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Ekonomide zor olan 2012 yılını geride bıraktık. 2013 yılının ilk çeyreğini de ge-
çiyoruz ve bu yılın geçen yıldan daha iyi olmasını umuyoruz. Zira geçtiğimiz yıl, 
ekonomiyi soğutma önlemleri ile büyüme oranı düşük kaldı. Cari açığın, milli geli-
rin yüzde 10’u gibi bir noktaya tırmanması üzerine alınmaya başlanan ekonomiyi 
soğutma önlemleri, sert sonuçlara yol açtı.

Bu önlemler Türkiye’nin iç pazarda frene basması anlamına geliyordu. Bu frene 
basma Avrupa Birliği pazarındaki daralmayla birleşince, ekonomimizdeki büyü-
me yüzde 4’lük hedefin altında kaldı.

Bursa açısından konuya baktığımızda; ilimizin ihracatında Avrupa Birliği önem-
li bir yer tutuyor. Bursa’nın dış ticaretinde Avrupa Birliği’nin payı yüzde 70 dola-
yında. Doğal olarak Avrupa’daki daralmadan en çok etkilenen illerin başında Bur-
sa yer aldı. 

Sözün özü; geçtiğimiz yılın zor şartlarına rağmen, sanayicimiz; ilimizin ve ülke-
mizin büyümesine katkı koymaya devam etti. HOSAB olarak bizler de firma sayısı 
artan, yeni yatırımların yapıldığı bir yılı geride bıraktık. Bu noktada bölgemizi de 
ilgilendiren bir hususu geniş bir perspektiften ele alarak sizlerle paylaşmak istiyo-
rum.

Bildiğiniz gibi iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, 2001 krizinden sonra 
önemli bir zihniyet devrimi de yaptık. Her şeyi devletten beklemenin doğru olma-
dığını, devletten global arenada rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele edecek or-
tamı sağlamasından başka bir şey istememeyi öğrendik.

Nitekim, biz de dahil organize sanayi bölgeleri buna en güzel örnektir. OSB’ler-
de sanayici, kendi imkanları ve finansmanıyla kendisi için gerekli olan her türlü 
yatırımı hayata geçiriyor. Bugün Bursa ve ülkemizde, sanayicisine uygun şartlar 
sunan birçok OSB var. HOSAB da hızla bu yolda ilerliyor.

Bu arada siyasi iktidar da önemli reformlar yaptı. Kısaca bazılarını hatırlatmak 
gerekirse; yeni bir yatırım teşvik paketi oluşturuldu. 2B yasası 10 yıllık bir tartış-
manın sonunda çıktı. Yeni Türk Ticaret Kanunu, kentsel dönüşüm, özelleştirme-
ler, köprü ve otoyol yatırımları, kayıt dışı ekonominin yüzde 27’lere geriletilmesi 
önemli adımlardır.

Ancak, bazen denizleri aşıp derede boğulmaya benzer durumlarla da karşıla-
şıyoruz. Tıpkı, bizim bölgemize Bursa-İzmir Karayolundan bağlantıyı sağlayan 7 
kilometrelik yol hikayesinde olduğu gibi… HOSAB içinde onca yatırımımıza, sa-
nayicilerimizin daha çok üretmek, ihraç etmek, istihdam sağlamak için çabaları-
na karşılık; fabrikalarımıza çalışanlarımızın ulaşması, üretilen malların taşınması 
için tek bağlantımız olan ve bizim sorumluluğumuz dışında kalan bu yol maalesef 
içler acısı halde. Hem dar hem kaplaması bozuk; kazalara davetiye çıkartan bir 
halde… İnanın, yurt dışından gelen misafirlerimize, müşterilerimize bu durumu 
anlatmakta çorluk çekiyoruz.

Bu konuda gereği için uzunca süredir çabalarımız var. Son olarak bölgemizi Ak 
Parti Milletvekilimiz ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Hüseyin Şahin ziya-
ret etti. Kendisiyle de bu sorunu paylaştık. Neticede, geniş kapsamlı bir çalışma 
yapmak ve yol sorunun çözmek için birlikte çalışacağız. Ayrıntıları dergimiz say-
falarında okuyabilirsiniz. Ben umut ediyorum ki, bu yıl bu konuda önemli bir yol 
almış olacağız.

Ahmet Sezgi Erceiş
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Bölgemize bağlantı yolunun 
iyileştirilmesi için çalışıyoruz
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Ömer Faruk Korun
Hasanağa İşverenler Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

Kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş arazilerin hak sahiple-
rine satışı ve iadesi işlemlerine bu yıl başlandı. Yaklaşık 10 yıllık bir tartışma sonu-
cu nihayet bu noktaya gelinebildi.

Konu, bölgemiz HOSAB’ı da yakından ilgilendiriyor. Zira, Bursa’da kadastrosu 
kesinleşmiş 49 milyon metrekare civarında 2B arazisinden 43 bin metrekaresi de 
bölgemizde bulunuyor.

HOSAB Yönetimi olarak bu kapsamda bölge içindeki 2B alanlarını bölgemize 
katmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Söz konusu 43 dönümlük bu alanın 14 
dönümünü sosyal donatı alanı olarak değerlendirmek, kalan bölümünü de sanayi 
parseline çevirmek amacındayız.

Söz konusu sosyal donatı alanımızda mesleki ve teknik eğitim alanı oluşturarak, 
yakın gelecekte sanayimiz için gerekli nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaya 
dönük anlamlı bir adım atmak istiyoruz.

Bilindiği gibi, organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik eğitim okulları 
(özel de olsa) teşvik ediliyor. 

2007 yılında yürürlüğe giren 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12. 
maddesinde, “Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki 
ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim 
ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin 
okul türüne göre devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim 
öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müşte-
reken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim 
ve öğretim desteği yapılabilir” hükmü mevcuttu.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve 
bunlara ilişkin hususları kapsayan tebliğ 13 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. Böylece 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren OSB’lerdeki özel 
mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere destek verilmesi-
ne başlandı. Tebliğ, 17 Eylül 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girdi.

Buna göre eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar 9.sınıflarda her alan için aynı 
(3.500 TL),  10, 11 ve diğer sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere şu şe-
kilde açıklandı:

Makine, motorlu araçlar ve elektrik-elektronik teknolojileri (5.000 TL), metal, 
plastik, gıda, kimya ve endüstriyel otomasyon teknolojileri (4.500 TL), tekstil ve 
mobilya ve iç mekân Tasarımı (4.000 TL).

Ülke ekonomisinin uluslar arası arenada rekabetçi bir yapıya kavuşturulması 
için gerekli şartlardan birisi de verimliliğinin arttırılmasıdır. Verimlilik artışında, 
nitelikli işgücünün önemi büyüktür. Ekonomimiz, dünya liginde yükselmeye de-
vam edecek ve ilk 10 ekonomi içinde yer alacaksa, işgücünün bu büyümedeki pa-
yının bugünkünden daha yüksek düzeyde olması kaçınılmazdır.

Dolayısıyla, yukarıda özetlemeye çalıştığım mesleki ve teknik eğitimin destek-
lenmesi ve teşvik edilmesinin, yakın gelecekte daha da artacağını düşünüyorum. 
Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. 

2B Yasası ve Mesleki Teknik 
Eğitime Verilen Destekler
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Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki katılımcılarımızın, kesintisiz ve ucuz 
elektriğe kavuşması için yapılan çalışmalarda sona geliyoruz. Bu kapsamda geçtiği-
miz yıldan bu yana yapılan çalışmalar ve halen yapılmakta olan yatırımları özetler-
sek… 

2012 yılı Temmuz ayından itibaren elektrik dağıtımını Uludağ Elektrik Dağıtım 
AŞ’dan (UEDAŞ) bağımsız olarak HOSAB Bölge Müdürlüğü yapmaktadır. Bu kapsa-
mında, bölge içinde iki adet köşk montajı tamamlandı. Akçalar Bölgesinin enerji nakli 
HOSAB içinden geçtiğinden, Akçalar’ı beseleyen köşk ile HOSAB içerisindeki firmaları 
besleyecek olan köşk devreye alındı.

Dağıtım şebekesi ile ilgili bu çalışmanın ardından, Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’ndan (EPDK) dağıtım lisansı alınması doğrultusunda, Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş. (TEİAŞ) Görükle Trafo Merkezi’nden enerji nakil hattı yatırımımıza bu yıl başla-
dık.

TEİAŞ Görükle TM’den bölgenin iletim müşterisi olmasını sağlayacak olan ener-
ji nakil hattının yapımı ile ilgili projelerin hazırlanmasının ardından ihaleye çıkıldı. 
Projenin yaklaşık maliyet tutarı 1 milyon 500 bin lira olacak. Yapılacak olan hat yak-
laşık 7 kilometre ve bir kısmı yer altı bir kısmı ise havai hat olarak planlandı. HO-
SAB’ın genişlemesi de düşünülerek hattın ilerideki kapasiteleri karşılayabilmesi için 
gerekli teknik detaylar da proje kapsamında göz önüne alındı. 

Görükle TM’den HOSAB Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen fiderin geçit izalatör-
lerinden itibaren HOSAB içinde bulunan Ana Dağıtım Merkezi giriş hücresine kadar 
yaklaşık 7.150 metre olan proje doğrultusunda çalışmalar hızla devam ediyor.

Proje kapsamında 3* (1x240/25 mm2) XLPE 36 Kv kablo tek devre olarak tesis edi-
lecek. Kablo kanalı imalatı ileride ikinci devre kablonun montajına elverişli olacak 
şekilde yapılıyor. Projede öngörülen süre 120 gün ancak biz daha önce bitirilmesi için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Bursa-İzmir Karayolu fotoğraflarda da görüldü-
ğü üzere yatay sondaj şeklinde geçilmiştir.

Projemizi tamamladığımızda HOSAB, sanayicilerine kesintisiz ve daha ucuz elek-
trik enerjisi temin edecektir.

Enerji Nakil Hattı Projemize Başladık

Bahattin Canıgüleç
HOSAB Bölge Müdürü

Bursa-İzmir Karayolu, yönlendirilebilir 
delgi sistemi ile geçilmiştir.
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HOSAB’ın Çehresi Değişiyor
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2009 yılında 40 olan faaliyetteki firma sayısı, 2012 
yılı sonunda 90’a çıktı. HOSAB Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, 2013’te yapacakları yatırımları 
anlattı ve “Bu yıl bölgede asfalt ve yol sorununu bitiriyoruz” dedi.

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(HOSAB) imar uygulama planının 
onaylandığı 2008 yılından itibaren ça-

lışmalar yoğunlaştı ve bölgenin gelişimi hız-
landı. Bu süreçte bölge müdürlüğü yönetim 
binası, doğalgaz alt yapısı, içme, proses, yağ-
mur suyu ve kanalizasyon alt yapı imalatları 
bitirildi. Atık su arıtma tesisi devreye alındı. 
2012 yılı Temmuz ayından itibaren elektrik 
dağıtımı da bölge müdürlüğüne geçti. Dolu-
luk oranının yüzde 72’ye çıktığı bölgeye, Islah 
OSB düzenlemesi kapsamında karsan Otomo-
tiv, Cansan Alüminyum ve Delphi Packard 
gibi üç önemli firma katılıyor. 

2B’DEN 43 DÖNÜMLÜK SANAYİ ALANI 
HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Sezgi Erceiş, Islah OSB sürecinin devam etti-
ğini, dosyalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda olduğunu belirterek, “Bu fabri-
kalarla birlikte hem alan olarak genişleyecek 
hem de ekonomik olarak daha güçlü bir böl-
ge konumuna geleceğiz. 111 hektar olan bü-
yüklüğümüz, 150 hektara çıkacak. Yine uzun 
süredir beklediğimiz 2B arazilerinin satışına 
başlandı. Biz de bu kapsamda bölge içindeki 
43 dönümlük 2B alanını bölgemize katıyoruz. 
Bu alanın 14 dönümünü sosyal donatı alanı 
olarak değerlendirmek, kalan bölümünü de 

Toplam
Parsel Sayısı

120 Adet

Dolu
Sanayi Parseli

80 Adet

Boş
Sanayi Parseli

32 Adet

Doluluk 
Oranı

% 71,43

Çalışan Sayısı
3.900 Kişi

Sanayi
Olmayan 

Parsel
8 Adet

Parsel
Bilgileri
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sanayi parseline çevirmek istiyoruz. Böylece halen 
120 olan sanayi parseli sayımız, Karsan, Cansan ve 
Delphi’nin katılımı yanında 2B arazileri ile daha ar-
tacak” dedi.

ARITMA TESİSİ BÜYÜYOR
Başkan Erceiş, bölgedeki son dönem çalışma-

ları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Atıksu Arıtma Tesisi 
inşaatını bitirip, 2011 yılı Kasım ayında devreye 
aldık. Şimdi arıtma tesisi kapasitemizi 7 kat arttıra-
cak projemize çalışıyoruz. Biz tesisi bin metreküp/
gün kapasiteli yapmış ancak büyüme opsiyonunu 
koymuştuk. Şimdi yeni fabrikalarla kapasite artışı 
zamanı geldi. 

SU SORUNU TAMAMEN ÇÖZÜLDÜ
DSİ’den Hasanağa Barajı’nın yüzde 17,70’nin 

kullanım hakkını alıp, barajdan bölgeye 3.2 kilomet-
relik boru hattı döşedik. 350’şer tonluk iki depo ile 
proses suyu sisteme verildi. Şimdi bu depolarımız-
dan birini 1.kalite su temini için kullanacağız. Yağ-
mur suları içen V kanallar imalatı bitirdik. HOSAB, 
bölge içinden geçen ve kötü bir görüntü oluşturan 
DSİ sulama kanaletlerinin deplasesini de bu yıl ta-
mamladık. 

BU YIL ASFALTSIZ YOL KALMAYACAK
Artık bölgemizde üst yapıya geldik. HOSAB ana 

caddede tretuar, aydınlatma çalışmasını, ara cadde-
lerde de 7 metre sıcak asfalt yapımını 2012 yılında 
bitirmiştik. 2013 yılında sıcak asfaltsız yol bırakma-
yacağız. Tüm yol ve caddelerimizi asfaltlayıp, tretu-
ar ve aydınlatma çalışmalarına devam edeceğiz. He-
men ardından peyzaj çalışmalarına başlayıp daha 
iyi bir çevre oluşturacağız.”

ELEKTRİK DAĞITIMI ALINDI
HOSAB Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, elektrik 

dağıtımının 15 Temmuz 2012’den itibaren bölge içi 
OG Dağıtım Şebekesinin 24 saat hizmet verecek or-
ganizasyonunu sağladıklarını belirterek, “Elektrik 
şebeke işletmesi Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’den 
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne 
devredildi. Böylece HOSAB, onaylı sınırları içerisin-
de katılımcılara elektrik enerjisi temin etmekten, 

dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme 
yatırımları ile işletme ve bakımını yapmaktan, elek-
trik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güve-
nilir olarak katılımcılarına sunumu ve kayıp-kaça-
ğın önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almaktan, 
katılımcılarına eşit taraflar arasında ayrım gözet-
meksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkânı 
sağlamaktan sorumlu hale geldi. Şebekenin devrin-
den bu yana alınan önlemlerle habersiz kesinti ya-
şanmadı. Son olarak EPDK’dan dağıtım lisansını da 
alıyoruz” dedi.

BÖLGE YATIRIM İÇİN CAZİP OLDU
Bölgenin gelişiminin planladıkları şekilde iler-

lediğini belirten Erceiş, “HOSAB, Bursa’nın en hızlı 
gelişen organize sanayi bölgesi. Yaptığımız alt ve 
üst yapı çalışmaları ile bu gelişim hızlandı. Birkaç 
yıl içinde sanayi için daha elverişli bir konumda ola-
cağız. HOSAB’da alt yapı yatırımları tamamlandıkça 
ve katılımcılara dönük hizmet kalitesi yükseldikçe 
boş parsellerimiz de hızla üretime geçen fabrikalar-
la dolacaktır. Şehrin gelişim bölgesi olan batıda yer 
alan HOSAB’ın geleceği parlak. Yatırımcıların ilgisi 
bizi de memnun ediyor, çalışmalarımızın karşılığını 
alıyoruz. Yakın gelecekte daha güçlü ve büyük HO-
SAB olacak” dedi. 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

İçme Suyu m3 5.435 4.000 6.525 5.020 4.573 6.159 5.015 5.168 5.694 5.572 4.698 6.346 63.913

Proses Suyu m3 5.201 6.202 6.285 6.536 7.959 9.057 10.541 10.541 9.988 9.102 8.564 8.744 98.169

Doğalgaz sm3 179.231 175.247 131.991 73.193 61.444 58.953 31.486 31.486 41.252 58.857 87.353 149.791 1.086.307

Elektrik kWh - - - - - - 1.417.565 2.161.028 2.192.805 2.700.506 3.542.356 3.222.270 15.236.530

Arıtma Su m3 10.861 9.764 9.434 8.324 9.427 9.927 15.317 15.496 16.496 17.140 16.524 17.682 156.161

Bölge müdürlüğü elektrik dağıtımına Temmuz ayından itibaren başlamıştır.

Plastik Kauçuk
% 21,3

Makine
% 17,3

Metal
% 14,6

Otomotiv
% 10,6

Gıda
% 8

Tekstil
% 5,33

Mobilya
% 4

Diğer
% 18,87

2010-2011
Tüketim 
Verileri

Elektrik kWh
2010: 30.500.000
2011: 33.500.000

Doğalgaz sm3

2010: 352.974
2011: 1.187.462

Proses Su m3

2010: 50.812
2011: 70.490

HOSAB 2012 YILI TÜKETİM BİLGİLERİ

Firma
Profili

HOSAB’da geçtiğimiz yıl ana cadde ve sokakların önemli bir 
kısmı asfalt kaplama yapıldı. Çalışmalar bu yıl bitecek.
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Kamuoyunda 2B olarak bilinen orman 
vasfını kaybetmiş arazilerin hak sahip-

lerine satışı ve iadesi işlemlerine başlandı. 
Bursa Defterdarı Metin Otak, kanunun ya-
yınlandığı tarih itibariyle kadastrosu ke-
sinleşmiş olan 12 bin 112 kullanıcı tespit 
edildiğini belirterek, Şubat ayı itibariyle 
de söz konusu hak sahiplerinin yüzde 85’e 
yakınının satın alma ve iade başvurusu 
yaptığını söyledi. Bursa’da kadastrosu ke-
sinleşmiş 49 milyon metrekare civarında 

2B arazisi bulunduğunu ifade eden Otak, 
’Bu kapsamdaki 14 bin 490 adet taşınmaz 
için gelir tahminimiz toplamda 100 ila 130 
milyon lira arasında’’ dedi.

