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HOSAB
10.YAŞINDA
YÜZDE 40 BÜYÜYOR
Karsan, Delphi ve Cansan dahil 44,4 hektar alanın
bölgeye dahil olması için Yer Seçim Komisyonu toplandı...





Holiday Inn Hotel Bursa odalarında ve salonlarında yaptığı yenileme çalışmaları ile yepyeni bir kimliğe büründü.
Doğa ile başbaşa bir şehir oteli olmanın getirdiği tüm güzellikleri modern hizmet standartlarımızla entegre ederek 

misafirlerimize beklentilerinin üzerinde bir konaklama deneyimi yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

EVİNİZE ÇOK YAKINSINIZ!..

Şehrin gürültüsünden uzakta olduğu kadar,
Şehrin merkezine de bir o kadar yakın...
Hasanağa Sanayi Bölgesi’ne en yakın otel konumunda bulunan 
otelimizin önünde bulunan metro istasyonu şehrin görülmesi 
gereken tüm yerlerine ulaşılması açısından misafirlerimize 
büyük kolaylık sağlamaktadır.



10.YILINDA HOSAB: NEREDEN NEREYE...
2005 yılından bu yana HOSAB’ın başkanı 
olan Ahmet Sezgi Erceiş, bölgenin 
kuruluşunun 10.yılında dünden bugüne 
yaşananları özetledi.
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ISLAH OSB SÜRECİ TAMAMLANIYOR
Karsan, Delphi ve Cansan firmalarının HOSAB’a 
dahil olmasıyla ilgili süreç ilerliyor. Yer seçim 
komisyonu 18 Temmuz’da bölgede toplandı. 
HOSAB’ın iki ay içinde yeni sınırları netleşmiş 
olacak.

14 /

EPDK LİSANSI VE İLETİM BAĞLANTISI TAMAM 
HOSAB’daki fabrikalara ucuz ve kesintisiz 
elektrik temin edecek projeler tamamlandı. 
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KONUK YAZAR / MEHMET RIZA YILDIRIM
Elektrik Mühendisi Yıldırım, OSB’lerde 
Kaliteli, Kesintisiz, Ucuz Elektrik Temini ve 
HOSAB Uygulamalarını yazdı...

19 /

TÜM YOLLAR SICAK ASFALT
HOSAB’da önceki yıllarda yapılan ve soğuk 
asfalt olarak tamir edilen sathi kaplamalar 
söküldü ve tüm yollar sıcak asfalta 
dönüştürüldü.

20 /

FİRMALAR / DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS
Delphi Hasanağa Fabrikası Müdürü Eren Oruğ, 
firma ve sektörleriyle ilgili sorulamızı yanıtladı.

26 /

FİRMALAR / ARTOFİS-MASACHI
Ofis mobilyalarının güçlü ismi, bu yıl da yeni 
yatırımlarlave büyümesini sürdürüyor.

28 /

ÜLKE RAPORU / BREZİLYA
Brezilya’nın ekonomik göstergeleri ve ticari 
ilişkilerimiz... 

36 /
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HİD Adına Sahibi
Sezayi Sezer
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Haluk Korun, Fatih Sivri,
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HOSAB Yönetim Kurulu
Ahmet Sezgi Erceiş,

Ömer Faruk Korun, Sezayi Sezer,
Mesut Rekkalı, Erkan Pancaroğlu

HOSAB Bölge Müdürü
Bahattin Canıgüleç

Danışmanlar
Av. İsmail Hakkı Acar,

SMMM Önder Türemen,
Harita ve Kadastro Dn. Kasım Karabulut

HİD Yönetim Kurulu
Ömer Faruk Korun, Sezayi Sezer

Adem Karagöz, Mete Pala, Fatih Sivri,
Haluk Korun, Sabit Kurtaran

Adres
Hasanağa Organize Sanayi

Bölge Müdürlüğü
HOSAB Caddesi No: 13

Hasanağa - Nilüfer - BURSA
Tel.: 0224 484 23 10 (3 hat)

Faks: 0224 484 23 14 

Yayına Hazırlayan
Divit Basın Yayıncılık Tanıtım Reklam Ltd.Şti.

Tel: 0224 247 1990
Faks: 0224 247 1330

FSM Bulvarı Esra Sitesi
B Blok K:1 D: 3
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info@divityayincilik.com
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Görsel Yönetmen: Ümit İnce
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içindekiler

Dergide yayınlanan yazı ve makaleler kaynak 
gösterilerek kullanılabilir. Makalelerin sorumluluğu 

yazarına, reklamların sorumluluğu reklam verene aittir.

HABER / YAPI DENETİMİNDE YENİ DÖNEM
Yapı denetim ücretlerinin OSB’lerde %75 
indirimli uygulanması yasalaştı.

23 /

HABER / BURSA’NIN EN BÜYÜKLERİ
İSO’nun Türkiye’nin En Büyük 500 Firması 
arasına Bursa’dan girenler...

24 /

FİRMALAR / CANKAR PLASTİK
Plastik ambalaj ve plastik otomotiv teknik 
parçaları üreten Cankar ürün çeşidi ve 
kapasitesini her yıl arttırıyor.
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FİRMALAR / MEBESA AHŞAP AMBALAJ
5,5 milyon dolar yatırımla 2013’te HOSAB 
fabrikabında üretime başladı.

32 /
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Ahmet Sezgi Erceiş
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı

10 Yılda Nereden Nereye Geldik
26 Eylül 2003 tarihinde, Sanayi ve Ti-

caret Bakanlığı’ndan 216 sicil no ile 
Batı Organize Sanayi Bölgesi (BO-

SAB) adıyla tüzel kişiliğimiz tescil edildi. 
2006 yılında iptal oldu. Gerçekten çok 
zor günlerdi. Sanayici arkadaşlarımızla 
birlikte gece-gündüz demeden canla-
başla çalıştık. Revize imar uygulama 
planımızı 2008 yılında tasdik ettirdik. 
Bugün, zor günleri aşmış, geleceği par-
lak bir bölge durumundayız.

2005 yılından bu yana başkanlığını 
yaptığım HOSAB’ın 10.yılını kutluyoruz. 
Bu sebeple, geçmişte neler oldu, hangi 
süreçlerden geçilip bugünlere gelindi, 
bunları anlatmak istiyorum. Böylece ta-
rihe de not düşmüş olacağım.

