, tahlil ettirildi ve suyun 

özelliği test sonuçlarıyla 

kanıtlandı. Elde edilen rapor 

sonucu ile birlikte toplanan tüm 

verilerle birlikte Türkiye Patent 

Enstitüsüne (TPE) resmi başvuru 

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 TSO çalışmalarıyla TPE 

tarafından tescillendi.  Orhangazi Belediyesi, Orhangazi Kaymakamlığı ve Orhangazi TSO  ortaklaşa 

organizasyonunda “Gedelek Turşu Festivalimizi” gerçekleştirildi. 

Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde, Coğrafi işaret resmi gazetede ilana sunuldu. 6 aylık süreç 

tamamlandıktan sonra Coğrafi İşaret belgesi onaylanacak. 
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ÖNCEKI DÖNEM YÖNETiM KURULU VE MECLiS 

BAŞKANLARIMIZLA BiR ARAYA GELDiK 

Orhangazi TSO mevcut 

yönetimi, önceki dönem 

başkanlarıyla bir araya 

geldi. Toplantıya Ahmet 

Aydın, Hikmet Çoklar, Çetin 

Çoklar, Ahmet Alper, Bekir 

Aydın katılım gösterdiler. 

Ardından önceki dönem 

başkanlar tek tek söz aldı 

ve gelecek yönetimlere 

tavsiyelerde bulundu. 

Yapılan organizasyondan 

dolayı oldukça memnun 

olduğunu belirten 

başkanlar,odaya her zaman 

destek olacaklarını da 

belittiler. 

 

Karşılıklı temenni ve önerilerin 

ardından önceki dönem başkanlara, 

Yönetim Kurulu Başkanı Ergün 

Efendioğlu ve Meclis Başkanı Erol 

Hatırlı plaketlerini takdim ederek bir 

kez daha teşekkürlerini sundular.  
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HAKAN MENGÜÇ’LE ‘POZİTİF DÜŞÜNCE VE STRES YÖNETİMİ’ 

SEMİNERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK 

 

 

 

 

 

 
 

Kadın Girişimciler Kurulunun çalışmalarıyla düzenlenen etkinlikte ünlü kişisel gelişim uzmanı 
Hakan Mengüç iş dünyasına “Pozitif Düşünme ve Stres Yönetimi” ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. 

Kadın girişimciler kurulu başkanı Kıymet Aydın 'ın açılış konuşmalarıyla başlayan Stres yönetimi ve 

Pozitif düşünce semineri Kişisel gelişim uzmanı Hakan Mengüç ün ilgi gören semineriyle devam etti. 

Ney üfleyerek katılımcılara farklı deneyimler yaşatan Hakan Mengüç, çeşitli nefes teknikleriyle 

dinleyicileri rahatlattı. 

Oldukça bilgilendirici ve bir o kadar da eğlenceli geçen Seminerde,  'Beden dilimizi nasıl etkin kullanırız, 
Hayal gücümüzü nasıl kullanırız' 'stresten kurtulma yöntemleri ve pozitif düşünme' konuları hakkında 

da bilgiler aktaran Mengüç, ayrıca 
uygulamalı örneklerde gösterdi.  

 

 

Seminer sonunda Hakan Mengüç'e, Meclis 

Başkanı Erol Hatırlı ve KGK Başkanı Kıymet 

Aydın turşu ve zeytinden oluşan hediye 

sepetini takdim etti. Ardından kokteyl ile 

seminer programı sona erdi. 
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ODAMIZ 7. MESLEK KOMİTESİ ÇALIŞMALARIYLA, 

ÜYELERİMİZE ÖZEL ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİNDE %20 

İNDİRİM 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmzalanan protokol ile ilgili Şirket yetkililerince, 

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. 
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İŞKUR HİZMET NOKTASI OLARAK FAALİYET GÖSTERMEYE 

BAŞLADIK 

  İŞKUR Hizmet Noktası 

Faaliyete Başladı. Türkiye 

genelinde başlatılan 

istihdam seferberliğine 

katkı sağlamak amacıyla, 

Gemlik Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlüğü 

(İŞKUR) ile Orhangazi Ticaret 

ve Sanayi Odası arasında 

“Hizmet Noktası” protokolü 

imzalandı. Orhangazi Ticaret ve 

Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösterecek olan “İşkur Hizmet Noktası” ile işverenlere yönelik etkili 

danışmanlık hizmeti verilmesi, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücü temin edilmesine 

yardımcı olmak için iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmeti sunulması, iş arayanlara mesleki eğitim ve 

tecrübe kazandırma çalışmaları yapılması ve nihayetinde işsizlerin istihdam edilmelerinin sağlanması 

amaçlanıyor. Tüm üyelerimiz talep ettikleri İşkur hizmetleri için odamıza başvuru yapabilirler. 

EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ RAMİZ ERÇETİN’İ ZİYARET ETTİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polis haftası kapsamında Orhangazi Emniyet Müdürümüz Ramiz Erçetin’e ziyarette bulunduk. 
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ 
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ODAMIZ İLE İLGİLİ YAYINLANAN BASIN HABERLERİ 
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