 
EN FAZLA 2B GEMLİK’TE

Bursa’da 2B kapsamındaki arazilerin 
en çok Gemlik ve Mustafakemalpaşa’da 
bulunduğunu açıklayan Otak, son düzen-
lemeye göre 400 metrekareye kadar olan 
taşınmazlarda rayiç bedelin yüzde 50’si, 

fazlası için ise yüzde 70’i üzerinden hesap-
lama yapılacağını belirtti. Birden fazla ta-
şınmazda hak sahibi olunması halinde ise 
yüzde 50 satış bedeli hesaplaması, hak sa-
hibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz 
için uygulanacak. 

Taşınmazların satış bedeli, peşin veya 
taksitle ödenebilecek. Belediye ve müca-
vir alan sınırları içindekiler 3 yılda 6 eşit 
taksitle, dışındakiler ise 4 yılda 8 eşit tak-
sitle faizsiz olarak ödenebilecek.

Bursa-İzmir Karayolu’ndan 7 kilo-
metrelik bağlantı yoluyla ulaşı-
lan Hasanağa Organize Sanayi 

Bölgesi, bu yolun iyileştirilmesini bekli-
yor. HOSAB Başkanı Ahmet Sezgi Erce-
iş, “Sanayici olarak bizler bölge sınırları 
içerisinde kendi yatırımlarımızı yapı-
yoruz. Elektrik, yol, su., doğalgaz, çevre 
düzenlemesi vb. yatırımlar hep sanayi-
cinin finansmanı ile oluyor. Biz sanayi 
için elverişli bir bölge oluştururken, 
bölgemize bağlantı yollarının durumu 
içimizi acıtıyor. 7 kilometrelik yol hem 
çok dar hem de köstebek yuvası gibi, 
çok kötü. Bu nedenle bölgede çok fazla 
kaza yaşanıyor” dedi.

BAĞLANTI YOLU İYİLEŞTİRİLMELİ
Bu yolun HOSAB’la birlikte Hasa-

nağa Köyü, Akçalar Sanayi Bölgesi, Ka-
yapa Sanayi Bölgesi, TOKİ konutlarına 
hitap ettiğini vurgulayan Erceiş, “Bu 
bölgede sanayide çalışan 15 bin dola-
yında insan var. Bu insanlar her gün 
servislerle buraya gelip-gidiyorlar. Sa-
nayi malları taşıması bu yoldan oluyor. 
Sadece Karsan’dan günde 150 civarında 
ağır araç çıkıyor. Akşam saatlerinde de 
1000’e yakın servis aynı yolu kullanı-
yor. 7 kilometrelik yol 40-45 dakikada 
ancak geçilebiliyor. Bu bölge hızla ge-
lişiyor ama yol giderek kötüleşiyor. 

Bunu anlayabilmiş değiliz. Gerek mer-
kezi gerekse yerel yönetimlerden bu 
bağlantı yolu sorununun çözülmesini 
bekliyoruz. Yol genişletilmeli ve bakımı 
yapılmalı. Bu yolda birçok kaza oluyor. 

Önemli can ve mal kaybı yaşanmasın-
dan her geçen gün daha fazla endişe 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

OTOYOL BAĞLANTISI DA MÜMKÜN
HOSAB Başkanı Erceiş ayrıca, İstan-

bul-Bursa-İzmir Otoyol Projesinin de 
kendilerini yakından ilgilendirdiğini 
söyledi. Bölge ile otoyol Başköy kavşa-
ğı arasında 1 kilometrelik bir mesafe 
olduğunu, bir bağlantı yolu açılmasıyla 
HOSAB, Akçalar Sanayi Bölgesi, Hasa-
nağa Köyü, Kayapa Sanayi Bölgesi gibi 
yerlere ulaşımın sağlanacağını belirtti. 
Erceiş, “Biz bu yollarla ilgili bölgenin sı-
kıntılarını yetkililere ilettik. Artık adım 
atılmasını tüm bölge insanı ve sanayici-
ler adına bekliyoruz” dedi.

Bölgeye Ulaşmak En Büyük Sorun!
HOSAB Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, “Biz bölgemizde her türlü yatırımı yapıyoruz ancak 
HOSAB’a ulaşmak bir çile. Devletten bölgeye gelen yolun iyileştirilmesini bekliyoruz” dedi.

Bursa’da 2B’den 130 Milyon Lira Gelir Bekleniyor
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8 Mart tarihinde gerçekleşen ziyaret-
te bölge ile ilgili bilgiler alan Şahin, 
HOSAB ile İzmir Yolu bağlantısını 

sağlayan yaklaşık 7 kilometrelik yolun ge-
nişletilerek çift yönlü hale getirilmesi için 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi nezdinde girişim başla-
tacaklarını söyledi.

YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ
HOSAB Bölge Müdürlüğü Toplantı Salo-

nunda, HOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı 
Nedim Balıkçılar, HOSAB Başkanı Ahmet 
Sezgi Ergiş, Başkan Vekili Ömer Faruk Ko-
run, Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç ve 
bölge sanayicileri ile bir araya gelen Şahin, 
sanayici kökenli bir milletvekili olarak so-
runlara çözüm üreteceklerini söyledi. 

Hüseyin Şahin HOSAB’ı Ziyaret Etti
Yol İçin Çalışma Sözü Verdi
AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Hüseyin Şahin, Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi ve Karsan Fabrikası’nı ziyaret ederek bir dizi görüşmede bulundu. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’e, HOSAB Başkanı A.Sezgi Erceiş ve 
Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç, bölge ile ilgili bir sunum yaptı.
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HOSAB Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, 
bölge ile ilgili gelişmeleri aktardığı top-
lantıda, “Bursa’nın batısındaki bu OSB, 
sanayiciler tarafından önemli yatırımlar 
yapılarak son yıllarda hızlı bir gelişim 
gösterdi. Arıtma, elektrik, doğalgaz, su 
ve yol alt yapısını bitirdik. Karsan, Delphi 
Packard  ve Cansan gibi sınırımızdaki üç 
büyük fabrikayı bünyemize alıyoruz. 

ERCEİŞ: HERŞEYİ KENDİMİZ YAPTIK
DEVLETTEN TEK BEKLENTİMİZ YOL

Bu çalışmaları yapıp bölgemizi sanayi 
için elverişli konumuna taşırken, karşımı-
za en büyük sorun olarak bölgeye ulaşım 
yolu çıkıyor. Her şeyi devletten yardım 
almadan, bölgedeki sanayicilerimizin 
katkıları ile başardık. Şimdi devletten 
tek beklentimiz İzmir Yolu ile aramızdaki 
bağlantıyı sağlayan yaklaşık 7 kilomet-
relik yolun yapılmasıdır. Burada büyük 
çaplı üretim yapan ihracatçı firmalarımız 
var. Yolumuz olmadığı için, hammadde 
temininde ve ürün sevkiyatında büyük 
sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yol, deyim ye-
rindeyse köstebek yuvası gibi ve dar bir 
yol. Bölge geliştikçe yol yetmiyor. Sadece 
HOSAB değil Hasanağa Köyü, Akçalar ve 
yöreye hizmet eden bu yol kazalara da da-
vetiye çıkartıyor. Yolun iyileştirilmesi için 
bazı girişimlerimiz oldu ancak sizlerin de 
desteğiyle kısa sürede yol sorununu çöze-
biliriz” dedi.

15 BİN KİŞİ  VAR
Bölge ve bölgede faaliyet gösteren 

firmalar hakkında bilgi veren HOSAB 
Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç de, HO-
SAB’da 111 hektarlık alanda 94 firmanın 
faaliyet gösterdiğini ve sanayi ve konut 
dahil bölgede yaklaşık 15 bin kişinin ol-
duğunu söyledi. Canıgüleç, “Sadece tek 
bir fabrikamızdan günde günde 150 civa-
rında ağır araç çıkıyor. Özellikle akşam sa-
atlerinde yaklaşık bin servis aracı bu yolu 
kullanıyor. İzmir Yolu ile HOSAB arasın-
daki bağlantı yolu delik deşik. Bu nedenle 
bölgede çok kaza yaşanıyor” dedi.

ŞAHİN: BÖLÜNMÜŞ YOL YAPILMALI
HOSAB gibi güçlü firmaların olduğu 

OSB’nin yol sorunu çekmesinin kendisini 
üzdüğünü söyleyen Şahin, “Türkiye ola-
rak 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat 
yapmayı ve dünyanın 10 büyük ekonomi-
si arasına girmeyi hedefledik. Bu hedefe 

üretim yapan firmalar ile ulaşacağız. Böy-
lesine önemli firmalarımızın bulunduğu 
bir OSB'nin ulaşım sorunu yaşaması beni 
çok üzüyor. Buraya sorunu yerinde tespit 
etmek için geldim. Mevcut yolun asfalt-
lanmasının yeterli olmadığını görülüyor, 
genişletilerek bölünmüş hale getirilmesi 
gerekiyor. Önümüzdeki en büyük engel 
kamulaştırmadır. Mevcut yolun imar du-
rum haritasını alıp sorunu çözmek için 
Ankara'da girişim yapacağız. Bu sorunun 
çözümünde Büyükşehir Belediyesi'nden 
de desteğini isteyeceğiz. HOSAB ile İzmir 
Yolu arasındaki yolun bölünmüş hale 
gelmesi için yaklaşık 300 dönüm arazinin 
kamulaştırılması gerekiyor. Bu arazinin 
ne kadarı hazineye ait bilmemiz gereki-
yor. Araziler için değer tespiti yapılması 
ve yatırım programına alınması da lazım. 
Bütün bunlar Ekonomi Bakanlığı, Ulaştır-
ma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Büyük-
şehir Belediyesi arasında önemli bir diplo-
masi trafiği gerektiriyor ama çalışacağız” 
dedi.

Şahin daha sonra Karsan fabrikasını 
ziyaret etti. Burada Karsan Üretim Genel 
Müdür Yardımcısı Ömer Yıldırım ve yöne-
ticilerle görüşen Şahin, üretim hattında 
da incelemelerde bulundu. Şahin ve be-
raberindekiler, Karsan’ın İETT için ürettiği 
otobüslerden birisiyle test sürüşüne çıktı 
ve bölgenin yatırımları ile bağlantı yolun-
da incelemelerde bulundu.

Karsan Fabrikası’nı da ziyaret eden Şahin’e 
burada Genel Müdür Yardımcısı Ömer 
Yıldırım, bir anı plakete verdi. (üstte).
Fabrikada üretim süreçlerini de inceleyen 
Şahin ve beraberindekiler daha sonra 
Karsan’ın İETT için ürettiği otobüslerden 
birisiyle HOSAB turu attılar. (altta)
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
yüksek düzeyde vergi ödeyen, ih-
racat yapan, uluslararası taşımacı-

lık ve turizm faaliyetleriyle döviz girdisi 
sağlayan, bir ürünü Bursa'dan ilk kez 
ihraç eden, yeni bir pazar yaratarak ve 
ilk kez bir ülkeye ihracat yapan toplam 7 
kategoride 504 üyesini ödüllendirdi. 2011 
yılı verilerine göre yapılan sıralama kap-
samında ödül almaya hak kazanan firma 
ve kişilere ödülleri 24 Aralık 2012’de BTSO 
Hizmet Binasındaki törende verildi.

Ekonomiye değer katanlar sıralama-
sında birinciler şöyle oluştu: En yüksek 
ihracat Oyak Renault 3 milyar 213 milyon 
577 bin TL, kurumlar vergisi Uludağ Elek-
trik Dağıtım AŞ 36 milyon 988 bin TL, gelir 
vergisi Muharrem Yılmaz 3 milyon 628 
bin TL. 

ÖZEL SEKTÖR İLE BÜYÜYORUZ
Ödül törenine katılan Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, ekonomide özel sektörün önemine 
değindi. Türkiye'nin özel sektör sayesinde 
ekonomik dev haline geldiğini kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün 150 mil-

yar dolar yatırım yaparak, 2011 yılında 
Türkiye'nin yüzde 8,5 büyümesine katkı 
sağladığını söyledi. Hükümetin çıkardığı 
kanunlarla özel sektörü desteklemesi ge-
rektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Özel 
sektöre herkes gözü gibi baksın korusun 
kollasın” dedi. Yeni Türk Ticaret Kanunu 
ile birlikte gelen Çek Yasası'na da değinen 
Hisarcıklıoğlu, “Bu yasa çıkmasaydı tica-
ret yapıp da hapse girmeyecek bir insan 
evladı kalmayacaktı bu ülkede. Geçen 

yılın ilk 11 ayıyla bu yıl karşılıksız 
çıkan çek miktarı yüzde 93'e çıkmış 
durumda. Yargıtay'da bekleyen kar-
şılıksız çeklerle ilgili karar verilmeyi 
bekleyen dosya 240 binleri buldu” 
dedi.

 
CELAL SÖNMEZ’İN MESAJI

2011 yılına ait en fazla gelir 
vergisi veren 69, en fazla kurumlar 
vergisi ödeyen 74, en fazla ihracat 
yapan 342, uluslararası kara taşı-
macılığı faaliyetlerine en fazla döviz 
girdisi sağlayan 2 firmaya ödül ver-
diklerini kaydeden BTSO Başkanı 
Celal Sönmez de, 2011 yılında Türki-
ye ekonomisinin yüzde 8,5 büyüme-

sini sağlayan iş adamlarına teşekkür etti. 
Türkiye'nin küresel bir güç olma iddiası-
nın sürdüğünü anlatan Sönmez, “Bu yol-
da önümüzde pek çok zorluk olduğunu bi-
liyoruz. Gelişmiş ekonomiler sallanırken 
Türkiye yükseliyorsa bunu 2001 krizin-
den sonra yaptığımız reformlara borçlu 
olduğumuzu biliyoruz. Cazip bir yatırım 
teşvik paketi açıklandı, makro ve mikro 
reformları yeni bir heyecanla hayata ge-
çirmemiz gerekiyor. Tüm taşları yerine 
oturtacak yeni bir reform yolculuğunun 
ilk adımı olmalı. Eğitim, kamu, adalet, ver-
gi ve harcama reformuna ihtiyacımız var” 
diye konuştu.

HOSAB FİRMALARI
Ödül alan 504 firma içerisinde 2013 

yılı katılımcısı olarak değerlendirildiğinde 
12 Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ka-
tılımcısı yer aldı. Islah OSB düzenlemesi 
kapsamında HOSAB’a katılmak için baş-
vuran Karsan Otomotiv Sanayi AŞ ile Can-
san Alüminyum AŞ’nin de dahil olduğu bu 
12 firma 2011 yılında 220 milyon 267 bin 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu iki firma 
dışında kalan 10 firmanın toplam ihracatı 
ise 49 milyon dolar düzeyinde oldu. 

Bursa’da Ekonomiye Değer Katanlara
BTSO Tarafından Ödül Verildi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekonomiye Değer Katanlar 2012 Ödülleri verildi. 
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nden 12 firma ihracat kategorisinde ödül aldı.

Karsan Otomotiv 
AŞ Üretim Müdürü 

Şenol Yüksel, ihracat 
kategorisindeki 5.lik 

ödülünü Adalet ve 
Kalkınma Partisi Bursa 

Milletvekili Önder 
Matlı’dan aldı.

SIRA FİRMA İHRACAT ($)

328 BAL-Pİ GIDA LTD. ŞTİ. 1.175.681,35

323 BARHAN GIDA A.Ş. 1.271.555,27

143 CANSAN ALÜMİNYUM A.Ş.* 5.161.876,18

76 ELSİ ELEKTRİK SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. 11.208.971,00

258 HÜNER KRİKO VE YEDEK PARÇA 2.327.128,96

154 ISITAN MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4.754.683,00

5 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.* 166.877.399,00

232 MADOSAN MARKET DONANIM 2.787.565,00

252 ÖZSIRT DEMİR PROFİL LTD.ŞTİ. 2.427.696,94 

211 SANDEKS İTHALAT İHRACAT 3.100.000,00 

191 SAZCILAR OTOMOTİV A.Ş. 3.586.116,00 

58 ŞAHİNLER METAL MAKİNA A.Ş. 15.588.564,00

TOPLAM 220.267.236,70

*Islah OSB kapsamında HOSAB’a girme başvurusu yapan firmalardır.

HOSAB KATILIMCISI OLAN FİRMALAR (alfabetik)
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Bursa’daki OSB’lerde
Üretim, İhracat ve 
İstihdam Arttı
Bursa’daki organize sanayi bölgelerinde bin 384 firma faaliyet 
gösteriyor. 137 bin kişiye istihdam sağlayan firmaların 2012 yılı 
ihracatları da 10,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

1961 yılında Türkiye’de ilk organize 
sanayi bölgesinin (OSB) kurulduğu 
il olan Bursa’da bugün 12’si faaliye-

te geçen toplam 13 OSB bulunuyor. Bu 
OSB’lerden 4’ü ihtisas bölgesi… İzmir ve 
Kocaeli ile birlikte en fazla OSB’ye sahip 
il olan Bursa’daki bölgeler, 2012 yılını da 
büyüyerek geçirdi. Faaliyet gösteren fir-
ma sayısı, ihracat ve istihdam miktarları 
ile enerji tüketim verileri bir önceki yıla 
göre artış gösterdi.

FİRMA SAYILARI ARTIYOR
Türkiye’nin sanayi ve üretim merkez-

lerinden olan Bursa’da, ekonominin nabzı 
da OSB’lerde atıyor. 2012 yılı güncel veri-
lerini derleyerek yaptığımız hesaplamala-
ra göre Bursa OSB’lerindeki firma sayıları 
her geçen gün artıyor. 2010 yılında 1.260 
olan OSB’lerdeki faal firma sayısı 2011 
yılında yüzde 6 artışla 1.335’e ulaşmıştı. 
2012 yılında ise faal firma oranı yüzde 3,2 
oranında artış göstererek 1.384 oldu. 