HASANAĞA’DA
SANAYİLEŞME ÇABALARI

Bursa, birçok modern şehirde oldu-
ğu gibi batıya doğru şehirleşme ilkeleri 
doğrultusunda büyümektedir. Şehrin 
23 km batısında bulunan Hasanağa’da 
sanayileşme çabaları 1980’li yıllara ka-
dar uzanmaktadır.

1985 yılında 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Bursa Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nce, 1/1.000 ölçekli plan ise 
Hasanağa Belediyesi’nce hazırlanmıştır. 
Dönemin Hasanağa Belde Belediyesi, 
Hasanağa Sanayi Bölgesi kararını almış 
ve 24 Şubat 1997 tarihinde birincisi, 13 
Haziran 2000 tarihinde ikincisi olmak 

üzere uygulama imar planı, Hasanağa 
Belediye Meclis kararı ile onaylanmış-
tır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 
Maddesi uygulaması ile imar parselleri 
de oluşturulmuştur.

Sanayi bölgesi ilanından sonra çok 
az firma bölgeye gelmiş, 1990’lı yıllarla 
birlikte firma sayısı artmaya başlamış-
tır. İlk yıllarda firmalar, elektrik, su, yol 
vb. alt yapı ihtiyaçlarını kendileri karşı-
lamaktaydılar.

2000 YILINDA OSB ADIMI ATILDI
1995 yılında Hasanağa İşverenler 

Derneği’ni (HİD) kurduk. Bölge sanayi-
cileri olarak birlik içinde hareket ede-
bilmek ve sorunlara çözüm bulabilmek 
için 17.08.1995 tarihinde 1622184 kod 
numarası ile HİD hayata geçti.

1999 yılı Aralık ayında Hasanağa 
Sanayi Bölgesi’nin, organize sanayi böl-
gesi hüviyetine kavuşması için çalışma-
lara başlandı. HİD Yönetimi, dönemin 
Hasanağa Belediye Başkanının da des-
teği ile OSB olmak için Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na 22.10.2000 tarihinde 8917 
sayılı Bursa Valiliğinin “Uygun Görül-
müştür” yazısı ile müracaat ederek en 
somut adımı atmıştır.

OSB ALANI 111 HEKTAR’A DÜŞTÜ
İlk olarak talep edilen OSB alanı 220 

hektardı. 2000 yılında bölgede 19 adet 
fabrika faaliyetine başlamış ve 10 adet 

Başkan

Yücel Vatansever
2003-2005

Atilla Aksoyer
2003-2005

Alaattin Üçok
2003-2005

HOSAB Müteşebbis Heyet Başkanları HOSAB Bölge Müdürleri

Ahmet Sezgi Erceiş
2006-....

Nedim Balıkçılar
2005-....

Hüseyin Kaplan
2005-2009

Bahattin Canıgüleç
2009-....

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanları



fabrika inşaatı da devam etmekteydi. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın oluru ile 
05.02.2002 tarihinde Yer Seçimi Komisyo-
nu tarafından yer seçimi komisyonu çalış-
masını yaptı. Çeşitli kuruluşlardan oluşan 
35 kişinin imzaladığı ve bazı kuruluşların 
daha sonra görüş bildireceklerini beyan 
ettikleri rapor ile 111 Hektarlık alanın OSB 
olması uygun görülmüştür.

Yer Seçimi Komisyonunun önerileri 
sonucunda; Uluabat Gölü su toplama hav-
zası tampon bölgesinde kalan 9 parselin, 
1.derece tarım arazisi olan kısımları, 2B 
arazileri, OSB alanı dışına çıkarılmıştır. 
Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 
Çevre Bakanlığı ile yaptığı protokol so-
nucu Uluabat Gölü su toplama havzası 
tampon bölgesinde kalan parsellerin OSB 
sınırları dahilinde kalmasının uygun ola-
cağı kanaatine varılmıştır. 

2003 YILINDA İLK OLARAK
BATI OSB TESCİLİ YAPILDI

Sonuç olarak; HOSAB’ın, 26 Eylül 2003 
tarihinde 216 sicil nosu ile Batı Organize 
Sanayi Bölgesi (BOSAB) adıyla tüzel kişiliği 
tescil edilmiştir.

OSB Kuruluş protokolünün “kuruluş” 
başlıklı 3. Maddesine göre tamamı sanayi-
cilerden oluşan, Kurucu Müteşebbis Heyet, 
Başkan Atilla Aksoyer ve Yönetim Kurulu, 
Başkan Yücel Vatansever başkanlığında 
oluşturulan çalışmalarına başlamıştır.

Öncelikle, 4562 sayılı OSB Kanununda 
belirtilen yetkileri kullanabilmek için, Ha-
sanağa Belediyesi’nce 2000 yılında onay-
lanan uygulama imar planının revizesi ile 
tasdik ettirilmesi gerekmekte idi... BOSAB, 
yetkilerini ancak bu şekilde kullanabilir-
di. BOSAB, revize planları Bakanlığa tas-
dik ettirmek üzere hazırlatıp gönderdiğin-
de problemler ortaya çıktı. 

HASANAĞA BELEDİYESİ DAVA AÇTI
Planlarımızı onaylatma aşamasında, 

Hasanağa Belediye Başkanlığı’nın Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’na işlemlerin iptali 
ile ilgili, Bursa 2. İdare Mahkemesinde 
2003/1845 esas sayısıyla açtığı dava neti-
cesinde, yer seçiminin iptaline 06.12.2005 
tarih ve E.2003/1845.K.2005/1457 sayıyla 
karar verildiği, 07.02.2006 tarihinde Ba-
kanlığa tebliğ edildi.

Peki dönemin Hasanağa Belediyesi 
neden bu yola gitmişti? Hasanağa Beledi-
yesi’nce, OSB dışında bırakılan parsel sa-
hiplerinin mağdur olduğu, sağlık koruma 
bantlarının eşitliğe ve yönetmeliğe aykırı 
olarak tespit edildiği ve OSB sınırlarının 

önceden kesinleşen imar planı ile oluşan 
bütünlüğü ve yapılaşmayı bozacak şe-
kilde küçültüldüğü ileri sürüldü ve iptali 
istendi. Bursa 2. İdare Mahkemesi, yer 
seçim komisyonuna katılan kuruluşların 
oybirliği ile karar almadığı ve OSB alanı-
nın bir kısmının Uluabat Gölü su toplama 
havzası tampon bölgesinde kaldığı gerek-
çesiyle yer seçimi işleminin iptaline karar 
verdi.

BÖLGEMİZLE İLGİLİ
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Komisyonca incelenen alanda kuruluş-
ların görüşleri şöyle özetlenebilir;

a) Yerleşim alanlarının kirletici emis-
yonlara maruz kalmaması için, OSB’de 
bacasız sanayi tesislerine yer verilmesi,

b) Y-2 Sulama kanalının, OSB’nin ku-
zey doğusuna OSB tarafından tesis edil-
mesi,

c) Deprem yönetmeliklerine uyulması, 
d) OSB alanındaki atık suların, Su Kirli-

liği Kontrolü Yönetmeliği kriterleri çerçe-
vesinde arıtıldıktan sonra Hasanağa De-
resine deşarj edilmesi, arıtılmış olsa dahi 

5

Fotoğraf 2009 yılı baharında çekildi. Bölgemizde, 2008 krizinden sonra başlayan 
toparlanma ile yatırımlar hızla arttı. 2008’de 45 olan firma sayısı günümüzde 96’ya ulaştı. 
Toplam 120 parsel olan bölgede doluluk oranımız yüzde 75’e yaklaştı.

2003 yılında OSB olduktan sonra Bölge Müdürlüğü, Nesa Çelik AŞ firmasının idare binasının üst katında, giriş olarak Pifaş AŞ’nin girişinin kullanıldığı 2 
odalı bir yerde kiracı olarak hizmet veriyordu. 2005 yılında çağdaş bir idari bina yapmaya karar verdik. 22 Eylül 2006’da temel atma töreni düzenledik ve 
yeni binamıza 2007 yılında taşındık. 
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Başkan

atıkların hiçbir suretle Uluabat Gölüne 
verilmemesi,

e) 2/B Alanlarının OSB dışında bırakıl-
ması,

f) OSB Çevresinde yol olan kısımlarda 
20 mt., diğer kısımlarda 50 metre Sağlık 
Koruma Bandının oluşturulması isten-
mişdi. (Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü 
başkanlığında toplanan inceleme kuru-
lunca 50 metrelik Sağlık Koruma Bandı-
nın 5 metre ve 10 metrelik yapı yaklaşma 
mesafelerinde düzenlenmenin uygun ol-
duğuna 13.09.2006 tarihli raporu ile karar 
verildi.) 

g) Bölgenin jeolojik ve jeoteknik etüt 
raporlarının yapılarak Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünce onaylanması istenmiş 
olup, gereği talep doğrultusunda yaptırıl-
mıştır.

OSB OLMAKTAN ÇIKMIŞTIK
İmar Planlarını tasdik ettirmek için, 

kuruluşların görüşleri doğrultusunda 
tüm düzeltmeleri yapmak ve planımı-
zı tasdik ettirmek, OSB onay tarihinden 
itibaren 5 yılımızı aldı. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı planları titizlikle inceleyip, 
eksikliklerini tamamlatmaya çalışırken 
belde belediyesine yazılı olarak bir soru 
sormuştu; “Daha önce tasdik edilen Ha-
sanağa Organize Sanayi Bölgesi planını 
onaylarken hangi kuruluşlardan görüş 
aldınız?” Bu soruya yanıt; “hiçbir kuruluş-
tan görüş almadık” olmuştu. 

Neticede, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı Yönetim Kurulu Başkanlığımıza, 
13.03.2006 tarih ve 1858 sayılı yazı ile “Yer 
seçimi iptal edildiğinden bu aşamada Batı 
OSB’ye ilişkin tüm iş ve işlemlerin durdu-
rulması hususunda gereğini rica ederim” 
tebliğini yaptı.

Yani 13.03.2006 tarihi itibariyle  Ha-
sanağa Organize Sanayi Bölgesinin (eski 
BOSAB) OSB’liği iptal edilmiş oldu.

YENİDEN OSB OLMAK İÇİN
ÇOK ÇALIŞTIK

Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet 
olarak, 2003 yılından itibaren 2006’ya 
kadar yapılan çalışmalar boşa gitmiş ve 
başladığımız yere dönmüştük. Sanayi-
cilerimizin büyük bir kısmının desteği 
Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulunun 
kararlılığı ile iptal kararının kaldırılması 
için çalışmalara başladık. Önce Bakanlık 

Hukuk Danışmanları ile görüştük. Kendi-
lerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına 
Danıştay Onuncu İdaresine temyiz dilek-
çesini verdiklerini ifade etmelerine rağ-
men pek umutlu olmadıklarını gördük.

Bölgemiz Hukuk Danışmanları ve yö-
netimimiz ile yaptığımız toplantılar so-
nucunda, kararın lehimize neticelenmesi 
için davacı Hasanağa Belediye Başkanlı-
ğı’nın davadan feragat etmesi gerektiğine 
karar verdik.

HASANAĞA ADININ ALINMASI
Hasanağa Belediye Başkanı İbrahim 

Sincanlı ile yaptığım görüşmeler sonucu, 
Başkan bölgenin adının Batı OSB yerine 
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi olması 
şartıyla (Hasanağa Beldesi halkının isteği 
olduğundan) davadan feragat edebilecek-
lerini ifade etti. Müteşebbis Heyetin onayı 
sonucu, Belediye ve OSB arasında yapılan 
protokolden sonra Hasanağa Belediye 
Başkanlığı’nın 27.03.2006 tarihli dilekçesi 
ile açıkça davadan feragat ettiğine dair di-
lekçe mahkemeye sunulmuştur.

2006 YILINDA İKİNCİ KEZ OSB OLDUK!
Sonuç olarak Bursa 2. İdare Mahke-

mesinin 06.12.2005 tarih ve E.2003/1845, 
K.2005/1457 sayılı kararın bozulmasına, 
Danıştay 10. Daire Başkanlığı 13.06.2006 
tarihinde oy çokluğu ile karar verdi.