TEKSTİL SEKTÖRÜ İLK SIRADA
OSB’lerdeki faal firmaların yüzde 40’ı 

tekstil sektöründe üretim yapıyor. Teks-
tili yüzde 14,35 ile otomotiv ana ve yan 
sanayi, yüzde 7,63 ile makine sektörü 
firmaları izliyor. Metal sektöründe yüzde 
6,79, kimya sektöründe yüzde 5,47, gıda 

sektöründe yüzde 3,62 oranında faal fir-
ma bulunuyor.

DOLULUK ORANI YÜKSEK
Bursa’daki OSB’lerin toplam büyük-

lüğü 3.232 hektar. Bursa OSB, DOSAB, 
İnegöl, NOSAB, Kestel  ve Gürsu önemli 
ölçüde dolmuş durumda. Şehrin batısın-
da bulunan Hasanağa OSB son yıllarda 
gözde bölge konumunda ve doluluk oranı 
hızla artıyor. Şehrin merkezine yakın olan 
bölgelerde arsa fiyatları da 450 dolar sevi-
yesine kadar yükseliyor. 

İSTİHDAM YÜZDE 9 ARTTI
Bursa OSB’lerindeki firmalarda çalı-

şan sayıları da her geçen yıl artış gösteri-
yor. 2011 yılında 2010’a göre yüzde 10,8 
oranında artan istihdam 2012 yılı itibariy-
le 137 bin kişi seviyesine yükseldi. 2010 
yılında 114 bin olan istihdam 2011’de 125 
bine çıkmıştı. Türkiye ekonomisinin yüz-
de 3 dolayında büyüdüğü ve bir önceki 
yıla göre daha sıkıntılı geçen 2012 yılında 
ise istihdam oranı artışı yüzde 9 oldu.

İHRACAT HACMİ 10,8 MİLYAR DOLAR 
OSB’lerden yapılan ihracat miktarın-

da da artış sürüyor. 2010 yılında 9 milyar 
dolar seviyesinde olan ihracat 2011’de 
10,3 milyar dolara yükseldi. 2012 yılında 
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ise yüzde 5,2 artışla 10,8 milyar dolar ola-
rak gerçekleşti. Bursa ilinin 2012 yılında 
toplam ihracatı TİM verilerine göre 11 
milyar 920 milyon oldu. Bursa’nın toplam 
ihracatının yüzde 90’ı OSB’lerde faaliyet 
gösteren firmalar tarafından gerçekleşti-
rildi.

ENERJİ TÜKETİMLERİ
Enerji tüketimleri açısından değer-

lendirildiğinde OSB’lerde 2012 yılında 3 
milyar 385 milyon kilovat saat elektrik 
tüketimi gerçekleştiği görülüyor. Oyak 
Renault ve Tofaş gibi iki otomotiv devini 
bünyelerinde barındıran ve Türkiye’nin 
en büyük OSB’leri arasında yer alan BOSB 
ve DOSAB’da, toplam elektrik tüketiminin 
yüzde 65,5’i gerçekleşiyor. Doğalgaz tüke-
timlerinde de geçen yılın toplamında 1 
milyar 461 milyon standart metreküp ra-
kamına ulaşıldı. OSB’lerin atık su arıtma 
tesislerinde 2012’de 62,5 milyon metre-
küp su arıtıldı, proseste 25 milyon metre-
küpe yakın su kullanıldı.

OSB ADI
ALAN 

(Hektar)
İSTİHDAM 

(kişi)
FAAL 

FİRMA
İHRACAT  

(Milyon $)
ELEKTRİK

(kWh)
DOĞALGAZ

(sm3)
ATIK SU 

(m3)
PROSES SU

(m3)

BURSA OSB 679,00 46.184 242 5.000 1.245.500.635 805.028.805 11.600.000 14.393.000

DEMİRTAŞ OSB 495,00 41.455 441 3.800 972.377.630 272.026.223 14.900.000 5.578.106

NİLÜFER OSB 234,00 18.500 313 610 243.411.070 12.372.937 160.339 591.762

İNEGÖL OSB 300,00 13.000 82 600 474.688.432 91.191.065 34.100.000 2.200.000

HASANAĞA OSB 111,00 3.980 94 60 15.236.530* 1.086.307 156.161 98.169

KESTEL OSB 73,43 3.500 73 175 110.667.278 31.929.355 113.000 638.607

GÜRSU OSB 101,00 7.500 78 350 80.504.482 44.228.329 113.587 0

MUSTAFAKEMALPAŞA OSB 220,00 352 12 15 16.580.468 10.888.744 375.123 489.367

DERİ İHTİSAS OSB 177,00 1.200 30 0 14.753.460 12.812.349** 1.000.000 809.332

YENİŞEHİR OSB 173,58 1.100 2 200 212.084.640 179.632.825 0 0

MKP MERMERCİLER OSB 67,00 200 8 50 0 0 0 0

İNEGÖL MOB. İHTİSAS 410,00 150 9 0 0 0 0 0

TEKSTİL-BOYA İHTİSAS 191,00 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 3.232,01 137.121 1.384 10.860 3.385.804.625 1.461.196.939 62.518.210 24.798.343

*HOSAB elekrtik tüketimi 2012 Temmuz ayı sonrasını kapsamaktadır. **Deri İhtisas OSB doğalgaz tüketimi 2012 Mart ayı sonrasını kapsamaktadır.

BURSA’DAKİ OSB’LERİN 2012 YILI VERİLERİ 

2011 yılında OSB Kanununa ekle-
nen geçici madde ile mer’i plana 

göre yapılaşan sanayi bölgelerinin 
belli şartları yerine getirerek OSB sta-
tüsü kazanmalarının önü açılmıştı. 
12 Nisan 2011 tarihinden önce yapı-
laşan sanayi tesislerinin bulunduğu 
alanların, illerindeki valiliklere 12 
Nisan 2012 tarihine kadar başvuru 
yapmaları gerekiyordu. Bursa’da bu 
kapsamda 8 bölge başvuru hazırlığı-
nı tamamladı. 

KAYAPA, AKÇALAR VE ÇALI...
Başvuru dosyalarından Kayapa, 

Akçalar ve Çalı’nın incelemesi ta-
mamlanıp Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık 
incelemesinin ardından yer seçim 
komisyonu bölgelerde inceleme ya-
pacak. Uygunluk halinde, komisyo-
nun ıslah şartlarının da yazılacağı 
sözleşmeler hazırlanacak. Böylece bu 
bölgeler Islah OSB adını alacak. Ba-
kanlığın 6’şar aylık raporları ile ıslah 
şartlarının yerine getirilip getirilme-
diği belirlenecek. Şartları en geç 5 yıl 
içinde yerine getirenler OSB statüsü 
kazanmış olacak.

619 FİRMA 30 BİN ÇALIŞAN VAR
Bursa’da Kayapa, Akçalar, Baş-

köy, Çalı, Kestel 2, Barakfakih, İnegöl 
Yenice ve Cerrah Sanayi Bölgeleri 
dosya hazırladı. Orhangazi ve Gö-
rükle sanayi bölgelerinde ise sanayi-
ciler başvurudan vazgeçti.

Orhangazi’nin doğrudan organi-
ze sanayi bölgesi olmak için çalışma 
yaptığı belirtiliyor. Başvuruda bulu-
nan 8 bölgede 1.265 hektar alan bü-
yüklüğü bulunuyor. Bu bölgelerde 
619 firma halen faaliyet gösteriyor 
ve 30 bine yakın çalışan mevcut. 
Bursa’daki 13 OSB ile birlikte 8 böl-
genin de bu statüye kavuşmasıyla, 
organize sanayi bölgesi sayısı 21’e 
çıkacak.

ISLAH OSB VERİLERİ

KESTEL 2 120 91 4.000
ÇALI 115 250 8.000
BARAKFAKİH 270 89 10.000
AKÇALAR 75 15 1.500
İNEGÖL YENİCE 142 36 1.882
BAŞKÖY 137 17 1.000
KAYAPA 156 65 1.500
İNEGÖL CERRAH 250 56 2.000
Toplam 1.265 619 29.882

ALAN
(HEKTAR)

FAAL
FİRMA İSTİHDAM
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Haber

Plansız sanayi alanlarının organize 
sanayi bölgelerine dönüştürülme-
sine yönelik Islah OSB çalışmaları 

devam ederken, Bursa’daki Hasanağa, 
Akçalar, Kayapa, Çalı, Yenice, Barakfakih 
ve Kestel sanayi bölgelerinin başkan ve 
yöneticileri Ankara’da çeşitli temaslarda 
bulundular.

Bursa OSB SİAD’ları Platformu Başka-
nı Selim Yedikardeş başkanlığında Anka-
ra’ya giden 7 bölgenin temsilcileri, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek ve TBMM Sanayi, Ti-
caret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Tek-
noloji Komisyonu Başkanı Mücahit Fın-
dıklı ile görüştü, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan 
Yıldırım ile de 3 saatlik bir toplantı yaptı.

ÇİÇEK: İMAR AÇISINDAN SIKINTILI
Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Büt-

çe Komisyonu Üyesi Hüseyin Şahin’in ev 
sahipliğinde Ankara temaslarını gerçek-
leştirilen sanayiciler, ilk olarak TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek ile görüştüler. Çiçek 
ziyarette, Bursa’nın dünyanın en güzel 

şehirlerinden birisi olmasına rağmen 
imar açısında çok kötü bir durumda oldu-
ğunu söyledi. “Bursa hem tarih hem sa-
nayi kenti, sanayi ile nimeti de külfeti de 
birlikte geldi” diyen Çiçek, önümüzdeki 
yıllarda Bursa’nın öneminin daha da arta-
cağını, büyük yatırımların devam ettiğini 
söyledi.

FINDIKLI: ÜRETİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Mücahit Fındıklı ile Bursa heye-
tinin görüşmesinde ise Bursa Milletve-
killeri Hüseyin Şahin ve Mustafa Öztürk 
de hazır bulundu. Görüşmede, Islah OSB 
düzenlemesinde karşılaşılan sorunlar 
dile getirildi. Fındıklı, eski bir sanayici ve 
ticaret ve sanayi odası başkanı olduğunu 
hatırlatarak, “İş dünyasının sıkıntılarını 
çok iyi biliyoruz. Bizim gelecekle ilgili tüm 
projeksiyonlarımızda üretim birinci sıra-
da yer alıyor. Sizlerin rahat üretim yapa-
bilmeniz için uygulamadan kaynaklanan 
sorunların halledilmesine yönelik yoğun 
çalışma içindeyiz” dedi.

4 BÖLGE DOSYASI BAKANLIKTA
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-

ğı’nda Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıl-
dırım ve Bakanlığın üst düzey yöneticile-
riyle yapılan toplantıda ise ıslah süreciyle 
ilgili sürdürülen  teknik hazırlıklar değer-
lendirildi. Ramazan Yıldırım, Akçalar, Ka-
yapa, Çalı ile aslında OSB olan ancak bu 
düzenleme ile sınırındaki Karsan, Delphi, 
Cansan gibi önemli yapıları bünyesine 
katacak Hasanağa OSB’nin başvuru dos-
yalarının kendilerine ulaştığını söyledi. 
Diğer bölgelerle ilgili hazırlıkların sürdü-
ğüne ilişkin bilgilerinin olduğunu belirten 
Yıldırım, “Plan dışı yapılmış olan sanayi 
bölgelerinin kontrol altına alınıp disipli-
ne edilip resmen organize sanayi bölgesi 
statüsü kazanmaları belki zaman alacak 
ama tamamlandığında önemli bir çalışma 
olacak” dedi.

VERİMLİ BİR ZİYARET OLDU
Bursa Heyetinde Bursa OSB SİAD’ları 

Platformu Başkanı Selim Yedikardeş, Ka-
yapa İşadamları Derneği Başkanı Ayhan 
Korgavuş, Barakfakih İşadamları Derneği 
Başkanı Arif Demirören, Çalı İşadamları 
Derneği Başkanı H.İbrahim Kuzucu, Ye-
nice İşadamları Derneği Başkanı Hasan 
Altunbaş, Akçalar İşadamları Derneği 
Başkanı Cevdet Yüce, Kestel İşadamaları 
Derneği Başkanı Mustafa Ülker, Hasana-
ğa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü 
Bahattin Canıgüleç yer aldı. Bursa heyeti 
Ankara’daki temasları ve TBMM’yi ziyare-
ti sırasında Bursa Milletvekilleri Mustafa 
Öztürk, Önder Matlı, Hakan Çavuşoğlu, İs-
mail Aydın ve İlhan Demiröz ile de görüş-
tüler. Ankara temaslarını değerlendiren 
Selim Yedikardeş, “Islah bölgelerin duru-
mu ile ilgili çok verimli görüşmelerimiz 
oldu. Sanayi bölgelerinin ıslah çalışmala-
rı Bursa için çok faydalı olacak” değerlen-
dirmesini yaptı.

OSB Olmak İsteyen Sanayi Bölgeleri
Ankara’ya Çıkartma Yaptı
Islah OSB düzenlemesi kapsamında başvuruda bulunan sanayi bölgelerinin temsilcileri 
Bursa OSB SİAD’ları Platformu organizasyonuyla Ankara’da temaslarda bulundu. 
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OSB Yöneticileri Enerji Verimliliği
Teknik Eğitim Semineri Yapıldı

OSB Bölge Müdürleri Ankara’da Buluştu

OSB

ABD ve Türkiye arasında yapılan an-
laşma ve 2010-2023 dönemi “Enerji 

Verimliliği Strateji Belgesi” kapsamında; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ABD 
Enerji Bakanlığı ve Organize Sanayi Böl-
geleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) işbirliği ile 
“Enerji Verimliliği Teknik Eğitim Semi-
neri” düzenledi. 8-9 Ocak’ta İstanbul’da 
yapılan seminer ile ABD’nin konu ile 
ilgili uzman kuruluş ve kişileri, OSB ve 
sanayi tesislerinde yapılan incelemeler 

ve önerileri paylaşıldı.  Seminere OSBÜK 
Başkanı Nurettin Özdebir, ABD Enerji-
Politika ve Uluslararası İlişkiler Kıdemli 
Danışmanı Dr. Srinivas Mirmira, Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebi-
lir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar ve 
Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, 
OSB’lerin Başkanları, Bölge Müdürleri 
ve Türk sanayisinin lider kuruluşlarının 
elektrik mühendisleri katıldı.

5 oturumdan oluşan programda Tür-

kiye’de enerji ve ekonomik sorunlar, 
sanayide enerji verimliliği politikaları, 
teşviklere genel bakış, enerji  verimliliği 
projeleri ve bunların uygulanması için 
mal ve hizmet sağlayıcıları belirlenmesi 
konularına değinildi. Geçtiğimiz yıl pilot 
bölge olarak seçilen İzmir Atatürk OSB’de 
faaliyet gösteren 20 sanayi tesisinde ça-
lışmalar tamamlanmış ve yüzde 20-30’a 
varan enerji tasarrufu sağlandığı görül-
müştü.

Organize Sanayi Bölgeleri Derne-
ği’nin bilgi ve deneyim paylaşımını 

sağlamak üzere periyodik düzenlediği 
bölge müdürleri toplantısının 12’incisi 

Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının 
açılışında konuşan OSBDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay,  
deneyim paylaşılması açısından önem-

li bir organizasyona imza attıklarını 
söyledi. Toplantının gündemi İşçi Sağ-
lığı ve Güvenliği konusunda OSB’lerin 
sorumluluğu ve görevleriydi. 
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Konuk Yazar

Konuk Yazar
İbrahim Saydam
Bursa Vergi Dairesi Başkanı

Bursa’da 2012 Yılı Vergi Performansı
Toplumda vergi bilincinin oluşturulması, verginin 

öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetil-
mesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması ama-

cıyla 25 Şubat - 03 Mart tarihleri arası “Vergi Haftası” 
olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu haftada, bütün illerde olduğu gibi Bursa’mızda da 
kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, farkındalı-
ğın arttırılması amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda;
- İlimizin gelir ve kurumlar vergisi beyan sonuçlarına 

göre ilklerde yer alan mükellefler,
- Her vergi dairesi müdürlüğümüzün vergisel yüküm-

lülüklerini zamanında yerine getiren belirli sayıda gelir 
ve kurumlar vergisi mükellefleri işyerlerinde ziyaret 
edilerek katkılarından dolayı teşekkür edilmiş, sorun ve 
önerileri ilk elden alınmıştır.

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilecek ver-
gi sloganlarının olduğu afişler vergi dairelerimize, kamu 
binalarına, meslek odalarına, uygun cadde ve sokaklara 
asılarak vatandaşlarımızın vergiyle ilgili farkındalığı art-
tırılmıştır.

- Alışveriş merkezlerinde stantlar kurularak halkımı-
zın vergi ile ilgili soru ve önerilerinin doğrudan alınması 
sağlanacak, kira gelirlerine ilişkin bilgilendirme ve elek-
tronik ortamda beyanname alma hizmetleri verilmiştir.

- Öğrencilere yönelik olarak; genç nesillerde vergi 
kavramını yerleştirmek ve vergi bilincinin daha küçük 
yaşlarda gelişmesini sağlamak üzere vergi konulu re-
sim, şiir ve afiş yarışmaları düzenlenmektedir. Yarışma 
sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve-
rilmiştir.

- İlimizdeki ilköğretim okullarından belirli sayıdaki 
öğrenci vergi dairelerimize davet edilerek kendilerine 
verginin önemi ve yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi-
ler sunulacaktır. Yine, vergi dairesi müdürlerimiz bölge-
lerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere yönelik ver-
gilendirme amaçlı konuşmalar yapılmıştır.

EKONOMİMİZİN 2012 YILI PERFORMANSI
Bilindiği gibi, Türkiye’nin toplam ihracatı 2011 yılın-

da 134.907 milyon dolar iken, 2012 yılında %13,1 ora-
nında artış göstererek 152.561 milyon dolara ulaşmıştır. 
2012 yılında bir önceki yıla göre ithalat  %1,8 oranında, 
dış ticaret açığı ise %20,7 oranında azalmıştır.

Bursa’nın 2012 yılı toplam ihracatı ise 2011 yılına 

göre %5 oranında azalarak 20.433.642.667 dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Bursa’nın ihracattaki en 
önemli kalemi olan taşıt araçları ihracatı %7,6 oranında 
azalmış, diğer ihracat kalemlerden konfeksiyon ürünle-
ri ihracatında %4,8 oranında azalma olmuş iken, tekstil 
ürünleri ihracatında %8,5 oranında artış olduğunu gör-
mekteyiz.

Öte yandan, Bursa’nın üretim ve ihracatında önemli 
bir yeri olan otomotiv sanayinin 2012 yılı toplam üreti-
minde bir önceki yıla göre %10 oranında bir azalma ol-
muştur.

Buna göre, 2012 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 
yüze 13,1 oranında artmış iken ülkemizin önemli bir ih-
racat şehri olan Bursa’nın ihracatı ise yüzde 5 oranında 
azalmış bulunmaktadır. 

BURSA’NIN MÜKELLEF SAYILARI
2012 yılı sonu itibariyle Bursa’da 140.096 gelir vergisi 

mükellefi, 23.509 kurumlar vergisi mükellefi bulunmak-
tadır.

Gelir mükellefi sayımız bir önceki yıla 13.354 kişi 
(%10,54) artmıştır. Bu artışta en büyük pay 10.887 kişilik 
artış ile gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde eden 
mükelleflerimizde olmuştur. Gerçek usulde vergilendi-
rilen gelir vergisi mükelleflerimizin sayısı da bir önceki 
yıla göre 2.685 kişi artmıştır.

Aynı dönemde kurumlar vergisi mükellefi sayımız  
2011 yılına göre 343 kişi (%1,48) artmıştır.

BURSA’NIN VERGİ GELİRLERİ
Bütçe-vergi gelirleri, vergi daireleri ve saymanlıklar 

tarafından tahsil edilmektedir. Bursa Vergi Dairesi Baş-
kanlığına bağlı vergi dairelerince 2012 yılı sonu itibariyle 
tahakkuk ettirilen vergilerin toplamı 7.215.050.345 Türk 
Lirasıdır.

Bu tutar 2011 yılı sonunda 6.523.421.018 lira olup 
2012 yılında  %10,60 oranında artış gerçekleştirilmiştir.

Vergi dairelerimiz tarafından tahakkuku verilen bu 
vergilerin 2012 yılı sonu itibariyle 5.623.827.394 lirası 
tahsil edilmiştir.

Bir önceki yılın tahsilat tutarı ile karşılaştırıldığında 
2012 yılında %11,61 oranında bir tahsilat artışı sağlan-
mıştır.

Yine, 2011 yılı sonunda %77,24 olan tahsilat oranımız 
0.71 puan artarak %77,95 olarak gerçekleşmiştir.
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2012 yılında tahakkuk ettirilen vergilerin %31,48’i 
gelir vergisi tevkifatı, %26,80’i beyana dayanan katma 
değer vergisi, %10,92’si kurum geçici vergisinden oluş-
turmaktadır.

Tahsil edilen toplam vergi gelirinin vergi türlerine 
göre dağılımının ise, gelir vergisi tevkifatının %35,35 be-
yana dayanan kurumlar vergisinin %23,49 kurum geçici 
vergisinin %13,23 şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

Gerek tahakkuk eden vergide, gerekse tahsil edi-
len vergide ilk sırada yer alan gelir vergisi tevkifatının 
2012 yılı sonuçları incelendiğinde; bir önceki yıla göre 

tahakuk artışının %19,1 oranında, tahsilat artışının ise 
%19,47oranında olduğu tespit edilmektedir.

Toplam vergi gelirleri içinde ikinci sırada bulunan 
beyana dayanan katma değer vergisi sonuçlarına bakıl-
dığında ise, bir önceki yıla göre tahakkuk eden vergide 
%13,68 oranında, tahsil edilen vergide ise %14,97 oranın-
da bir artış sağlanmıştır.

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ
Başkanlığımıza bağlı vergi daireleri tarafından 2012 

yılı sonu itibariyle, 1.526.297.561 lirası ihracattan kay-
naklı KDV iadesi olmak üzere, toplam 1.745.288.123 lira 
katma değer vergisi iadesi yapılmıştır. Katma Değer Ver-
gisi iadesinde bir önceki yıla göre %9,61 oranında artış 
gerçekleşmiştir.

Başkanlık olarak daha hızlı ve kaliteli hizmet sun-
mak amacıyla brüt satış tutarları, işçi sayıları, yapmış 
oldukları ihracat ile talep ettikleri KDV iade tutarları dik-
kate alınarak belirlenen bir kısım mükellefimizi Ertuğrul 
Vergi Dairesinde toplamış bulunuyoruz.

Mükelleflerimiz faaliyet konuları itibariyle Tekstil, 
Otomotiv, Makine, Metal, Elektrik, Gıda, Kimya, Mobil-
ya gibi sektörlere ayrılmış, fiilen yaptıkları işlere göre de 
sektör içerisindeki alt dalları tespit edilmiştir.  

Ana sektörler içinde alt dal şeklinde ayrılan mükellef 
grupları, vergilendirme servislerinde bulunan memur-

lara aynı ve benzer alt dallar belirlenerek dağıtılmıştır. 
Sonraki aşamada, daire çalışanlarına sektörü hakkında 
teorik bilgiler verilmiş, çeşitli işletmelere yapılan ziyaret-
ler ile sektörünün çalışma şekli, imalat süreçleri, kulla-
nılan hammadde ve üretilen ürünler konusunda yerinde 
öğrenme olanağı sağlanmıştır. Böylece mükelleflerimiz 
ile çalışanlarımızın birbirini daha iyi anlama ve ifade 
etme imkanı doğmuş, işlemlerin hızlı bir şekilde sonuç-
lanmasının yolu açılmıştır. 

KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ
Kayıt dışı ekonomi, Devletten gizlenen, kayda geçiril-

meyen ya da geçirilemeyen ve bu sebeple de denetlene-
meyen faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çerçevede, yasaklanmamış faaliyetlerden olup, 
bilinçli olarak kayıt dışına çıkarılan işlemler ve bu iş-
lemler dolayısıyla meydana gelen vergi kayıp ve kaçağı 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadeledeki amaç, Devletin 
ekonomik faaliyetleri kayıt ve beyan altına alarak vergi 
toplaması, bu ekonomik büyüklüğü vergi, istihdam ve 
millî gelir boyutlarıyla kavraması oluşturmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı ‘Kayıt Dışı Ekonomiyle Müca-
dele Stratejisi Eylem Planı’ kapsamında;

- Gönüllü uyumun artırılması,
- Denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, 
- Yaptırımların caydırıcılığının artırılması, 
- Veri tabanı paylaşımı, 
- Toplumsal farkındalığın artırılması, şeklinde çalış-

malarını sürdürülmektedir.
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı olarak, eylem pla-

nında belirlenen hedefler doğrultusunda kayıt dışına 
yönelik çalışmalarımız her geçen gün artarak devam et-
mektedir. Bu çalışmalar sadece kayıt dışı çalışanlara ceza 
yazmak şeklinde olmayıp konu veya sektör bazında mü-
kellef gruplarının bilgilendirilmesi, elde edilen verilerin 
gönüllü uyuma yönelik çalışmalarda değerlendirilmesi 
şeklinde de yürütülmektedir.

Son olarak şunu ifade etmeliyiz ki, bu ülkenin dört 
bir yanında yapılan yatırımlarda vergi ödeyen her bir 
mükellefimizin payı, tahsil edenlerin katkısı bulunmak-
ta olup edilen hayır ve duada da yerleri vardır. Mükel-
leflerimizin, ödeyecekleri vergide tüm vatandaşlarımı-
zın da hakkı olduğunu düşünerek öncelikli ödenecekler 
listesine vergiyi de almaları büyük önem arz etmektedir. 

Bu arada, vatandaşlarımızın herhangi bir vergi borç-
larının olup olmadığını www.gib.gov.tr adresindeki 
‘BORÇ BİLGİLENDİRME SERVİSİ’ menüsünden zaman 
zaman sorgulama yaparak kontrol etmelerini tavsiye 
ediyoruz.

Bursa Vergi Daresi Başkanlığı olarak; vergi sorum-
luluklarını yerine getirmekte azami gayret gösteren, 
vergilerini düzenli ödeyen tüm mükelleflerimize teşek-
kür etmeyi bir borç bilir, mart ayında gelir vergisi, nisan 
ayında kurumlar vergisi beyannamelerini süresinde ver-
meyi unutmamalarını hatırlatmak isteriz.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA), 2013 yılında toplam 20 milyon 

TL’lik hibe dağıtacak. 2010 yılından itibaren 
üç ilde verimli hizmetler üreten ajansın, 20 
milyon liralık hibe miktarının 10 milyonu 
Bursa, 10 milyonu da Eskişehir ve Bilecik 
arasında bölüneceği belirtiliyor. BEBKA Ge-

nel Sekreteri Mehmet 
Sait Cülfik, hibenin 8 
milyon TL’sinin sadece 
sanayi alanında olaca-
ğını söyledi. Cülfik, “Sa-
nayi alanındaki bu hibe 
birim başına 1 milyon 
TL’ye kadar çıkabilir. 
Sanayide çevre,ar-ge, 

enerji verimliliği konuları öne çıkacak. 10 
milyon lira küçük ölçekli turizm alt yapıları-
na, 2 milyon lira ise yine turizm konusunda 
proje başına destek 250 bin liraya düşen, kar 
amacı gütmeyen kuruluşların projelerine 
ayrıldı” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası 

çerçevesinde Bursa ve Manisa’da okul, pan-
siyon ve spor salonu yapacak. Konuyla ilgili 
olarak 23 Ocak’ta TOBB Merkezinde imza 
töreni düzenlendi. İmza törenine Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Bursa Valisi Şahabettin 
Harput, Manisa Valisi Hail İbrahim Daşöz, 
Bursa ve Manisa milletvekilleri, TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi ve BTSO Meclis Başkanı 
İlhan Parseker, her iki ilin STK temsilcileri 
ile TOBB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Tö-
rende, TOBB ile Bursa ve Manisa Valilikleri 
arasında protokol imzalandı.

KOSGEB Bursa Hizmet Müdürü Ah-
met Akdağ, 2012 yılı faaliyet ra-

porunu açıkladı. Akdağ, 22 yıl boyun-
ca KOSGEB’in, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere destek olduğunu belirterek, 
“2009’da KOSGEB Kanununda gerçek-
leştirilen değişiklikle, hedef kitlemiz 
genişledi. Sadece imalat sektörü ile 
sınırlı kalmayıp, ekonominin içindeki 
yerleri ve istihdamdaki payları giderek 
artan hizmet ve ticaret sektörlerini de 
kapsadı. Destek modelleri, katılımcı bir 
anlayışla ve sürecin her aşamasında iş-
letmelerimizin ve meslek örgütlerinin; 
görüşleri, ihtiyaçları, talepleri ve bek-
lentileri göz önünde bulundurularak 
hazırlandı” dedi. 

Ahmet Akdağ, KOSGEB Destek Yö-
netmeliği ve Destek Programları hak-
kında da şunları söyledi, “Proje Destek 
Programı, Tematik Proje Destek Progra-
mı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, 
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygu-

lama Destek Programı, Girişimcilik Des-
tek Programı, Genel Destek Programı, 
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek 
Programı gibi 7 program 2010’dan iti-
baren uygulanmaya başlandı. Bursa 
veri tabanımızda kayıtlı işletme sayısı 
34.125. 2012’de 1.221 kişinin katıldığı 
50 adet bilgilendirme toplantısı düzen-
ledik.” KOSGEB Bursa, 2012 yılında 18,6 
milyon liralık destek sağladı.

KOSGEB, 2012’de Bursa’da
18,6 milyon lira destek verdi

Harput’tan Kayapa’ya Ziyaret
Bursa Valisi Şahabettin Harput Is-

lah Organize Sanayi Bölgelerini 
ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kap-
samda Kayapa  Sanayici ve İş Adamla-
rı Derneği’ni ziyaret eden Vali Harput 
Dernek Başkanı ve üyelerle görüşerek 
Başkan Ayhan Korgavuş’tan yapılan 
çalışmalar ve Bölgedeki sanayi kuru-
luşları hakkında bilgi aldı. Bursa’da 
halen faaliyetini sürdüren ve OSB 
olma çabası içinde olan 8 adet Sanayi 
Bölgesinin eksiklerini tamamlayarak 
OSB statüsüne kavuşması ile birlikte 

halen mevcut olan 13 OSB sayısının 
21’e çıkacağını ifade eden Vali Harput 
“Bu ıslah OSB’lerin eksiklikleri gide-
rilerek süratle normal OSB’ler olarak 
zincire eklenmesi için çabalarımız 
devam ediyor. 70 tane fabrikanın ol-
duğu  bir ıslah OSB’de 65 tanesinin 
yükümlülüğünü yerine getirip 5 tane-
sinin diğerlerinin önünü kesmesine 
müsaade etmeyiz, alınan karalara 
herkes uyacak’’ dedi. Ayhan Korga-
vuş da bölgede 69’u faal, 7 inşaat 74 
adet fabrikanın olduğunu belirtti.

BEBKA,
20 Milyon Lira
Hibe Dağıtacak

TOBB, DOSAB’da 
Meslek Lisesi 
Yaptıracak

M.Sait Cülfik

Ah
m

et
 A

kd
ağ



3



28

Haber

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Boz-
bey, günümüzde kentlerde başta kaçak 

ve çarpık yapılaşma olmak üzere imar ve 
planlama açısından teknik ve sosyal altyapı 
yetersizliği, çevreyle ilgili problemler gibi 
pek çok sorun yaşandığına dikkat çekti. 

24 KURUM VE KURULUŞ VAR
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 
3194 sayılı imar yasasının torba yasa ile de-
ğiştirilmesini öngören yasa taslağı hakkın-
da, “Ülkemizde imar ve planlama ile ilgili 24 
kurum ve kuruluş ile 22 yasa var. Bu çok baş-
lı yapılanma ve düzenlemeler imar ve plan-
lama konusunda yaşanan kargaşayı göster-
meye yeterlidir. Yasada uygulama ile ilgili 
bazı sorunları giderici hükümler yer alsa da 
imar ve planlama konusundaki kargaşanın 
önlenmesi için köklü ve kalıcı düzenlemele-
rin yapılması gerekir.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Merkezi idarenin küçültülmesi, yerelleşme, 
demokratikleşme ve halkın yönetime katıl-
ması ilkeleri çerçevesinde merkezi, bölgesel 
ve yerel yönetimler piramidinin görev, yetki 
ve sorumluluklarının yeniden belirlenmeli” 
dedi. 
Musatfa Bozbey, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli 2 
ayrı nazım plan yerine Almanya’da olduğu 
gibi 1/10000’lik tek bir nazım plan düşünül-
mesi gerektiğini de vurguladı.

Bursa’da 43 yıldır faaliyet gösteren 
Beşevler Sanayi Sitesi İşletme Koo-

peratifi’nin (BSS) Olağan Genel Kurulu 
Şubat ayında yapıldı. Yak-
laşık bin üyesi bulunan BSS 
üyelerinin çoğunluğu genel 
kurulda hazır bulundu. Baş-
kanlık için Osman Günay 
ile Sabri Koçoğlu yarıştı. Çe-
kişmeli geçen genel kurulda 
Koçoğlu rakibine 183 oy fark 
atarak ikinci defa 3 yıllığına 
göreve geldi. Koçoğlu 486 
oy alırken, rakibi Günay ise 303 oyda 
kaldı. Koçoğlu, yeni dönemde yapacak 
hizmetler hakkında da üyeleri bilgilen-
direrek, “Göreve başlayalı 2 yıl oldu. 

Pek çok alanda çalışmalar yaptık. Sana-
yimiz ülke ve Bursa ekonomisine katkı 
veriyor. Türkiye’nin örnek sanayi site-

lerinden biriyiz. Sanayimizi 
kalkındırmak için önemli ça-
lışmalar yapacağız. Türkiye 
ihracatına önemli katkılarda 
bulunacağız” dedi. BSS baş-
kanlığına yeniden seçilen 
Koçoğlu’nun listesinde şu 
isimler bulunuyor: İ. Hakkı 
Gönülkırmaz, Refik Kadife, 
Halil Keskin, Halil Arslan, Re-

fik Aydın, Hamdi Tüfenk, Bilgin Durgut, 
Muhammet Kurtuluş. Denetim kuluna 
Coşkun Kömüryakan, İlhan Güleç, Or-
han Toker. 

Beşevler Sanayi Sitesi’nde
Koçoğlu güven tazeledi

Timsah Arena’da Sıra Çatıda
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stad-

yumu’nun çatısının ana kirişleri-
nin parçaları Bursa’ya geldi. 180 bin 
metrekare inşaat alanıyla Bursa’nın 
en önemli simgesi, en büyük anıtsal 
yapılarından biri olması beklenen 
stadyumda kaba inşaat bitti. Belediye 
Başkanı Recep Altepe, “Stadyumda 
tesisatların yapılması, duvar örülme-
si çalışmaları sürüyor. Çatıyı ayrı bir 
firma yapıyor. Çatı firması dış cephe 
kaplamaları, alüminyum panellerin 
monte edilmesi ve cam cephe giydi-

rilmesine devam edilirken bir yan-
dan da çatıyla ilgili en önemli çelik 
parçalar Bursa’ya geldi. Asma germe 
membran çatı, yanmayan teflon mal-
zemeden oluşuyor. Estetik hafif metal 
yapısıyla dünyada sadece 4 yerde 
kullanılan bu özellikteki çatı Türki-
ye’de bir ilk olacak. Çatı -30 ile artı 80 
derece arasında rahatlıkla kullanılan 
bir özellikte. Çatıda yaklaşık 7 bin ton 
çelik imalatımız var” şeklinde konuş-
tu.  Stadın 2013 yılı sonunda bitirilip 
açılması hedefleniyor. 

Bozbey:
Plan Kargaşası
Giderilmeli
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BUSKİ Çamur Yakma Tesisi Yapıyor
BUSKİ, maliyeti 225 milyon Avro öngörülen Bursa Kanalizasyon Projesi 3.Merhale ve 
Atıksu Tesisleri ile Çamur Bertarafı Yapım Tesisi yapımı ihalelerine başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘sağlıklı kent Bursa’ hedefi kapsa-
mında altyapı ça-

lışmalarına ağırlık veren 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
toplam maliyeti 225 mil-
yon Euro olarak öngörülen 
‘Bursa Kanalizasyon Proje-
si 3. Merhale’ kapsamında, 
Avrupa Yatırım Banka-
sı’ndan (AYB) 50 milyon, 
Alman Kalkınma Banka-
sı’ndan (kfW) da 30 milyon 
Euro finansman temin etti. 