Bu itibarla, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı 28.08.2006 tarih ve 8959 sayılı yazıla-
rıyla, Bölgemiz tüzel kişiliğinin, terkinden 
önceki organları; Müteşebbis Heyet, Yö-
netim Kurulu, Denetim Kurulu ve 216 sicil 
numarası ile devamı uygun görmüştür.

KALDIĞIMIZ YERDEN BAŞLADIK
OSB unvanımızı kazandıktan sonra 

Müteşebbis Heyet sözünü tutarak Batı 
Organize Sanayi Bölgesi adını Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirdi 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tasdik etti. 
Çalışmalarımıza kaldığımız yerden daha 
azim ve hırsla devam ettik. Önce revize 
imar planımızı tasdik ettirebilmek için ba-
kanlıkça eksik görülen konulardan sağlık 
koruma bandının oluşturulması gerekti-
ğinden, Sağlık İl Müdürlüğünce oluşturu-
lan komisyonu bölgemize davet ederek, 
sınırlarımız içinde oluşturmamız gereken 
50 metrelik sağlık koruma bandını, 5 met-
re çekme mesafesine, yolların sınır oldu-
ğu yerlerde de 20 metrelik yol genişliğinin 
sağlık koruma bandı olarak kullanılması-
nın kabul edilmesini sağladık.

2008 YILINDA REVİZE İMAR
UYGULAMA PLANI ONAYLANDI

Plan hükümleri gereği, OSB içinde top-
lam alanın %1,5–2,0’si kadar bir alanın 
arıtma tesisi alanı olarak ayrılması gere-
kiyordu. Halbuki bölgenin, Hasanağa Be-
lediyesince daha önce şuyulanması yapıl-
dığından, bölge dahilinde teknik alt yapı 
alanı olarak ayrılan hiçbir alan yoktu. 

126-127 Nolu adaları birleştirerek, 
aradan geçilen kanalet nedeniyle oluştu-
rulan yol iptal edildi ve park alanı ile bir-
leştirilerek 9.950 metrekare oluşturulan 
arsa, teknik alt yapı alanı olarak bölgemiz 
adına tescil ettirildi ve imar planına da iş-
lettirildi. Ayrıca 2B alanları, kanun çıktık-
tan sonra uygulanmak üzere 2. Etap alanı 
olarak planlandı.
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Atık sularımızı arıtma tesisinden son-
ra Hasanağa Deresine deşarj yapacağımız 
için DSİ’den izin alarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na bildirdik. Sorunlar halledil-
dikten sonra 17.03.2008 tarihi itibari ile 
bölgenin revize imar uygulama planı, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanarak 
uygulanmaya başlandı. 

Bu tarihten itibaren OSB olarak, Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. 
Maddesi gereğince ruhsat, kullanma izni, 
işletme ruhsatı vs. işlemleri ve denetimle-
ri yapmaya başladık. 

YATIRIM DÖNEMİ BAŞLIYOR
Revize İmar Planı doğrultusunda yol-

ların fiilen kazı ve dolguları yapıldı. Sağ-
lam tabanı oluşturmak için kaya dolgusu 
ve üzerine temel altı malzemesi serildi, 
silindirle sıkıştırılarak kotları ayarlandı. 

Daha önce ulaşılamayan parseller 
mevcutken, böylece tüm parsellere araç-
larla ulaşma olanağı sağlandı. Yolları-
mızın tamamı ulaşıma açıldıktan sonra, 
asfalt çalışmalarının başlatılması gereki-
yordu. Ancak bölgemizin hiçbir alt yapı 
tesisi bulunmuyordu. Asfalt imalatından 
önce alt yapının tamamlanması gerektiği 
gibi çok acil yapmamız gereken Arıtma 
Tesisinin yapımından öncede alt yapımı-
zın tamamlanması şarttı. 

2008 SONUNDA ALT YAPI
İMALATI TAMAMLANDI

Yönetim kurulu, Müteşebbis Heye-
tin kararları doğrultusunda öncelikle, 
projeleri hazır olan, içme suyu, proses 
suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon iha-
lelerini titizlikle yürütülen çalışmalar ve 
toplantılar neticesinde 02.07.2008 tari-
hinde sonuçlandırıldı. İhaleyi alan firma 
09.07.2008 tarihinde yer tesliminden son-
ra işe başladı 2008 yılı sonuna kadar alt 
yapı imalatı tamamlanmıştı. 

Ayrıca, arıtma tesisi yapılacak arsa-
mız ile Hasanağa Deresi arasındaki deşarj 

hattı da bu süre içinde bitirilerek kullanı-
labilir hale getirildi. Tamamlanan kanali-
zasyon hatlarına her parsel için bir adet 
parsel bacası, yağmur suyu hatlarına ise 
arsa alanı için yetecek sayıda parsel ba-
cası yaptırıldı. İçme suyu hattına paralel 
proses suyu hattı döşendi.

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI
Doğalgaz boru hatları, MS ve RMS-B 

yapım işi ihalesini 02.08.2008 tarihinde 
6 firmanın katılımıyla yaptık. 08.08.2008 
tarihinde yer teslimini yaparak imala-
ta hemen başlandı. 2008 sonu itibari ile 
tüm inşa çalışmaları tamamlandı. 2009 
yılında doğalgaz tedariğinde OSB’lere 
sağlanan iskontonun BOTAŞ tarafından 
yüzde 1’lere indirilmesi, gaz piyasasında 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle kullanım 
gecikti. 2010 yılı Şubat ayında bölgede ilk 
doğalgaz bağlantısı Plas-Met firmasına 
yapıldı. HOSAB yönetimi kararı gereği, 
bölgede Bursagaz 2012 yılı Temmuz ayı-
na kadar doğalgaz tedariğini sağladı. Bu 
tarihten sonra dağıtım bölge müdürlüğü 
tarafından yapılmaya başlandı. Bölgede 
20111 ve 2012 yıllarında ortalama 1 mil-
yon 500 bin standart metreküp civarında 
gaz tüketiliyor.