6 ARITMA TESİSİ YAPILACAK
Projenin geri kalan maliyetlerinin 

BUSKİ’nin öz kaynaklarından finanse 
edileceğini belirten BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, Alman Kalkınma 
Bankası’ndan temin edilen finansman ile 
yağışlı hava debileri 31.000 ve 6.000 met-
reküp/gün arasında 6 adet atık su arıtma 
tesisi ile yıllık kapasitesi 240.000 ton/gün 

kapasiteli bir çamur yakma tesisi yapma-
yı planladıklarını vurguladı.

FİNANSMAN
AVRUPA’DAN 

Avrupa Yatırım Ban-
kası’ndan temin edilen fi-
nansman ile de planlanan 
atıksu arıtma tesislerinin 
hizmet vereceği havzalar-
daki atık suların ayrık ola-
rak toplanması için gerekli 
atık su ve yağmursuyu 
kolektörleri ile yardımcı 
yapıların yapılmasının 

hedeflendiğini ifade eden Çetinavcı, “Bu 
kapsamda, 300-2200 milimetre çapların-
da toplam 500 kilometre atıksu ve yağ-
mursuyu kolektörleri yapımı öngörül-
mektedir. Söz konusu yatırımlara ilişkin 
proje çalışmalarında sona gelinmiş olup; 
bütün bu yatırımlar için ihalelerin bu yıl 
içerisinde tamamlanması planlanmakta-
dır” diye konuştu.

BUSKİ Bursa Batı Arıtma Tesisi

AYB FİNANSMANININ 
KULLANILACAĞI YATIRIMLAR 

* Kurşunlu, Karsak, Küçük Kumla 
atık su ve yağmursuyu kolektörleri 
yapım işi 24 ay süreli, öngörülen 
ihale ilan tarihi Mart 2013. İhale ve 
sözleşme yöntemi: Dünya Bankası 
dokümanları.

* Mudanya ve Güzelyalı atık su 
ve yağmursuyu kolektörleri yapım 
işi 24 ay süreli, öngörülen ihale ilan 
tarihi Mart 2013. İhale ve sözleşme 
yöntemi: Dünya Bankası doküman-
ları ve FIDIC MDB kırmızı kitap.

* Badırga atık su ve yağmursuyu 
kolektörleri yapım işi 24 ay süreli, 
öngörülen ihale ilan tarihi Mart 
2013. İhale ve sözleşme yöntemi: 
Dünya Bankası dokümanları.

* Uluabat atık su ve yağmur suyu 
kolektörleri yapım işi 18 ay süreli, 
öngörülen ihale ilan tarihi Nisan 
2013. İhale ve sözleşme yöntemi: 
Dünya Bankası dokümanları.

* Doğu Bursa atık su ve yağmur-
suyu kolektörleri yapım işi 24 ay 
süreli, öngörülen ihale ilan tarihi 
Nisan 2013. İhale ve sözleşme yön-
temi: Dünya Bankası dokümanları.

KFW FİNANSMANININ 
KULLANILACAĞI YATIRIMLAR

* Kurşunlu atık su arıtma tesisi, 
Mudanya atık su arıtma tesisi ya-
pım işleri 36 ay süreli, öngörülen 
ihale ilan tarihi Mart 2013. 

* Gemlik atık su arıtma tesisi, Kü-
çük Kumla atık su arıtma tesisi, Ak-
çalar atık su arıtma tesisi, Badırga 
atık su arıtma tesisi yapım işleri 36 
ay süreli, öngörülen ihale ilan tarihi 
Nisan 2013. 

* Çamur bertaraf tesisi yapım işi 
36 ay süreli, öngörülen ihale ilan ta-
rihi Mart 2013.  

İsmail Hakkı Çetinavcı
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Kamuda Bir Marka: Bursa Valiliği
Bursa’nın proje hazırlama kapasite-

sinin geliştirilmesi doğrultusunda 
Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Ko-

ordinasyon Merkezi Haziran 2010’da ku-
ruldu. Merkez, kısa süren kurumsallaşma 
çalışmalarından sonra faaliyetlerine baş-
ladı. Kuruluş amacına uygun olarak Bursa 
ilinde proje kültürünü ve proje hazırlama 
kapasitesini arttırmaya 
yönelik çok sayıda eğitim 
düzenledi. Proje hazırlan-
masında danışmanlık, reh-
berlik ve eğitim hizmetleri 
veren Merkez,  kamuoyun-
da Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konularda 
doğru bilgiye sahip olabilmesine ve halk 
nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha 
sağlıklı anlaşılabilmesine yönelik de kon-
ferans, seminer ve paneller düzenlemek-
tedir.

Merkez, aynı zamanda Avrupa Birliği 
kurumlarına, Avrupa Birliği Bakanlığına 
Bursa Valiliği adına da yenilikçi projeler 
hazırlayarak bir marka haline geldi. 

BURSA, İNOVASYONDA
MERKEZ OLMA YOLUNDA

İnovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler 
geliştirmektir. Merkez de, 2023 yılı (Cum-
huriyetimizin 100. Yılı) ve sonrasını he-

defleyerek yeni fikirlerle Bursa’nın ülke-
mizde ve dünyada etkin bir kent olmasına 
yönelik çalışmalar yapıyor. İnovasyonun 
şehirlerin bugününü ve geleceğini şekil-
lendiren en önemli güçlerden biri oldu-
ğundan yola çıkarak, Bursa Valiliği AB ve 
Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Bursa 
ilini öncü projelerle bir merkez haline ge-

tirmeyi hedefliyor. 
İnovasyon (Yenileşim) 

çalışmaları,  kalkınma ve 
gelişmeyi tetikleyen ekono-
mik, sosyal ve hatta günlük 
hayatı değiştiren mutlak 

bir dinamiktir. Bu noktadan yola çıkarak 
Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordi-
nasyon Merkezi tarafından hazırlanan; 
“Innovatus: Rekabet Gücü ve Sürdürebilir 
Kalkınmada İnovasyon Yönetimi” konu-
lu proje; Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal 
Ajansa başvurulan 2 bin 550 projeden 268 
proje arasına girerek desteklenmek üzere 
kabul edildi.

10 İL HAREKETE GEÇTİ
İnovasyonun tüm devlet politikalarıy-

la entegre edilmesi ve Türkiye’nin inovas-
yon performansını artırmak amacından 
yola çıkan Bursa Valiliği  “Innovatus: Re-
kabet Gücü ve Sürdürülebilir Kalkınmada 

İnovasyon Yönetimi” başlıklı projesi ile 
10 ili harekete geçirdi.

İnovasyon sisteminin tüm aktörlerini 
kapsayacak şekilde hazırlanan Proje’de 
kamu, özel sektör, meslek odaları, üniver-
site gibi kurumlar; farklı gelişmişlik böl-
geleri de göz önünde bulundurularak bir 
araya getirildi.

Proje Bursa Valiliği koordinatörlüğün-
de 10 ili (Bursa, Sakarya, Çorum, Yalova, 
Sivas, Elazığ, Antalya, Tokat, Ankara, İs-
tanbul) kapsadı. 

PROJEDE OSB’LER DE YER ALDI
Projede 10 ilin valilik ve kaymakam-

lıkları ile kamu kurumları, organize sana-
yi bölge müdürlükleri ve özel sektör yer 
aldı. 

“Innovatus: Rekabet Gücü ve Sürdü-
rebilir Kalkınmada İnovasyon Yönetimi” 
konulu proje ile Proje ortağı 32 kurum-
kuruluş ve 80 kişiden oluşan yönetici ve 
çalışanlarıyla yapılan faaliyetlerle Bursa 
Valiliği liderliğinde inovasyon için insan 
kaynağı ve yeteneklerin gelişmesine kat-
kı sağlanması, inovasyonu destekleyen 
ortamlar oluşturarak bölgesel işbirliği ve 
bütünleşmenin teşviki ve kamuoyunda 
inovasyon kültürünün yayılması amaç-
landı. Proje ile Belçika, İsveç, Avusturya 

Haber
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(2), Hollanda ülkelerine çalışma ziyaretle-
ri gerçekleştirildi. 

Dokuz ay süren projenin bütçesi 112 
bin Avro’dur. 

KAMUOYUNDA İNOVASYON BİLİNCİ
OLUŞTURULMASI

• Türkiye’de ve Bursa ilinde inovasyon 
faaliyetlerinin artmasına, bu faaliyetlere 
sistematik ve stratejik yaklaşımlarla sü-
reklilik kazandırılmasına katkı sağlamak,

• İnovasyonun önemi hakkında top-
lumun tüm kesimleri arasında ortak pay-
dada buluşacak düzeyde bir farkındalığın 
yaratılması,

• İnovasyon için insan kaynağı ve ye-
teneklerin gelişmesine katkı sağlanması, 
inovasyonu destekleyen ortamlar oluştu-
rarak bölgesel işbirliği ve bütünleşmenin 
teşviki, inovasyon kültürünün yayılması, 
kurumlar arası işbirliğinin sağlanarak 
inovasyon konusunda kamuoyunda bi-
linç oluşturulması, amaçlandı.

ÇALIŞMA YAPAN KURUMLAR
Farklı tarihlerde ve ülkelerde gerçek-

leşen projenin çalışma ziyaretleri, Bakan-
lıklar düzeyinde gerçekleşmiş, önemli 
inovasyon ve araştırma kurumlarına da 
ziyarette bulunulmuştur. Dört farklı ül-
keye beş ayrı tarihte çalışma ziyaretleri 
düzenlenmiştir.  

Projeyle; proje ortağı (32 kurum) ka-
tılımcılar (79 kişi) Brüksel, Viyana (2), 
Amsterdam ve Stockholm’de gerçekleşen 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle; 
ülkelerin inovasyon performanslarındaki 
artışın ekonomik ve toplumsal kalkınma, 
refah ve gelişme için anahtar rol oynadığı-
nı; bilgi ekonomisine geçiş için en önemli 
itici güç olduğunu; etkin inovasyon poli-
tikalarına ve sistemlerine sahip ülkelerin 
gelişmişlik yarışında hızla ilerlediklerini, 
inovasyon sayesinde eşitsizlikleri de en 
aza indirmeyi başardıklarına tanık oldu. 

Brüksel’de TR Plus, Centre for Turkey 
in Europe’daki toplantıda, Türkiye’nin 
Müzakere fasıllarından Bilim ve Araştır-
ma Faslı ve bu esnada hazırlanan Bilim 
ve Eylem Planından bahsedilerek Tür-
kiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasından 
Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın %1’ler 
seviyesinde olduğu ve bu payın belirtilen 
%2 seviyesine yükseltilmesi gerektiği vur-
gulandı.

Viyana’da Austrian Federal Ministry 
of Transport, Innovation and Technology, 

Platform Research & Technology Policy 
Evaluation gibi kurum ziyaretlerinde, 
ortaklarımız akademik düşüncelerin ti-
carileştirilebilmesi yönünde izlenen stra-
tejilerin kişilerin tüm yetenekleri ve giri-
şimcilikleri yanında devlet politikaları ile 
birleşmesinin sağladığı faydaları yerinde 
izlendi.

Stockholm’de Vinnova Swedish Go-
vernmental Agency for Innovation Sys-
tems, Swedish Council for Environment, 
Agricultural Sciences and Spatial Plan-
ning gibi ziyaretlerde ortaklarımız ülke-
mizde sürdürülebilir ve rekabet edebilir 
bir ulusal kalkınma modelinin geliştiril-
mesine yönelik yapılan çalışmalarda yeni 
inovasyon stratejilerinin belirlenmesine 
yönelik kazanımlar elde edildi.

Projemiz başarıyla tamamlanmış olup 
şimdi proje ortaklarımız tarafından ku-
rumlarının konularıyla alakalı inovasyon 
konulu çalışmaları devam etmektedir.

PROJE BURSA VALİLİĞİNE
ÖDÜL KAZANDIRDI

Bursa Valiliğinin “Innovatus Reka-
bet Gücü ve Sürdürülebilir Kalkınmada 
İnovasyon Yönetimi” konulu projeyle 
katıldığı Uludağ Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) tarafından 
düzenlenen Ödüllü Proje Sergisi’nde Jüri 
Özel Ödülü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Nihat Ergün tarafından Bursa Valisi 
Şahabettin Harput’a verildi.

Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşke-
si’nde bulunan ULUTEK Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi tarafından ‘Bilim ve Teknoloji 
Haftası’ kapsamında 17 Mart 2012 tarihin-
de etkinlik düzenlendi. Programa Bakan 
Ergün’ün yanı sıra Vali Şahabettin Har-
put, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, Uludağ Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Kamil Dilek, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Celal Sönmez, BTSO Meclis Başkanı 
ve ULUTEK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan 
Parseker katıldı.

Ödül töreninde yaptığı açılış konuş-
masında teknolojinin inovasyonla des-
teklenmesi gerektiğini belirten Bakan 
Ergün, yeni ürünlerin ortaya koyulması 
gerektiğini, ürünlerin değerini artırmanın 
yolunun da inovasyon ve araştırmadan 
geçtiğine değindi.

Ergün, bunun için Bakanlık olarak, Ar-
Ge’yi desteklemeye devam ettiklerini ve 
Türkiye’nin her yerinde büyük heyecan 
gördüklerini ifade etti. Rekabet yarışında 
öne çıkmak için insan ihtiyaçlarına uy-
gun yeni ürünler tasarlamak gerektiğine 
işaret eden Ergün, ileri teknoloji ürünlerin 
ihracat içindeki payını yüzde 5’ten yüzde 
20’ye çıkaracaklarını vurguladı.

Ödüllü Proje Sergisi’nde dereceye 
giren firmalara ve “Innovatus: Rekabet 
Gücü ve Sürdürebilir Kalkınmada İnovas-
yon Yönetimi”  konulu proje ile yarışmaya 
katılan AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon 
Merkezi’ne plaket verildi. Ödül, Merkez 
adına Bursa Valisi Şahabettin Harput’a 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün tarafından verildi.

Harput ise yaptığı konuşmada; “Hükü-
metimizin verdiği teşvik ve destekler ino-
vasyon adına, yenileşme adına çok ciddi 
bir ivme kazandırdı. Bilim ve teknolojide 
ilerlemeden dünyada söz sahibi olunamaz. 
Ekonominin lokomotif illerinden biri olan 
Bursa’da bu etkinliğin düzenleniyor olma-
sı bizleri sevindiriyor. Bu vesileyle emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Proje kapmasında farklı 
tarihlerde ve ülkelerde 
gerçekleşen çalışma 
ziyaretleri yapıldı. Dört 
farklı ülkeye beş ayrı tarihte 
yapılan ziyaretlerde, önemli 
inovasyon ve araştırma 
kurumları da gezildi. 
Fotoğrafta, 
Türk Heyeti İsveç 
Stockholm’de 
Büyükelçiğilimiz önünde 
görülüyor.
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Karsan, Dacia İçin Dokker Üretecek
Firmalar

Kıraça Holding şirketlerinden Karsan, Dacia’nın 
yeni hafif ticari aracı Dokker’ın yeni bir versiyonunu 
geliştirmek ve üretmek amacıyla Renault Grubu ile 
bir niyet mektubu imzaladı.

Anlaşma uyarınca dört aylık fizi-
bilite çalışmasının başarıyla so-
nuçlanması halinde, 2014’te araç 

Bursa’daki Karsan tesislerinde üretimine 
başlanacak. Üretim gerçekleştiğinde ilk 
defa bir Dacia modeli Türkiye’de üretilmiş 
olacak. 

BURSA’DA ÜRETİLECEK
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 

(KAP) Ocak ayında yapılan yapılan açık-
lamaya göre Karsan Otomotiv, Renault 
S.A.S. ile Dacia’nın yeni hafif ticari araç 
modeli olan Dokker’ın üretimini ve türev 
araç geliştirme faaliyetlerini yürütmek 
üzere fizibilite çalışmalarına başlanması 
için niyet mektubu imzaladı. Açıklamada 
şu ifadelere yer  verildi: “Niyet mektubu 
çerçevesinde Heksagon Mühendislik ve 
Tasarım A.Ş’nin de  yer alacağı projede, fi-
zibilite çalışmalarının 4 aylık bir süre için-
de başarıyla  tamamlanması durumunda; 
araç geliştirme faaliyetlerini yürütmek 
ve üretimine 2014  yılı içinde Şirketimi-
zin Bursa/Akçalar fabrikasında başlamak 
üzere, yıllık 20 bin  adet araç üretimini içe-
ren nihai anlaşmanın imzalanması plan-
lanmaktadır.”

UZUN ZAMANDIR ÇALIŞIYORUZ
Karsan Murahhas Azası Jan Nahum, 

Renault Grubu ile iş-
birliği fırsatlarını uzun 
süredir araştırdıklarını 
ve bunun üzerinde ça-
lıştıklarını vurgularken, 
“Bir işbirliği fırsatı olup 
olamayacağı konusunda 
yıllardır süren temasla-
rımız vardı. Açıkçası nasıl bir fırsat ola-
bileceği konusunu kolluyorduk. Sonuçta 
Renault Grubu’ndan böyle bir teklif alma-
mız mutluluk verici” dedi. Araştırmaların 
çok uzun zamandır devam ettiğini, ancak 
bugüne kadar somut adım atılamadığı-
nı kaydeden Nahum, “Bizim PSA Grubu, 
Renault Trucks ve Hyundai ile yaptığımız 
başarılı işbirlikleri ve kazandığımız dene-
yimler, Renault’nun bu kararında etken 
oldu” diye konuştu. Nahum, “Söz konusu 
anlaşmayla Karsan, Dacia’nın özel bir ver-
siyonunu Türkiye’de geliştirip, yine Tür-
kiye’de üretecek. Bu bizim ve Türkiye için 
de önemli bir gelişme” ifadesini kullandı.

İLK ETAPTA 20 BİN ADET
Fizibilite sonuçlarının olumlu çıkma-

sı halinde kesin anlaşma imzalanacak. 
Heksagon tarafından aracın mühendislik 
çalışmaları gerçekleştirilirken, üretimi de 
Karsan’ın Bursa’daki fabrikasında gerçek-
leştirilecek. Nahum, ilk etapta yılda 20 bin 

adetlik bir üretimin konuşulduğunu söy-
lerken, üretimin büyük bölümünün de 
uluslararası pazarlara ihraç edileceğinin 
altını çizdi.