HOSAB’da 2008 yılı sonuna kadar alt yapı 
imalatını önemli ölçüde tamamlayıp, yol, 
bordür ve tretuar çalışmalarına başladık. 
(En solda ve üstte) 

Bölgede doğalgaz dağıtım şebekesini ise 
2008 yılı sonunda kurduk. İlk doğalgazı 
2009 yılında Plas-Met firması kullanmaya 
başladı. Gazın verildiği gün HİD 
Başkanımız ve Bölge Müdürümüz ile
firma önündeyiz. (Solda ve altta)
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Başkan

ATIK SU ARITMA TESİSİ
HOSAB Atıksu Arıtma Tesisi ihalesini 

30 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirdik. 
1 Kasım 2011 tarihinde ise işletmeye al-
dık. Tesisin geçici deşarj izni 20 Mart 2012 
tarihinde alındı. 3 bin metrekare alan 
üzerinde kurulu atık su arıtma tesisimiz, 
fiziksel ve biyolojik arıtma arıtma yapıyor 
ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 
19 değerlerinde deşarj sağlıyor. Bölgemi-
zin hızla büyümesi ve yeni fabrikaların 
açılması, Karsan, Delphi, Cansan gibi 
firmaların katılması ile 1.000 metreküp/
gün kapasiteli tesisimizi büyütmek için 
bu yıl çalışmalara başladık. Başlangıçta 
kademeli büyütme yapılabilecek şekilde 
planladığımız tesisimiz yaklaşık 7 kat bü-
yüyecek.

SU SORUNUNU TAMAMEN ÇÖZDÜK
2011 yılında su sorununu tama-

men çözdük. Hasanağa Barajı’nın yüzde 
17.70’lik kullanım hakkını DSİ’den alıp, 
barajdan bölgeye 3,2 kilometrelik boru 
hattı döşedik. 350’şer tonluk iki depo ya-
parak proses suyunu sisteme verdik. İç-
me-kullanma suyu teminini de sağladık. 
Yağmur suları için V kanallar imalatını 
bitirdik.

ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSINI ALDIK
OSB’lerin, yasadan aldıkları yetkiy-

le sanayicilerine elektrik, doğalgaz, su, 
arıtma vb.  temin etme sorumluluklarını 
tamamen yerine getiren bir konuma elek-
trik dağıtım lisansını da alarak ulaşmış 
bulunuyoruz. Elektrik dağıtımına bölge içi 
OG hatlarını devralarak 2012 yılı Temmuz 
ayı içerisinde başlamıştık. Bu yıl TEİAŞ ile-

tim hattı bağlantısını da tamamladık ve 
EPDK lisansımızı aldık. Bu konuyla ilgili 
ayrıntılı bilgileri dergimizin bu sayısında 
okuyabilirsiniz. Onun için ben burada faz-
la detaya girmeyeceğim. Ancak, bölgemiz-
de 2012 Temmuz ayından yıl sonuna ka-
dar 15,3 milyon kWh tüketimin olduğunu, 
yeni fabrikalar ve katılımlarla bu rakamın 
oldukça artacağını söyleyebilirim.

BÖLGENİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
HOSAB’da alt yapı çalışmalarını bü-

yük ölçüde bitirdik ve son bir yıldan bu 
yana da üst yapıya başladık. 2012 yılın-
da 7 metre sıcak asfalt yapmıştık, bu yıl 
tüm cadde ve sokaklarımızı sıcak asfalt 
ile kapladık. Bazı caddelerimizde yapılan 
tretuar ve aydınlatma çalışmalarını bu yıl 
bitiriyoruz. HOSAB, artık yolları, tretuar-
ları, peyzay çalışmaları, aydınlatmaları 
ile çehresi değişen bir bölge konumuna 
geldi.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI
Tabii ben burada ana hatlarıyla yaşa-

nanları ve yatırımlarımızı özetlemeye ça-
lıştım. Birçok OSB’de olduğu gibi bizde de 

tüm bu yatırımlar, sanayicilerimizin bir-
likteliği, finansmanı ile gerçekleşmiştir. 
HOSAB artık zor günleri geride bırakmış-
tır. Bundan böyle, önümüz açıktır. Çünkü, 
önemli ölçüde yatırımlarını tamamlamış, 
doluluk oranı hızla artan, Karsan, Delp-
hi, cansan gibi sınırındaki önemli sana-
yi kuruluşlarını Islah OSB düzenlemesi 
kapsamında bünyesine katan, 2B düzen-
lemesinden 44 dönüm civarında yeni 
alana kavuşan bir bölge durumundayız. 
Bu gelişmeler şüphesiz bizi daha güçlü 
yapacaktır. 

10 yıl önce yola çıktığımızda bugün-
leri hayal bile edemezdik. Ama ben şunu 
görebiliyorum; HOSAB 10 yıl sonra değil 
çok daha kısa bir sürede sanayisine en 
kaliteli hizmeti, en uygun fiyatla sunan, 
rekabet avantajı yaratan gözde bir OSB 
olacaktır.

Bu duygularla, HOSAB Ailesi’nin 10.yı-
lını kutluyor, gerek HOSAB’da gerekse 
HİD’de başkanlık, yöneticilik yapmış, biz-
lerin daima yanında olmuş sanayici dost-
larımız ve çalışma arkadaşlarımız başta 
olmak üzere herkese emek ve katkıların-
dan dolayı şükranlarımızı sunuyorum.

Atıksı Arıtma Tesisimizin 
temelini 26 Ağustos 2010 
tarihinde törenle yaptık. 
Bir yıl sonra işletmeye 
aldığımız tesisimizin 
kapasitesini bu yıl 
arttırıyoruz.
Bölgede yatırımlar 
arttıkça, hizmet 
üretildikçe 
sanayicilerimiz OSB 
olmanın farkını 
hissetmeye başladılar. 
Bundan sonraki süreç 
bizim için daha kolay...
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Ömer Faruk Korun
Hasanağa İşverenler Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

Hasanağa’da 1980’li yıllarda alınan kararların ardından 1990’lara gelindiğinde 
sanayileşme de başladı. İlk firmalar, alt yapı sorunlarını kendisi veya belde beledi-
yesinden aldıkları destekle çözmeye çalışıyordu. 

1995 yılına kadar alt yapısı yok denecek kadar yetersiz olan Hasanağa Sanayi 
Bölgesi, HİD’in Hasanağa Belde Belediyesi ile iş birliği yapması ile toparlanma sü-
recine girdi. 1995 yılından sonra sanayi bölgesinde yatırımlar artmaya başladı. 

Bölgede sanayileşmenin düzenli ve verimli olması için organize olmak, birlikte 
hareket gerekiyordu. Bu doğrultuda bölgedeki sanayiciler 17 Ağustos 1995 yılında 
Hasanağa İşverenler Derneği’ni (HİD) kurdular. Amaç hem bölgenin hem de çevre-
nin ve ülkemizin yararına düzenli bir sanayi bölgesi yaratmaktı. 

HİD çatısı altında dönemin başkan, yönetici ve üyeleri birçok sorunu beraber 
aşmak üzere gönüllü bir işbirliği içinde zorlu bir mücadele içine girildi. HİD önder-
liğinde 2000 yılında OSB mürcaatı yapıldı, 2002 yılında yer seçimi komisyonu sü-
reci tamamlandı ve OSB kuruluşu 2003 yılında gerçekleşti. HİD yetkili kılınarak ilk 
genel kurul ile ilk müteşebbis heyet ve yönetim kurulları oluşturuldu.

Bölgemizin imar planı daha önce Hasanağa Belde Belediye Başkanlığı tarafın-
dan hazırlanmıştı, bu plan ve yapmak istediğimiz alt yapı çalışmaları uygulama 
aşamasına geldiğimizde büyük bir sorun oluşturdu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından izin alamadık. Bununla birlikte OSB kimliğimiz de bir süre elimizden 
alındı.

Biz HİD bayrağını 2005 yılında devir aldıktan bir yıl sonra, OSB sicilimizi kaybet-
tik.  O dönemde, gerek dernek gerekse HOSAB yönetimleri olarak özverili çalışma-
lar yaptık. Dönemin TBMM Grup Başkanvekili şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Faruk Çelik’in destekleri, bürokratik sorunları aşmada önemli oldu. 

Çalışmalarımız sırasında bize yardımcı olmaya çalışan kurum ve kuruluşların 
yöneticilerine, ekibimizde bulunan çalışma arkadaşlarıma birlik ve beraberlik 
içinde özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. OSB’nin doğmasına sebep olan 
büyüklerimizi şükranla anıyorum.

HİD, en önemli misyonu olan bölgeyi OSB yapma misyonunu başarıyla yerine 
getirmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, işbirliği içinde çalışan HİD ve HOSAB yönetimleri, 
bizlere destek veren bölge sanayicilerimiz ile hızla gelişen bir büyüyen bir OSB du-
rumundayız. HOSAB, özellikle 2008 yılında revize uygulama imar planı onayından 
sonra kısa süre içinde önemli yatırımlar yaptı. Bu yıl ise Islah OSB düzenlemesi ile 
sınırlarını yüzde 40’ın üzerinde büyütüp, 154 hektar alana ulaşıyor.

Yeni fabrikaların katılımıyla bölgede istihdam, elektrik, doğalgaz ve su tüketimi 
artacak. Böylece daha büyük bütçelerle daha iyi hizmet üreten bir bölge haline ge-
linecek.

Bu noktaya gelmede başlangıçtan bugüne emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyor, HOSAB’ın daha nice 10 yıllara başarıyla ulaşmasını temenni ediyorum.

HİD, En Önemli Amacına Ulaşmıştır

HİD
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Hasanağa Organize Sanayi Bölgemizde, 2012 ve 2013 yıllarında planladığımız 
tüm yatırımlarımızı, öngördüğümüz takvim çerçevesinde hayata geçirmenin sevin-
cini yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl 8 projemizin startını vermiştik. Bu projelerimizi ve ne aşamada ol-
duğumuzu özetlemek istiyorum.

1. Islah OSB düzenlemesi kapsamında Karsan, Delphi ve Cansan’ın bölge içine 
dahil edilmesi.

İlgili başvurumuzu Nisan 2012’de yaptık. Yasal süreçlerin ardından yer seçim 
komisyonu Temmuz ayında bölgemizde toplandı. Bursa’da 9 Islah dosyası içinde bu 
aşamaya gelen ilk dosya HOSAB dosyası oldu. Yer seçim komisyonu sürecinin Ağus-
tos ayında tamamlanıp yeni sınırlarımızın onaylanmasını bekliyoruz. 

2. EPDK dağıtım lisansı ve alt yapı projesi.
EPDK dağıtım lisansını bu yıl itibariyle aldık. TEİAŞ iletim hattı bağlantımızı da 

Temmuz ayında gerçekleştirdik. Böylece HOSAB, katılımcılarına daha uygun fiyatlı 
ve kesintisiz enerji teminine kavuşmuş oldu.

3. Yeni katılımcılar için alt yapı ve doğalgaz yatırımları. 
Yeni katılımcı firmalarımızın kullanımı için doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmala-

rını tamamladık.
4. Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artışı.
Bin metreküp/gün kapasiteli tesisimizin, planladığımız gibi kapasite artırımı ya-

tırımına başladık.
5. Tüm yolların asfaltlanması.
Geçtiğimiz yıl başladığımız sıcak asfalt yatırımının güney kısmını tamamladık. 

Kuzey kısmının asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Tretuar çalışmaları da bitirildi. 
Aydınlatma ve peyzaj çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Aynı zamanda HOSAB’a giriş 
meydanı yapma projemizi de gündeme aldık.

6. Proses suyu ileri arıtma ve klorlama üniteleri.
Hasanağa Barajı’ndan aldığımız suyun proseste kullanımı projemizi bitirdik. İleri 

arıtma tesisi tamamlandı.
7. DSİ Sulama kanaletlerinin deplasesi.
Bölge içinde kalan 900 metre uzunluğundaki sulama kanaletlerinin deplasesi pro-

jemizi de tamamladık.
8. 2B alanları.
Bölge içerisindeki 2/B alanları ile ilgili, şahısların ellerinde bulunan parsellerde 

2/B şerhleri, kişilerin başvurularıyla tapu üzerinden kaldırıldı. 1/1000 ölçekli uygula-
ma imar planı revizyonu plan hükümlerinde de değişiklik yapılması amacıyla Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına Plan değişikliği dosyası gönderildi.