DOKKER’IN MOTORU DA BURSA’DAN
Dacia’nın yeni hafif ticarisi Dokker, 

aslen, Fas’ta üretiliyor. Yakında Türki-
ye’de satışa çıkacak Dokker, beş kişilik 
bir model. Aracın motorları, büyük ölçü-
de Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında 
üretilmekte. Uzun süredir PSA Peugeot 
Citroen grubuyla işbirliği yapan Karsan, 
Partner ve Berlingo’nun üretiminin yanı 
sıra bu modelin uzun versiyonunu üreti-
yordu. Ayrıca bu araçlar için arka aks ge-
liştirmesi gibi mühindislik çalışmaları da 
yapmıştı. Devam eden bu işbirliğinin yanı 
sıra Karsan, Renault Trucks ve İtalyan oto-
büs firması BredaMenarinibus adına da 
üretim yapıyor. Şirket, Hyundai Trucks ile 
üretim anlaşmasını uzatırken, 260 milyon 
dolarlık yatırımla bu markanın yeni mo-
delinin üretimini de üstlenecek.

Türkiye çapında katı atık toplama gö-
revi yapacak 70 adet Hyundai Truck 

daha Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla Ankara Arena’da 17 
Ocak’ta gerçekleştirilen törenle beledi-
yelere teslim edildi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından il ve ilçe belediye-
lerin katı atıklarının modern araçlarla 

toplanması amacıyla Mart 2010’da 
başlatılan proje kapsamında bakanlık 
tarafından temin edilen araçlar il ve 
ilçe belediyelerine hibe ediliyor. Temiz 
Türkiyem kampanyası için bugüne ka-
dar bakanlık tarafından satın alınan 
Hyundai Truck HD75 katı atık toplama 
araçlarının sayısı 400’ü aştı.

Hyundai Truck’lar Belediyelere Teslim Edildi
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Plast-Met Grubu
Otomotiv Sektöründeki Daralmaya
Rağmen Büyümesini Sürdürdü

Firmalar

Otomotiv, beyaz eşya ve elektrik-elektronik sektörlerine İstanbul ve Bursa’daki 
iki fabrikasında üretim yapan Plast-Met Şirketler Grubu, yeni projeleri ve 
yatırımlarıyla 2012 yılını büyüyerek geçirdi.

1987 yılında İstanbul Hasköy’de kurulan 
Plast-Met, günümüzde biri İstanbul (Plast-
Met Kalıp Sanayi) ikisi de Bursa Hasanağa 

Organize Sanayi Bölgesi’nde (Plast-Met Plastik 
Metal Sanayi ve Plast-Met Kablo&Elektrik Sis-
temleri) olmak üzere üç fabrikada 400 çalışanı ile 
başta otomotiv sektörü olmak üzere, beyaz eşya 
ve elektrik-elektronik sektörlerine hizmet veri-
yor. Plast-Met Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Şenol, grup şirketlerinin 2012 yılı 
faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile otomotiv sek-
törüne dönük sorularımızı yanıtladı.

CİRO VE İSTİHDAM ARTTI
Otomotiv sektöründe 

2011 yılında yaşanan bü-
yümenin 2012 yılında üre-
tim, ihracat gibi fasıllarda 
yüzde 10 dolayında küçül-
me yaşandığını hatırlatan 
Erol Şenol, “Buna rağmen 
Plast-Met Şirketler Grubu 
olarak yeni müşterilerimizi 
bünyemize katarak, ciro ve 
istihdam anlamında önem-
li artışlar yaşadık” dedi. Şe-
nol faaliyetleri ile ilgili ola-
rak şöyle konuştu: “Bursa 
Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 26 bin metreka-

re açık alan üzerine kurulu 17 bin metrekare ka-
palı alana sahip tesislerimiz içinde yer alan Plast-
Met Plastik Metal ve Plast-Met Kablo ve Elektrik 
Sistemleri firmalarımız çeşitli tonaj ve ebatlarda 
plastik enjeksiyon makineleri, eksantrik presleri 
ve işe özel montaj ekipmanlarına sahiptir. Çeşitli 
montaj hatları ile otomotiv yan sanayine parça 
imalatı yapmaktadır. 

KALIP ÜRETİMİ İSTANBUL’DA
5 bin metrekare kapalı alanı ile İstanbul Ana-

dolu Yakası OSB’de yer alan kalıp üretim fabrika-
mızda, yıllık ortalama 200-250 adet kalıp üretim 
kapasitesine sahip olarak, yurtiçi ve yurtdışı tüm 
müşterilerimize hizmet etmekteyiz. En büyük to-
najı 20-25 ton olan, araçların kapı paneli gibi bü-
yük kalıplarının üretilebildiği firmamızda, özel 
polisaj teknikleri kullanarak otomotiv için çok 
önemli lens kalıpları da üretilmektedir. Firmamı-
zı, sektördeki diğer firmalardan ayıran en büyük 
özelliğimiz, kalıp çalıştığı ve müşteri parça talep 
ettiği sürece kendi ürettiğimiz kalıpların arkasın-
da olup, her türlü bakım ve yenilemelerini yap-
mak ve 15-20 yıl sonra bile müşteri memnuniye-
tini sağlayacak hizmeti sunmaktır.”

YENİ YATIRIM PLANLIYOR
2013 yılında İstanbul’da yeni bir üretim mer-

kezinin açılışı için çalışmalarının devam ettiğini 
belirten Plast-Met Şirketler Grubu Yönetim Kuru-
lu Başkanı Erol Şenol, “Grubumuz günümüz ka-
lite sistemlerinin vazgeçilmezlerinden olan ISO/
TS 16949 ve ISO 14001 kalite sistem belgelerine 
sahiptir ve tüm faaliyetlerini bu sistemlerin tarif 
ettiği gerekliliklere uygun olarak sürdürmekte-
dir. Sürekli güncellediğimiz teknolojimiz ve ko-
nusunda tecrübeli uzman kadromuz ile müşteri 
odaklı hizmet prensibi sunmaktayız. Faaliyetini 
sürdürdüğümüz sektörlerde aldığımız projeleri 
zamanında ve eksiksiz olarak tamamlayarak ve 
değişikliklere karşı gösterdiğimiz hızlı aksiyon-
larla her geçen gün sektörde yerimizi sağlamlaş-
tırıyoruz” dedi.

2013’DE BÜYÜMEMİZ SÜRÜYOR
Global pazarda etkin olduklarını söyleyen Şe-

nol, “2012 yılı içinde Türkiye’nin en büyük araç 

Plast-Met
Şirketler Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Şenol
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üreticilerinden Ford ve Oyak Renault firmaları-
nın yeni projelerinde yer alarak çok çalıştık. İs-
tenilen hedef tarihlere uyum içerisinde çalışarak 
hem altyapımızı güçlendirdik hem de yeni müş-
terilerimizden kazandığımız güven sayesinde 
2013 yılı içinde çıkacak yeni araçlardan işler ala-
rak büyümemize devam ettik” şeklinde konuştu. 

MAKİNE PARKURU YENİLENDİ
2012 yılı içerisinde grup şirketlerine önem-

li yatırımlar yaptıklarını belirten Şenol şunlaır 
söyledi: “Teknolojik olarak kendimizi yeniledik, 
makine parkurumuzu büyüterek kapasitemizi 
arttırdık. Buna bağlı olarak insan kaynaklarımıza 
yaptığımız yatırımlar ile önemli bir istihdam sağ-
ladık. Avrupa’da yaşanan ekonomik belirsizlik 
sonucu 2013 yılını bir toparlanma, yatırımların 
oturması yılı olarak görüyor ve uzun vadede is-
tikrarlı çalışma ve müşteri memnuniyetine bağlı 
büyümemizin devem edeceğini ümit ediyoruz. 
Yeni yatırımlarımız ile sektörde parmakla göste-
rilen başarılı firmalar arasına girmeyi başardık. 
2013 yılı ile bu durumu daha da öteye taşıyabi-
lecek fırsatları değerlendirip, rakipleri ile arasın-
daki farkı sürekli açmaya çalışan, müşterilerine 
hızlı, kaliteli ve ekonomik çözümler üreten bir 
firma olarak, global pazarın aranan oyuncuları 
arasında üst sıralarda yer almak beklentisi ile ça-
lışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz.” 

OTOMOTİVİN GELECEĞİ PARLAK
Türkiye’de otomotiv sektörünün önünün 

çok açık olduğuna, doğru işler yapmak için, za-
manında ve doğru adımlar atılması gerektiğine 
değinen Erol Şenol, “Bu adımların artık atılmaya 
başlandığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl Tür-
kiye Otomotiv Sektörü için iyi geçecek bir süreç 
gibi gözüküyor. Ancak global pazarda Çin gerçe-
ğini göz ardı etmemek lazım. Hızla geliştirdikleri 
teknolojileri, gerçekleştirdikleri şirket satın alma-

ları ile edindikleri bilgi birikimlerini işlerine yan-
sıtmaları sonucu hepimizi gelecekte zor şartlar 
bekliyor. 

Çin ile rekabet etmek istiyorsak onlarla re-
kabet edebilecek ortamları yaratmalıyız. Şim-
diden 10 yıl sonrası için hükümetimizin desteği 
ile birlikte Türkiye Otomotiv Sanayini canlandır-
manın, elektrikli araca sahip çıkarak yeni tekno-
lojileri uygulamanın önderliğini yapmalı, Ar-Ge 
yatırımlarını hızlandırmalıyız. En önemli eksik-
liğin ise kalifiye eleman olduğunu düşünüyoruz. 
Bunun için önümüzdeki iki yılı eğitime daha çok 
zaman ayırarak ve profesyonel destekler alarak 
insan kaynaklarımızı güçlendirmeye çalışacağız. 
Başarılı olmak isteyen her firmanın insan kay-
naklarına yatırım yapıp, kişi başına düşen yıllık 
eğitim saatlerini arttırması gerektiğine inanıyo-
ruz” dedi.

Plast-Met Şirketler Grubu, deneyimli kadrosu ve teknolojisiyle faaliyet gösterdiği sektörlerde farklılık yaratıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Şenol, 
sektörlerinde nitelikli işgücünün hayati önemde olduğunu belirtip, önlerindeki iki yılda eğitime daha çok önem vereceklerini söylüyor.
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Capri, Doğa Dostu Soğutma
Sistemleri ile Fark Yaratıyor

Firmalar

Capri Endüstriyel Soğutma ve Mutfak Ekipmanları, yüksek performans ve
düşük enerji tüketimi sağlayan doğa dostu soğutma sistemleri ile farklılık sağlıyor. 

1981 yılında Bursa’da ku-
rulan Capri Endüstriyel 
Soğutma ve Mutfak Ekip-

manları halen Hasanağa Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ndeki fab-
rikasında faaliyet gösteriyor. 
Firma Satış Müdürü Endüstri 
Mühendisi Hatice Kamaş, her 
geçen gün büyüyerek dünya 
pazarlarına açılan bir firma 
haline geldiklerini söyledi. Ka-
maş, 1989 yılında Capri adı al-
tında endüstriyel tip soğutucu 
üretimine başladıklarını belir-
terek “Müşterilerine kısa süre-
de daha iyi hizmet vermek amacıyla 1993 
yılında Gazcılar mağazası açıldı. 1996’da 
Çalı Sanayi Bölgesinde yüksek teknoloji 
üretim sistemi ile poliüretan enjekte mo-
düler soğutucu üretimine geçti. 2010 yılın-
da Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde-
ki yeni fabrikamıza taşındık” dedi.

BUTİK ÜRETİMDE YOĞUNLAŞIYOR
Hatice Kamaş, dış ticaret ağlarını ge-

nişletip yurtiçinde de bayilik sistemiyle 
daha çok kullanıcıya ulaşma hedefinde 
olduklarını belirterek şunları söyledi: 
“Fuar katılımlarıyla bu hedefimizi destek-
liyoruz. Yeni ürün tasarımları, ergonomik 
ürünler, müşterilerin birebir istekleri doğ-
rultusunda butik dolap üretimlerinde yo-
ğunlaşıyoruz. Ayrıca doğa dostu soğutma 
sistemleri, yüksek performans ve düşük 
enerji tüketimi sağlayan ürünlerle müşte-
rilerin beklentilerine cevap vermekteyiz. 

HAVUZ BUZDOLAPLARINDA LİDER
Ürün gamımız çok çeşitli. Mevcut 

ürünlerimizin görsel dizaynlarını değişti-
rerek ve promosyon havuz buzdolaplarını 
çeşitlendirerek, daha fazla kitleye ulaşma-
yı hedefliyoruz. Şu anda havuz buzdolap-
larında üretim ve satışta ülkemizde lider 

konumdayız. Gıda sektörüne 
hizmet ettiğimiz için önümüz 
açık. Çünkü her gün yeni gıda 
satış noktaları açılıyor. Bunun 
yanında sektör imalatçılarının 
her sektörde olduğu gibi bilinç-
sizce yaptığı rekabet ise sektör-
de kaliteyi düşürüp fiyatı öne 
çıkaran bir rekabete dönüştü-
rüyor. Bu sektörü ileriye götür-
meyecek. Bizler Capri olarak 
daha kaliteli, çevreye daha az 
zarar veren, elektrik tüketimi 
az olan ürünleri üreterek yolu-
muza devam ediyoruz.”

SEKTÖRÜN GELECEĞİ PARLAK
Sektörlerinde kaliteli ürünler ithala-

tının minimum seviyeye indiğini belir-
ten Kamaş, “Bizler de artık dünyanın her 
tarafına ürün satan firmalar konumuna 
geldik. Artık tamamen marka bilincini 
oluşturarak yolumuza devam etmemiz 
gerekir. Bunları gerçekleştiremeyen fir-
malar Avrupa’nın fasoncusu olarak yol-

larına devam ederler. Capri olarak dünya 
ısındıkça sektörümüzün önünün hep açık 
olduğunu düşünüyoruz. Dürüst üretici 
olarak yolumuza devam ettiğimiz sürece 
sektörümüzde bir risk görmüyoruz. Fir-
mamız yılsonu itibariyle iç piyasada yüz-
de 10 seviyelerinde, dış piyasada yüzde 
15 seviyelerinde büyüdü. İstihdam açı-
sından yüzde 8 civarında artış oldu. 2013 
yılının geçen yıldan daha iyi olacağını dü-
şünüyoruz” dedi.

ÜRETİMİN YARISI İHRAÇ EDİLİYOR
Market, kasap, pastane, unlu mamul-

ler, fırın, otel ve restoranlara dönük ürün-
ler üreten Capri Endüstriyel Soğutma ve 
Mutfak Ekipmanları, kadrosunda bulu-
nan mimar, mühendis ve teknik ekibiyle 
proje, imalat, montaj ve işletmenin açılışı-
na kadar olan tüm aşamalarda hizmet ve-
riyor. Firmanın ihracat ağında ise Avrupa 
ülkeleri, Türk Cumhuriyetler, Avustralya, 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri bulu-
nuyor. Capri, üretiminin yüzde 50’ye yakı-
nını ihraç ediyor.

Capri; Market, Sütlük, Pasta, Ekmek, Baklava, Isıtmalı ve Nötr, Balık Teşhir Reyonları, Depo Tipi ve 
Tezgah Tipi Buzdolapları, Soğuk Hava Depoları ve Salatbarlar dizayn edip üretiyor.

Hatice Kamaş
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Sarp Makine, Kaynaklı İmalatta 
Kullanıcı Dostu Ürünler Sunuyor
2010 yılında kendi markasıyla 
kaynak çözümleri için makine 
üretim ve satışına başlayan 
Sarp Makine, geçen yılı yüzde 
40 büyüme ile geçirdi.

2007 yılından bu yana Hasanağa Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin met-
rekare alanda üretim yapan Sarp 

Makine, istikrarlı büyümesini sürdürü-
yor. Sarp Makine Genel Müdürü Mehmet 
Birel, 2012 yılında yüzde 40 oranında bir 
büyüme yakaladıklarını belirterek, “Tür-
kiye’nin toplam ihracatında yaklaşık 
yüzde 9 orana sahip olan makine imalat 
sektöründe daha hızlı yükselişe geçmeyi 
hedefliyoruz. Sektörde öncü firmalar ara-
sında yer almak için çok çalışıyoruz. 2012 
yılın son çeyreğinde katıldığımız TÜYAP 
Metal İşleme Fuarı olumlu sonuçlar getir-
di. 2013 yılında birçok proje üzerinde çalı-
şıyoruz” dedi.

VERİMLİLİK SUNUYORUZ
2007 yılında HOSAB’da kurdukları 

üretim tesislerinde yüksek donanımlı 
CNC ve üniversal makineler ile fason üre-
time başladıklarını söyleyen Birel, “Bu-
gün ileri teknoloji ürünü CNC tezgahlar 
ile yüksek kaliteli üretim yaparak sanayi 
sektöründe güçlü bir ‘çözüm ortağı’ haline 
geldik.

Titiz Ar-Ge süreçlerinden geçerek üre-
tilen makineler üzerinde sürekli geliştir-
me çalışmaları yapılırken, binlerce Sarp 
Makine ürünü, Türkiye’de ve dünyada 
güvenle kullanılıyor. Rüzgar kulesi, çelik 
konstrüksiyon, şase, araç kabini, basınçlı 
kap, tank, kazan ve termosifon üreticileri 
ile özel boru, özel değirmen imalatçıları, 
maden makinesi fabrikaları ve tersane-
ler Sarp Makine’nin üretim çözümleri ile 
zamandan ve emekten tasarruf ederek 
verimlilik ve kalitelerini artırıyorlar” şek-
linde konuştu.

MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER
Makine imalatında, otomobil sanayi-

sine çalışmanın yüksek imalat tecrübesi 
kazandırdığını vurgulayan Mehmet Birel 
şöyle konuştu: “Biz de kendi markamız 
adı altında 2010 yılında kaynak çözümleri 
makineleri üretimine ve satışına başla-
dık. Özellikle son yıllarda kaynaklı imalat 
alanında da kullanıcı dostu ürünler su-
nuyoruz. Kolonbom sistemleri, konvensi-
yonel tip çeviriciler, kendinden ayarlı çe-
viriciler, ayarlı kaynak pozisyonerleri ve 
kaynak otomasyon çözümleri ile kaynaklı 
imalatın kolaylaşmasında ve verimliliğin 
artmasında önemli katkılar sağlıyor. Bu 
ekipman üretimi de Sarp’ın ileri tekno-
loji CNC tezgahlarında yapılıyor. Stan-
dart ürünlerin yanı sıra müşteri talepleri 
doğrultusunda yapılan çalışmalar da 
yine ileri düzey CAD sistemleri ile yapılıp 
simule ediliyor. Müşteriye sanal ortam-
da sunulan sistemin çalışma aksiyonu 
üretim öncesi ayrıntılarıyla açıklanıyor. 
Bütün bu müşteri odaklı üretim süreçleri 
ile ortaya çıkan makineler, özellikle kay-
naklı imalatlarda sıklıkla ortaya çıkabilen 
zaman kaybı, parça israfı ve kötü estetik 
gibi zorlu sorunlara zekice çözümler su-
nuyoruz. Sarp Makine olarak genç ve di-
namik yapısı ile hızla büyüyüp gelişirken 

gelecekte çok daha fazla firmanın ‘çözüm 
ortağı’ olmak için gayretle çalışmaya de-
vam edecek.”

TOPLAM KALİTE FELSEFESİ 
Müşteri isteklerine cevap vermenin, 

düşük maliyetli ve kaliteli üretimin gü-
nümüzde fark yaratan özellikler olduğu-
nu belirten Sarp Makine Genel Müdürü 
Mehmet Birel, “Toplam kalite felsefesini 
kendimize ilke edinerek başlattığımız 
çalışmalar neticesinde hızla ilerliyoruz. 
Makine sektöründe hem yurt içi hem yurt 
dışı piyasada kaliteli ürünleri, zamanında 
teslimatları, müşteri memnuniyetini ken-
dine ilke edinmiş güçlü kadrosuyla kendi-
ni sürekli gelişmeye odaklamış örnek ve 
lider kuruluşlar arasındayız” dedi.

Sarp Makine Genel Müdürü Mehmet Birel

Firmalar
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İzo-Tek, İleri Teknolojiyi
Tecrübesiyle Birleştiriyor
Otomotiv sektörüne dönük torpido, konsol, halı ve kaplama gibi ürünler 
üreten İzo-Tek İzolasyon Tekstil Ltd.Şti. ve Elipsan Elyaf ve İplik Sanayi AŞ, 
tecrübesini teknolojik yatırımlarla birleştiriyor.

Hasanağa Organize Sanayi Bölge-
si’nde kurulu fabrikasında; poliü-
retan torpido ve konsol, taban ve 

bagaj yan kaplama halıları, siperlik gru-
bu, PVC ve tekstil olarak yüksek frekans 
bagaj ve yan duvar kaplamaları, tekstil 
tavan grubu, vakum tavan yan kaplama 
trim parçaları, koltuk ve yatak grubu üre-
ten İzo-Tek İzolasyon Tekstil Sanayi oto-
motiv sektöründe 10 yılı geride bıraktı. 

HOSAB’DA ÜRETİM YAPIYOR
İzo-Tek İzolasyon Genel Müdürü Önal 

Ferruh, firmanın 1996 yılında sanayi tela-
sı üretmek için kurulduğunu 2002 yılında 
otomotiv yan sanayine geçiş yaptıklarını 
belirterek, şunları söyledi: “HOSAB’da 

10.000 metrekaresi kapalı toplam 46.000 
metrekare alanda üretim yapıyoruz. 
Başlıca üretim çeşitlerimiz poliüretan 
torpido, konsol, formlu ve formsuz bagaj 
halıları, formlu ve formsuz taban halıları, 
güneş siperliği, formlu ve formsuz kapı 
panelleri, vakumlu ABS ve PS iç trim par-
çaları, ABS veya kumaşlı tavanlar, sürücü 
ve yolcu koltukları, (HF) yüksek frekanslı 
PVC veya kumaşlı trim parçalar, sessizleş-

tiriciler, contalar ve muhtelif oto aksesu-
arları olarak sıralanabilir. 

İZO-TEK VE ELİPSAN ENTEGRASYONU
Otomotiv sektörünün 2012’de daral-

ması bizi de olumsuz etkiledi. Ancak İzo-

Tek’in en büyük avantajı kardeş kuruluş 
Elipsan’dır. 1990 yılında kurulan Elip-
san, otomotiv halısı üreten Türkiye’deki 
önemli firmalardan biridir. Kısa sürede 
ürün kalitesi ile pazar payını genişlete-
rek halı sektörünün öncü firmalarından 
biri olmuştur. 2008 yılı sonuna kadar DO-
SAB’ta üretimini sürdürdü ve 2009 yılı 
başında Hasanağa Organize Sanayi Bölge-
si’nde yeni fabrikamıza taşındı. İzo-Tek ve 
Elipsan entegrasyonu sonucunda otomo-
tiv için halılı parçalarda müşteriye düşük 
maliyetli ürünler sunabilmektir.”

TECRÜBE YENİ YATIRIMLA BİRLEŞTİ
Otomotiv sektörünün ihtiyaç ve kali-

tesi doğrultusunda makine parkını yeni-
lediklerini belirten Ferruh, “Bunun yanın-
da iki firma entegrasyonu hizmet ve ürün 
geliştirme avantajı sağlıyor.  Yeni tekno-
lojileri takip etmek, personelinin eğitimi-
ni geliştirerek kaliteli, yeni ve alternatif 
ürünleri müşteri istekleri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda, maliyetleri de ön planda 
tutarak üretmek en büyük gücümüz. Elip-
san, yeni yatırımları ile sahip olduğu halı 
üretim tecrübesini birleştirerek, otomotiv 
halısı konusunda ürün çeşitliliği ve yük-
sek kalite standartları ile yurt içi ve yurt 
dışında tercih edilen firmalar arasında-
dır” şeklinde konuştu.

İzo-Tek İzolasyon
Tekstil Sanayi Genel Müdürü

Önal Ferruh

Firmalar
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Masachi, Ürünlerini Kendi 
‘Showroom’unda Tanıtıyor
Ofis mobilyaları üreticisi Masachi, markalarını tanıtmak için 470 bin TL’lik 
yatırımla showroom açtı ve 2012 yılını yüzde 15 büyüme ile geçti.

Ofis mobilyaları üreticisi Masachi, 
kendi markasını tanıtmak ama-
cıyla gerçekleştirdiği 470 bin TL’lik 

showroom yatırımı ile 2012’de yüzde 15 
büyüdü. ‘Sektörünün Kutup Yıldızı’ sloga-
nı ile ofis mobilyaları sektöründeki yerini 
13 yıldır koruyan Masachi, Özlüce’de baş-
ladığı üretim faaliyetlerini Nilüfer Orga-
nize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve ardından 
da Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(HOSAB) sürdürüyor. 

2012’DEKİ EN BÜYÜK YATIRIM
32’si konsept mağaza olmak üzere 

toplam70 bayi ile çalışan firma, 2012 yı-
lının en büyük yatırımını Bursa-İzmir 
Yolu üzerindeki yaklaşık 2 bin metreka-
relik showroom ile yaptı. Önceki yıl ma-
kine yatırımlarına öncelik veren Masachi, 
2012’yi yüzde 15 büyüme ile kapattı. Bu 
yıl ise yeni ürün tasarımlarına önem ve-
recek olan firma, Ar-Ge’de yoğunlaşmayı 
planlıyor.

2013’TE YENİ ÜRÜN TASARIMLARI
Yeni showroomda kendi markaları-

nı tanıtma fırsatı buldukları ifade eden 

Masachi Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
Rıdvan İşbaşaran, bin 900 metrekarelik 
fabrika satış mağazası ile hem iç hem dış 
piyasada pazar paylarını genişletmeyi 
hedeflediklerini söyledi. Bu yıl yeni ürün 
tasarımları gerçekleştirerek satış odaklı 
hizmete ağırlık vereceklerini belirten İş-
başaran,  “Müşterilerimize doğrudan satış 
hizmetimiz ile uygun fiyat ve kaliteyi su-
nacağız. Fabrika satış mağazamızda Ar-Ge 
çalışmalarımıza ağırlık veriyor, yeni ürün-
lerin ilk örneklerini mağazamızda sergile-
yerek taleplere göre değişiklik yapıyoruz. 
Bu sayede tüm satış noktalarımızda müş-
teri ihtiyaçlarını daha kolay belirleyerek 
daha kaliteli hizmet veriyoruz” dedi.

İHRACAT ORANI ARTIYOR
Masachi Yönetim Kurulu Eş Başkanı 

Ali Mutlu ise geçen yıl katıldıkları yurtdışı 
fuarlarla yeni ihracat pazarı oluşturduk-
larına değindi. Mutlu, “Cezayir, Kenya, 
Nijerya ve Suudi Arabistan fuarlarının 
ihracatımıza büyük katkısı oldu. Geçen 
yıl Kuzey Irak başta olmak üzere, pek çok 
ülkeye ciddi ihracat çalışmalarımız oldu. 
Önceki yıl üretimin yüzde 25’ini ihracat 
yönlendirirken geçen yıl yüzde 35’i yaka-
ladık. İhracatta Ortadoğu’ya ağırlık veri-
yoruz. Libya, Suudi Arabistan, Kosova ve 
Irak’a ürün gönderiyoruz’’ diye konuştu. 
İşbaşaran, cironun yüzde 35-40’ını ihra-
cattan elde ettiklerinin bilgisini verdi. 

MAKİNE PARKI BÜYÜYOR
İşbaşaran ve Mutlu, öncelikli hedef-

lerinin konsept mağaza zincirini arttır-
mak olduğunu söylediler. İşbaşaran ve 
Mutlu, “Her ilde markamızı duyurmak, 
bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bu 
kapsamda Irak’a da bir konsept mağaza 
oluşturduk. 2011’de ağırlıklı olarak maki-
ne parkını genişletmeye yönelik projeler 
yürüttük. Ayrıca beş CNC tezgah ve altı 
kenar bantlama makinesi aldık. Gelecek 
yıllar için öncelikli amaçlarımızdan birisi 
otomasyona yönelerek daha hızlı üretim 
yapmak. Uzun vadeli planlarımızda yeni 
bir fabrika yatırımı da söz konusu” dedi-
ler.

Firmalar

Rıdvan İşbaşaran Ali Mutlu



HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİRMA ve İLETİŞİM LİSTESİ

FİRMA TEL NO FAKS NO DURUMFAALİYET ALANI

 HASANAAĞA İŞVERENLER DERNEĞİ HASANAĞA / NİLÜFER / BURSA 484 27 94 484 23 14
* İnşaatı devam eden firmalar

1 5-M MÜHENDİSLİK MÜMESSİLİK DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. FİLTRE ÜRETİM 484 29 20 484 29 40 FAAL
2 3 S KALIP APARAT MAK. SAN.TİC. AŞ. METAL SANAYİ 484 26 36 484 25 35 FAAL
3 AKBAY ÇELİK ENJ.İNŞ.MAK.SAN.TİC.A.Ş. ÇELİK KONSTRÜKSİYON MAKİNA İMALATI 484 28 28 484  28 29 FAAL
4 ASAF MAKİNA SAN.VE TİC. AŞ. PLASTİK VE  KAÇUÇUK İMALATI 484 26 74 484 26 77 FAAL
5 AKMAŞ MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. METAL SANAYİ 484 30 17 484 30 08 FAAL
6 AKP OTOMOTİV  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 30 60 484 30 69 FAAL
7 ALFATEK MAKİNA ELEKTRONİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ. SANAYİ MAKİNALARI İMALATI 484 30 40 484 22 71 FAAL
8 APP.ER CONTA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. KAUÇUKTAN OTOMOTİV PARÇALARI 484 28 80 484 28 82 FAAL
9 ARDÖ TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. DÖŞEMELİK KUMAŞ 411 05 10 411 05 13 FAAL
10 ARİMİS PLASTİK KOLTUK SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. SAÇ VE PVC KOLTUK ÜRETİMİ 484 26 54 484 26 58 FAAL
11 ART OFİS MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş. OFİS MOBİLYASI ÜRETİMİ 484 27 27 484 30 99 FAAL
12 ATÖLYE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. KALIP İMALAT TASARIM 484 27 71 484 24 54 FAAL
13 BALAP TEKSTİL OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. PLASTİK YEDEK PARÇA İMALATI 484 29 05 484 29 16 FAAL
14 BAL-Pİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SU ÜRÜNLERİ İŞLEME,DEPOLAMA,PAZARLAMA İTHALAT VE VE İHRACATI 484 27 80 484 27 81 FAAL
15 BAMAK YÖNETİM SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. METAL SANAYİ 484 29 08 484 26 19 FAAL
16 BARHAN GIDA SAN. TİC. A.Ş. ÇİKOLATA VE ÇİKOLATA KAPLAMALI ÜR.,MEYVE VE MEYVE TÜREVLİ ÜR. 484 22 22 484 22 24 FAAL
17 BBS BİRLİK BOYA MAK.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BOYA ÜRETİMİ 484 24 74 484 24 76 FAAL
18 BEDAYET KARAGÖZ MEGAMAK EMPRİME BASKI SİSTEMLERİ EMPRİME BASKI SİSTEMLERİ 484 25 52 484 27 55 FAAL
19 BİLGE KAUÇUK MAKİNA YEDEK PARÇA SAN.İÇ VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ. KAUÇUK YEDEK PARÇA 484 26 85 484 26 86 FAAL
20 BİLİM ÇELİK YAPILAR İML.MONTAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. METAL / ÇELİK 484 23 85 484 23 95 FAAL
21 BODO PLASTİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. METAL KAPLAMA  484 26 73 484 26 72 FAAL
22 BUR-SAN PLASTİK ORMAN ÜRÜ.OTO.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. PLASTİK FİDAN KABI ÜRETİMİ 484 31 30 484 31 30 FAAL
23 CANKAR PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. PLASTİK AMBALAJI ÜRETİMİ 484 26 74 484 26 77 FAAL
24 CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SAN.TİC.A.Ş ALÜMİNYUM PROFİL 484 23 30 484 23 49 FAAL
25 CAN METAL ENJEKSİYON DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş. ALÜMİNYUM ENJEKSİYON DÖKÜM 484 29 30 484 29 39 FAAL
26 CAPRİ SOĞUTMA MOT.ARAÇ.DAY.TÜK.MAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA 484 31 15 484 31 17 FAAL
27 CLASS KAĞIT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KAĞIT ÜRETİMİ 484 28 36 484 28 61 FAAL
28 CMA ULUSLAR ARASI NAKLİYAT TİC.SAN.LTD.ŞTİ. LOJİSTİK NAKLİYAT 484 29 29 484 27 20 FAAL
29 CONBEL CONTA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKALI KAUÇUK ÜRETİMİ 484 28 80 484 28 82 FAAL
30 DALGIÇ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE DOLAP ÜRT. 493 22 21 493 22 20 FAAL
31 DELPHİ AUTOMOTİVE SYSTEMS LTD.ŞTİ. ELEKTRİK KABLO ÜETÜMİ 219 28 00 484 27 06 FAAL
32 DE-KA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. KİMYASAL SANAYİ YAĞLARI 484 28 32 484 28 33 FAAL
33 DEMİR-İŞ METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL AMBALAJ SANAYİi 484 27 35 484 22 55 FAAL
34 DEMİR KALIP LTD.ŞTİ. METAL SANAYİ 484 29 06 494 29 16 FAAL
35 DEMİR KALIP YÖN.SİS.LTD.ŞTİ. METAL SANAYİ 484 29 07 484 29 16 FAAL
36 DİLMEN ŞEKERLEME SAN. VE TİC.A.Ş YUMUŞAK ŞEKERLEME İMALATI 484 31 01 484 31 03 FAAL
37 ELİPSAN ELYAF VE İPLİK SAN.VE TİC.A.Ş. OTOMOTİV VE TEKSTİL YAN SANAYİ 484 27 41 484 27 50 FAAL
38 ELSİ ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. KABLO TAKIMI İMALATI 219 77 00 219 77 08 FAAL
39 EMAY ASANSÖR SAN.LTD.ŞTİ. ASANSÖR KAPI VE KAT KAPILARI 484 22 29 484 22 53 FAAL
40 ERBAB OTOMAT YEDEK PARÇA SAN.LTD.ŞTİ. OTO YAN SANAYİ 484 25 88 484 25 99 FAAL
41 FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİS. VE YEDEK PARÇ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. HAVA SÜSPANSİYON KÖRÜĞÜ VE YEDEK PARÇALARI İMALATI 484 20 55 484 21 55 FAAL
42 FİLİZ ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. METAL 411 10 20 411 10 24 İNŞAAT
43 GALLİGNANİ TARIM MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TARIM MAKİNALARI ÜRETİMİ 484 21 20 484 29 10 FAAL
44 GİNTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT TİC. A.Ş. İNŞAAT YAPI A.Ş.  484 22 84 484 22 83 FAAL
45 GÖKDAĞ OTO YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 24 60 484 24 78 FAAL
46 H.R. KAUÇUK YEDEK PARÇA OTOMATİV SAN.TİC. LTD. ŞTİ. KAUÇUK VE PLASTİK ÜRETİMİ 484 28 16 484 28 17 FAAL
47 HÜNER KRİKO VE YEDEK PARÇA SAN. LTD. ŞTİ. OTO YAN SANAYİ 484 31 10 484 31 14 FAAL
48 ISITAN MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALATI 245 89 88 245 91 09 FAAL
49 İP-KA PLASTİK İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GRANÜR PLASTİK HAM MADDE ÜRETİMİ 484 30 04 484 30 05 FAAL
50 İZO-TEK  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI 484 28 40 484 28 50 FAAL
51 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC.A.Ş. OTOMOTİV SANAYİ 484 21 70 484 21 69 FAAL
52 KESAN ÇELİK SERVİS MERKEZİ GİYOTİN MAKAS İMALAT 484 20 24 484 20 21 FAAL
53 KOZMOS GERİ DÖNÜŞÜM VE HURD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. GERİ DÖNÜŞÜM 484 26 92 422 28 64 FAAL
54 KİREMİTCİ LOJİSTİK METAL METAL VE PRES BASKI 484 25 21 424 25 21 FAAL
55 MADOSAN MARKET DONANIM VE ÇELİK EŞYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MARKET DONANIM VE ÇELİK EŞYA DONANIMI 484 24 44 484 22 12 FAAL
56 MAJESTİK MAK.PEY.İNŞ.MALZ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İNŞAAT MALZEMESİ  VE NAKLİYAT 495 14 63 495 15 67 FAAL
57 MAKELPORT MAK. VE YED. PAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KAUÇUK MAMUL ÜRETİMİ 484 30 83 484 30 85 FAAL
58 ME-BE-SA AMBALAJ ORMAN ÜRN.VE TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AĞAÇ VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 411 05 05 411 05 06 FAAL
59 MEGAMAK MAKİNA  İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. TEKSTİL MAKİNALARI VE YEDEK PARÇA İML. 484 25 52 484 27 55 FAAL
60 MEHMET KOÇ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SÜT ÜRÜNLERİ 484 31 31 484 31 31 FAAL
61 MELİH PLASTİK-KALIP METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PLASTİK -KALIP 484 29 34 484 29 37 FAAL
62 MET - GÜR MAKİNA LTD. ŞTİ. OTO LASTİK ÜRETİM MAKİNALARI 484 28 62 484 28 63 FAAL
63 MODERN PLASTİK SAN.VE TİC-YÜCEL VATANSEVER KOROZYON ÖNLEYİCİ AMBALAJ 484 23 00 484 23 03 FAAL
64 NESA ÇELİK A.Ş. ÇELİK KONSTRÜKSİYON 484 30 81 484 30 82 FAAL
65 OLDRATİ LASTİK- LTD.ŞTİ. KAUÇUK ÜRETİMİ 600 25 00 600 25 18 İNŞAAT
66 ORSEZ SINAİ TIBBİ GAZ. KİM. MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. SINAİ GAZ DOLUM VE SATIŞI 484 24 25 484 24  28 FAAL
67 ORSEZ YANGIN GÜVENLİK SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YANGIN GÜVENLİK EKİPMANLARI SATIŞI 484 24 26 484 21 56 FAAL
68 OTM PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTO PLASTİK YAN SANAYİ 484 23 17 484 23 20 FAAL
69 OYTAŞ -YILDIZ ULUSLAR ARASI İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. İNŞAAT TAAHHÜT 241 00 41 242 45 50 İNŞAAT
70 ÖZSIRT DEMİR PROFİL SAÇ İNŞAAT TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TAŞIMA SEHPASI ÜRETİMİ 482 32 09 482 32 10 FAAL
71 ÖZTEKNİK OTOMAT ÖMER ŞAHABETTİN ÖZYÜREK TALAŞLI İMALAT/ OTOMOTİV YAN SANAYİ 411 20 36 411 20 38 İNŞAAT
72 PALA KAUÇUK LASTİK KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. KAUÇUK ÜRETİMİ 484 28 66 484 28 89 FAAL
73 PAYE PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PLASTİK VAKUM 484  31 94 484 31 93 FAAL
74 PLAST MET KABLO VE ELEK. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HER TÜRLÜ KABLO MONTAJI 484 27 52 484 27 56 FAAL
75 PLAST MET PLASTİK METAL SAN. İMAL. VE TİC. A.Ş. HERTÜRLÜ PLASTİK METAL KALIP İMALATI 484 27 51 484 27 56 FAAL
76 PRESMETAL OTOMOTİV YAN SAN. TİC. A.Ş. KALIP APARAT FİKSTÜR İMALAT 484 30 30 484 30 35 FAAL
77 PRESMETAL TASARIM-APARAT-KALIP VE MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ. KALIP İMALATI 484 30 30 484 30 35 FAAL
78 PROFİL SAN. TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 26 36 484 25 35 FAAL
79 PROFİLSAN TİC. AŞ. (PRS) OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 26 36 484 25 35 FAAL
80 RASİS RAF SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MARKET DONANIM VE ÇELİK EŞYA DONANIMI 484 24 44 484 22 12 FAAL
81 RULTEKS AMBALAJ KAĞIT MAKİNA İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ KAĞIT ÜRETİMİ 484 28 10 484 28 11 FAAL
82 S.S. 85 NOLU HASANAĞA TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ SERVİS VE NAKLİYE TAŞIMACILIĞI 484 28 35 484 26 82 FAAL
83 SALİH KAYA DIŞ TİCARET OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 22 80 484 22 81 FAAL
84 SANDEKS İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. İTHALAT VE İHRACAT  484 22 88 484 30 48 FAAL
85 SAZCILAR OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 411 16 20 411 16 32 FAAL
86 SARP MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ. MAKİNA İMALATI VE YEDEK PARÇA 484 29 00 484 29 04 FAAL
87 SEÇKİN ONUR GIDA A.Ş. GIDA ÜRETİM VE PAKETLEME 484 27 92 484 27 91 FAAL
88 SEHA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV  YEDEK PARÇA 484 22 80 484 22 81 FAAL
89 SİSTEM KONSTRÜKSİYON LTD.ŞTİ. ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA,ISITM,HAVALANDIRMA 482 28 82 482 28 90 FAAL
90 ŞAHİNLER METAL MAKİNA END.A.Ş. MAKİNA ÜRETİMİ 470 01 58 470 09 05 FAAL
91 TABİİ SOĞUK HAVA DEPO. NAK.TAR.ÜRN.GID.SAN.VE .TİC.LTD.ŞTİ. SOĞUK HAVA DEPOCULUK SEBZE VE MEYVE PAK. 484 25 26 484 25 20 FAAL
92 TEKNİK 20 MAKİNA VE ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ZİRAİ İLAÇLAMA MAKİNALARI İMALATI 484 22 44 484 22 45 FAAL
93 TEMPER DÖKÜM SAN. TİC. KOLL. ŞTİ. DÖKÜM 441 07 28 441 81 74 FAAL
94 TİTA TEKSTİL KONF.TURZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DÖŞEMELİK KUMAŞ 411 05 10 411 05 13 FAAL
95 YILMAZ HURDA METAL SANAYİ TİC. GERİ KAZANIM FAAL
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Giderek Zenginleşen Rusya
Türkiye’nin İkinci Büyük Ticari Ortağı