Bu plan değişikliği yapılabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve mül-
kiyet Daire Başkanlığından ilgili parsellerin bulunduğu alanlarında 2/B’nin kaldırıl-
dığı ve sanayi planlarına dahil edilebileceği hususunda kurum oluru alındı. Dosya 
halen Sanayi Bakanlığında olmakla beraber işlemleri devam etmektedir.

Bildiğiniz gibi 26 Eylül 2003, HOSAB’ın kuruluş yılı. Bölgenin 10 yılını geride bırak-
ması nedeniyle, Eylül ayının sonunda 10.Yıl gecesi yapmayı planlıyoruz.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum...

Projelerimiz Planlandığı Gibi Yürüyor

Bahattin Canıgüleç
HOSAB Bölge Müdürü

Bölge’den
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HOSAB

HOSAB Tarihi Bir Adım Attı
HOSAB, 44,4 hektar alanı sınırları içine katıp yüzde 40 oranında büyüyerek,
toplam 155,4 hektara ulaşıyor. Karsan, Delphi ve Cansan’ın bölgeye girmesi sürecinde,
17 kişilik yer seçim komisyonu yerinde inceleme yaptı ve olumlu rapor çıktı.

Hasanağa Organize Sanayi Bölge-
si’ne, Islah OSB düzenlemesi kap-
samında Karsan Otomotiv, Delphi 

Bursa Fabrikası ve Cansan Alüminyum’un 
dahil olması konusunda sona gelinirken, 
önemli bir süreç daha 18 Temmuz 2013 
Perşembe günü başladı. Yer Seçim Komis-
yonu, HOSAB’da toplanarak çalışmalarına 
start verdi. İki ay içinde komisyonun göre-
vini tamamlaması bekleniyor. Bursa’da 
9 Islah OSB başvurusu içinde yer seçim 
komisyonu sürecine gelen ilk dosya HO-
SAB’ın oldu.

HOSAB Yönetimi, sınırları kıyısında-
ki Karsan, Delphi ve Cansan Alüminyum 
Firmalarının OSB sınırları içerisine dahil 
olması ile ilgili başvurusunu Islah OSB 
düzenlemesi kapsamında geçtiğimiz yıl 
Bursa Valiliği’ne yapmıştı. Valilikteki in-
celeme ve ıslah komisyonu süreçlerinin 
ardından dosya Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık incele-
mesinin sonrasında Sanayi Bölgeleri Ge-
nel Müdürlüğü 19 Haziran 2013 tarih ve 
2201 sayılı dağıtım yazısı ile oluşturulan 
yer seçimi komisyonunu 18 Temmuz 2013 

tarihinde HOSAB’da toplantıya çağırdı. 

17 KİŞİLİK KOMİSYON
YERİNDE İNCELEME YAPTI

Yer Seçim Komisyonu’na, davet edi-
len 12 kurumun 9’undan 17 kişi katıldı. 
Komisyon toplantısına Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve 
Bursa İl Özel İdaresi temsilcileri katılmadı. 
Toplantıda ayrıca HOSAB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, Başkanvekili 
Ömer Faruk Korun Yönetim Kurulu Üyesi 
Erkan Pancaroğlu da yer aldı.
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HOSAB Yer Seçim Komisyonu 18 Temmuz 
2013’te bölgede toplandı. (Üstte)
Komisyon aynı zamanda sahada yeni 
alanları görüp incelemelerde bulundu. 
(Altta)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
temsilcisi Bülent Ayan komisyona bilgi ver-
di ve 1/25.000 ölçekli Eşik Analizi Haritası 
(Eşik Analizi: OSB kurulabilecek alan ya da 
alternatif alanların belirlenmesi amacıyla, 
1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğ-
rafik haritalar üzerinde kurum ve kuruluş-
ların mevcut ve muhtemel planlamalarına 
ilişkin bilgilerin üst üste çakıştırılması so-
nucu elde edilen analiz) ile 1/10.000 ölçekli 
kadastral pafta incelendi. Bunun ardından 
komisyon üyeleri Karsan, Delphi ve Cansan 
Alüminyum ile HOSAB içine katılması plan-
lanan parsellerde yerinde inceleme yaptı. 

RAPOR SONUCU: UYGUN
Bu incelemenin ardından komisyon HO-

SAB’da toplantısına devam etti. Daha sonra 
kurum temsilcilerinin görüşleri yazılı ola-
rak alındı. Bu görüşler Yer Seçim Komisyo-
nu raporuna eklendi ve tek tek imza edildi. 
Komisyon raporu her kurum temsilcisine 
verildikten sonra komisyon çalışması sona 
erdi. Raporun sonuç bölümünde özetle; “Ye-
rinde yapılan incelemeler sonucunda ince-
lenen alanın özellikleri ve alan hakkındaki 
kurum ve kuruluş görüşleri değerlendirildi-
ğinde, ekli 1/25.000 ölçekli topoğrafik hari-
tada ve ekli 1/10.000 ölçekli kadastral pafta-
da sınırları gösterilen 44.4098,19 metrekare 
büyüklüğündeki alan;

- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 
46.600 metrekare büyüklüğündeki parselin 
tamamının mevcut durumdaki gibi orman 
alanı olarak korunması,

- OSB’nin orman, SİT alanı ve yapılaşma-
ya kapalı alanlar topoğrafik yapı nedeniyle 
doğal eşikler tampon kabul edilerek korun-
ması şartıyla sağlık koruma bandı olarak 
bırakılması ve onaylı plandaki çekme me-
safelerinin amacına uygun olarak sağlık 
koruma bandı olarak bırakılması, Karsan 
Fabrikası’nın bulunduğu bölgede de mev-
cut durumun korunması,

- Yapılacak uygulamalarda plan yapımı-
na dair yönetmelik hükümlerine uyulması,

kaydıyla komisyonumuza katılıp kuru-
mu adına nihai görüş bildiren kurum tem-
silcilerince HOSAB Islah OSB yeri uygun 
görülmüştür” denildi.

 
30 GÜNLÜK YASAL SÜRE

Yer seçimi komisyonuna katılmayan 
kurumlar ile katılıp daha sonra görüş vere-
ceğini belirten Karayolları 14.Bölge Müdür-
lüğü’nün görüşlerini mevzuat gereği 30 gün 

içinde bildirmeleri gerekiyor. Bu süre içinde 
görüşünü bildirmeyen kurumların görüşle-
ri Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığınca 
olumlu kabul ediliyor.