Ülke Raporu

142 milyona ulaşan ve harcama eğilimli nüfusu, zengin doğalgaz 
ve petrol kaynakları ile büyüyen ekonomisi; Rusya’nın Türkiye ile 
ticari ilişkilerinde geleceğin parlak olduğunu söylüyor.

Rusya Federasyonu, büyük bir eko-
nomik gücün temeli olan doğal 
kaynaklara ve insan gücüne sahip 

bir ülkedir. Ekonomi büyük ölçekli sınai 
işletmelerin hakimiyetindedir. Ancak 
son 10 yıllık süreçte özellikle tüketim 
malları ve hizmet sektörleri olağanüstü 
hızlı büyüdü, ekonomi Avrupai bir yapı 
kazandı. Sınai üretimde yakıt, enerji ve 
metalürji sektörleri yüzde 35, elektrik ve 

gıda sektörleri yüzde 25 yer alıyor. KO-
Bİ’lerin GSYİH’nın üretilmesindeki payı 
yüzde 10-15 civarındadır. Bu oran yüzde 
50 olan OECD ortalamasının çok altında-
dır. Bu nedenle KOBİ ölçek Rusya’da en 
önemli yatırım dinamiğidir.

HAMMADDE ZENGİNİ
142 milyon nüfuslu Rusya, zengin do-

ğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı sıra, 

kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, 
altın, gümüş ve orman kaynakları ile dün-
ya ham madde ihracatında önde gelen ül-
kedir. Kişi başına düşen milli gelir 16.852 
dolardır. Büyüme oranı 2011’de yüzde 4.3, 
2012’de yüzde 4 oldu. Ülkenin GSYİH’sı 2 
trilyon dolar civarındadır. Azalan işsiz-
lik, büyüyen cari işlemler fazlası ve artan 
borçlanma GSYİH artışını sürdürülebilir 
kılmaktadır. 
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SANAYİ MERKEZLERİ
Doğrudan yabancı yatırımlar 2011 

yılında 49 milyar dolar oldu. Sanayi Mos-
kova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve 
Nizhny Novgorod kentlerinde yoğunlaş-
mıştır. Bu büyük kentler geçiş sürecini 
diğer kentlere göre daha iyi yönetmiş, 
üretimde çeşitlilik sağlamıştır. Tomsk 
ve Novosibirsk gibi daha küçük kentler 
Sovyet rejimi tarafından yaratılan sana-
yi merkezleridir. Sibirya ve ülkenin en 
doğusundaki bölgeler hala sanayileşme-
miş durumdadır. Bu bölgeler hammadde 
ve enerji üssü konumundadır. Bir büyük 
işletme ya da bir grup işletme Rusya’da 
belirli bir kentin ya da bölgenin tüm ye-
rel ekonomisinin temeli durumundadır.

RUSYA PAZARI CANLANACAK
Rusya yoksulluğun üstesinden gel-

miştir. Tüketicinin tasarruf oranı dü-
şüktür, harcama eğilimlidir. 2012-2016 
yıllarında yüksek düzeyde seyretmesi 
beklenen petrol fiyatları cari işlemlerin 
fazla vermeye devam etmesine neden 
olacak, Rusya pazarı canlı kalacaktır.

Rusya pazarının hızlı büyüyen sektör-
leri enerji, ulaştırma, makine ve sağlık, 
uçak yan sanayi, tıbbi gereçler, ilaçlar, 
tarım makineleri, iş makineleri, otomo-

tiv ve otomotiv yan sanayi, bilgisayar 
donanım ve yazılımları, kozmetik ve ki-
şisel bakım ürünleri, inşaat malzemeleri 
sektörleridir.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Rusya-Türkiye ekonomik ilişkileri, 

klasik yaklaşımlar dışında ele alınmayı 
hak eden yeni bir sürece girdi. Her Türk 
İşadamı ve girişimcisinin yolu önümüz-
deki yıllarda Rusya Federasyonu’na 
mutlaka düşecek. Bu ülkeyi yakından 
tanımaya herkes şimdiden hazırlanma-

lı. Geçmiş bilgilerimize bir sünger çekip 
Rusya ekonomisine 2013 yılı başından 
bakalım. Önümüzdeki üç yılda Rusya-
Türkiye ticareti bugünkü hacminin üç 
katını aşarak 100 milyar dolara çıkacak. 

Aralık 2012’de Erdoğan-Putin görüş-
mesiyle imzalanan anlaşmalar iki ülke 
ilişkilerini yeni bir mecraya akıtacak 
önemde oldu. Rusya’nın Türkiye tarihin-
de tek kalemde en büyüğü olacak olan 20 
milyar dolarlık nükleer santral yapımı 
bir yıl sonra başlamış olacak. Firmala-
rımız Rusya’ya bakarken şu noktadan 

Yönetim Şekli : Çift meclisli başkanlık
Nüfus : 142 milyon kişi
Başkent : Moskova (11 milyon)
Büyük şehirler : St.Petersburg (4,9 milyon), 
Novosibirsk (1,5 milyon), Nizhny Novgorod
(1,4 milyon), Yekaterinburg (1,4 milyon)
Yüzölçümü : 17.075.400 km2
Resmi Dili :Rusça
2012 Tah. GSYH : 1,9 trilyon dolar
Kişi başı gelir : 16.852 dolar (SGP)
Büyüme oranı : %4 (2012 tah.)
İhracat : 531 milyar dolar (2012)
İthalat : 335 milyar dolar (2012)
Enflasyon : %6,6 (TÜFE-2012)

Rusya Federasyonu

Rusya, komünizm sonrası dönemde 1991 sonrası ekonomik anlamda ciddi bir çöküntü ile karşı karşıya kaldı. 
Özellikle 2001 sonrası gerçekleştirilen reformlarla bugün önemli bir yol alındı. Putin, bu dönemde iki kez 
başkanlık, ardından başbakan ve yeniden başkan olarak önemli bir işlev üstlenmiştir.

düşünmeye başlamalı: Rusya Federas-
yonu’nun tüketim malları ithalatında 
Türkiye’nin payını artırması en stratejik 
konudur. Çünkü bugünkü ticaretimizin 6 
biriminden 5’i ithalatımız, 1’i ise ihraca-
tımızdır.

Rusya, zengin doğal gaz 
ve petrol kaynaklarının 
yanı sıra, kömür, 
alüminyum, bakır, demir, 
elmas, altın, gümüş maden 
kaynakları ve ormancılık 
ürünleri ile dünya ham 
madde ihracatında önde 
gelen ülkelerden biridir.
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İHRACAT POTANSİYELİMİZ
Rusya Federasyonu’na tarımsal ürün ihracatımızda potan-

siyel arz eden ürünler şöyledir: Su ürünleri, kanatlı eti, tütün, 
yaş meyve ve sebze (portakal, elma, limon, domates), şekerli 
ve çikolatalı mamuller, kesme çiçek, çay, meyve suyu, dondu-
rulmuş meyve-sebze, sert kabuklu meyveler, makarna, kuru 
üzüm, kuru kayısı, gofretler, maya ve organik tarım ürünleri.

Sanayi ürünlerinde ise çimento, demir-çelik inşaat ve ak-
samı, demir-çelik radyatörler, demir-çelikten sağlığı koruyucu 
eşya, tuvalet eşyası ve aksamı, inşaat boyaları, plastik inşaat 
malzemeleri, işlenmiş doğal taşlar, seramik inşaat malzemele-
ri, prefabrik yapılar, düz cam, aydınlatma cihazları, mobilya, 
inşaat ve maden makineleri, maden ve mineraller, petrol ürün-
leri ve yağları, tekstil ve hazır giyim, deri ve kürklü giyim eşya-
ları, ayakkabılar, otomotiv ana ve yan sanayi, televizyonlar, be-
yaz eşya, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, sabunlar, ambalaj 
ürünleri, hijyenik kağıt ürünleri, gezinti ve spor amaçlı deniz 
taşıtları, takım tezgahları, metal şekillendirme-kesme makine 
ve presler, elektrik jeneratörleri ve statik konvertörler, kablo ve 
teller, plastik mutfak eşyaları ve tıbbi alet ve cihazlar.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR TİCARET
Putin’in Aralık ayındaki ziyaretinde Rusya ve Türkiye hü-

kümetleri arasında ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliği-
ni kapsayan orta vadeli bir plan imzalandı. Halen Türkiye’nin 
ikinci en büyük ticari ortağı olan Rusya böylelikle ekonomide 
Türkiye’nin stratejik ortağı oluverdi. Putin’in ziyaretinde; ener-
ji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında mutabakat muhtı-
rası, ekonomi, finans, güvenlik, ticaret ve kültür alanlarında 9 
ayrı anlaşma yapıldı.

Bu önemli gelişme önümüzdeki yıllar içinde Türkiye’nin 
ekonomik gelişmesini şekillendirecektir. Rusya Türkiye için 
ABD’nin ve AB’nin de önüne geçen bir ekonomik paradigma 
oluşturacaktır. Yıllık 35 milyar dolara tırmanan ticaret hacmi-
miz 2015 yılında 100 milyar dolar olacak ve Türk firmaları için 
Rusya pazarı yeni bir vizyon yaratacaktır.

Moskova / Nasıl Gidilir?
Türkiye’den Moskova’ya Türk Hava Yolları, Pegasus, Aeroflot Rus Havayolları 

ile 3 saatlik direk seferleri bulunuyor. Ayrıca KLM, Alitalia, British Airways, 
Lufthansa, Air France ve Austrian havayolu şirketleri Avrupa aktarmalı olarak 
Moskova’ya gidiyor. Moskova’da 3 tane uluslararası havalimanı bulunuyor.

Vize-Para Birimi
Rusya ile Türkiye arasında vizeler kalktı. Rusya’nın parası ruble. 100 ruble 

yaklaşık 5,9 lira.

Yemek ve Konaklama
Birçok restoranın akşam geç saatlere dek açık bulunduğu Moskova, akşam 

yemeğini dışarıda yemek için ideal kentlerdendir. Japon, Ermeni, Amerikan, 
İtalyan ve Ukrayna mutfakları şehirde popüler olan uluslararası mutfaklardan. 
Geleneksel Rus mutfağı konusunda uzmanlaşmış yerel restoranlar Ring Bahçesi, 
Kitai ve Poklonnaya Tepesi semtleri civarında yer almaktadır. Kızıl Meydan ve 
Kiev İstasyon Meydanı civarında ise deniz ürünleri mönülerine sahip restoranlar 
bulunmaktadır. Pushkinskaya, Tverskaya ve Teatralny Proezd semtleri ise daha 
çok uluslararası mutfaklardan örnekler sunan restoranları barındırmaktadır. 
Geleneksel Rus mutfağının temel öğeleri arasında yumurta, ekmek, kümes 
hayvanları ve av hayvanları etleri, balık ve deniz ürünleri, patates, tereyağı, bal, 
ekşi krema ve mantar bulunmaktadır.

Moskova’da konaklamak için pek çok alternatif mevcuttur ancak fiyatlar 
kalite ve fiyat oranlamasına bakılacak olursa diğer dünya şehirlerinden biraz 
daha yüksektir. Şehrin merkezinde konaklama fiyatları en yüksek seviyedeyken, 
merkezden uzaklaştıkça fiyatlar da düşmektedir.

Gezilecek Yerler
Kızıl Meydan: Kızıl; kırmızı ve güzel anlamına gelir. Geçmişte birçok olaya 

tanklık etmiş tarihi bir meydandır. Şu zamanlardaki özelliği içinde barındırdığı 
etkileyici yapılarıdır.

Kremlin Sarayı: Moskova’nın sembolü savunma kalesi olarak yapılmış, 
etrafını çevreleyen 19 metre yükseklikteki kırmızı duvarları Saraya ayrı bir özellik 
katmaktadır.

Saint-Basile Katedrali: Kremlin Sarayı’ndan sonra Moskova’da en çok ilgi 
gören yapıdır.

Lenin Mozolesi: 1924 yılında ölümünden 56 gün sonra mumyalanan Lenin, şu 
anda camdan bir fanusun içinde bulunuyor. Gezmek için belli günlerde ziyarete 
açık.

Puşkin müzesi: Müzede en dikkat çekici eserler Truva Hazineleri’dir. 
Nazım Hikmet Mezarlılığı: 1963 yılında ölen Nazım Hikmetin mezarı Novo-

Deviçi Mezarlığı’nda bulunuyor.
Gorki Parkı: Moskova’nın en meşhur parkıdır. 
Ayrıca Moskova’yı kuşbakışı birçok tepeden izleyebilirsiniz. Poklonnoya 

Tepesi ve Lenin Tepensi bunun için idealdir. Nehir üzerinden, botla 
yapabileceğiniz geziyle izleyebilir, bir çok müzeyi gezebilirsiniz.