44,4 HEKTAR ALAN
HOSAB’A DAHİL OLUYOR

HOSAB sınırları içine dahil edilmesi 
planlanan alanların toplam büyüklüğü 44,4 
hektar alan kaplıyor. Süreç tamamlandığın-
da hali hazırda 111 hektar olan HOSAB’ın 
toplam büyüklüğü 155,4 hektara ulaşacak. 
Söz konusu toplam 10 adet parselden 9 ade-
di şahıs mülkiyetinde, 1 parsel ise Maliye 
Hazinesine (Orman alanı) ait. 10 parselden 
5’inde yapılaşma bulunmakta ve 1 adet par-
selde Karsan’ın 49 yıllığına kiralaması bu-
lunuyor. Bu alan OSB içinde kalacak ancak 
OSB yetki sınırı dışında Orman mevzuatı 
geçerli olacak.

Islah OSB düzenlemesi kapsamında Bursa’dan geçtiğimiz yıl HOSAB ile birlikte 
9 sanayi bölgesi başvuru yapmıştı. Buna göre Akçalar, Kayapa, Çalı, Başköy, 

Kestel 2, Barakfakih, İnegöl Yenice ve İnegöl Cerrah sanayi bölgeleri Bursa Vali-
liği’ne dosya sundu. Valilik Islah Komisyonu incelemesi sonrası dosyalar Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık tespit edilen eksiklerin 
tamamlanmasını istiyor. Bu kapsamda dosyalardaki eksiklikler tamamlandık-
tan sonra yer seçim komisyonu devreye giriyor. Yer seçim komisyonu sürecinin 
ardından en geç iki ay içinde süreç tamamlanmış oluyor. Bursa’da ilk olarak yer 
seçim komisyonu süreci HOSAB için başladı. Bakanlık yetkilileri Kayapa ve İne-
göl Yenice’nin dosyalarının da tamamlanmak üzere olduğunu, bu iki bölge için 
de yer seçim komisyonu sürecinin yaz aylarında başlayacağını belirtiyor.

Bursa’dan 9 Islah Dosyası 
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Adı Soyadı Kurumu Görevi
1.Bülent AYAN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ziraat Yük.Mühendisi
2.Nazan SOYAL Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Şehir Plancısı
3.Bahattin CANIGÜLEÇ HOSAB Bölge Müdürü
4.Niyazi ALBAYRAK Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD 1.Bölge Md. Emlak ve İnş.Md.Yrd.
5.Kemal KOCAER Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD 1.Bölge Md. Yük Md. Yrd.
6.Gencay VURAL Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı DHMİ Bursa Havalimanı Tek.
7.Doğan ÇİÇEK Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Md. Şube Müdürü
8.Deniz BABACAN Nilüfer Belediyesi Plan Proje Md. Planlama Büro Sorumlu V.
9.Oktay AYDIN Bursa Valiliği Halk Sağlığı Md. Çevre sağlığı Teknikeri
10.Sinan KÖTAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı UDHB IV.Bölge Md. Elekt.Elektr. Müh.
11.Abdullah ŞAHİN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ 2.İletim Tesis ve İşletme Grup Müd. Etüd-Proje Baş Mühendisi
12.Şerafettin ASLAN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ 2.İletim Tesis ve İşletme Grup Müd. Topoğraf
13.İrem ODACI Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2.Bölge Müd. Uzman Biyolog
14.Nurettin GÜNGÖR Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Md. Ziraat Mühendisi
15.Mustafa IŞIKDOĞAN Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Md. Ziraat Mühendisi
16.A.Sami GÜZEL Karayolları 14.Bölge Müd. Çevre ve İzin Kontrol Müh.
17.Turhan DOĞAN Maliye Bakanlığı Milli Emlak Md. Bursa Defterdarlığı Şehir Plancısı

YER SEÇİM KOMİSYONU

Karsan

HOSAB’a yeni katılım.
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 Islah OSB başvuruları, 2012 Nisan ayında gerçek veya 
tüzel kişiler tarafından valiliklere yapıldı.

 Valilikler, dosyanın başvuru koşullarına uygun olup 
olmadığını inceledi ve bir rapor halinde ıslah komisyonuna 
sevk etti.

 Vali başkanlığında ildeki yerel ve merkezi yönetim 
birimlerinin katılımıyla oluşturulan ıslah komisyonu, başvu-
ru dosyasını inceleyip karar aldı.

 Valilik, ıslah komisyonu kararı sonrası gerekçe rapo-
ru, inceleme raporu ve ıslah komisyonu kararından oluşan 
başvuru dosyasını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
gönderdi. (İnceleme sırasında, ihtiyaç görülmesi halinde 
Bakanlık ek bilgi ve belgeler isteyebiliyor.)

 Bakanlık tarafından OSB yer seçimi komisyonu üyesi 
kurum ve kuruluşlara, alanın özelliklerini içerir bilgi ve paf-
talar yeterli süre verilerek gönderildi.

 Kurum ve kuruluşları adına yetki ve görev alanlarına 
giren konularda nihai görüş vermek üzere belirlenen tarih 
ve yerde toplanacak komisyona temsilcilerini göndermeleri            
istendi.

 Komisyon üyeleri konuya ilişkin görüş ve önerilerini, 
en geç otuz gün içinde bildirmek durumunda. Bu süre içeri-
sinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü, 
Bakanlık tarafından olumlu kabul ediliyor. 

 Kurumlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda 
oy birliği ile belirlenen OSB sınırları kesinleştiriliyor. 

Adım adım Islah OSB Süreci

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, ko-
misyon toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, HO-

SAB’ın büyüme ve gelişmesi için tarihi bir günün geride kal-
dığını söyledi. 

Erceiş şöyle konuştu:  “Bölgemize yeni katılacak fabrika-
lar ve parsellerle birlikte alan olarak yüzde 40 oranında büyü-
yoruz. Bu süreç birkaç ay içinde tamamlandığında daha güçlü 
bir HOSAB ortaya çıkacaktır. Biz özellikle 2008 yılından itiba-
ren bölgede önemli alt yapı yatırımları yaptık. Atık su Arıtma, 

su temini ve altyapısı, elektrik dağıtım lisansı, doğalgaz temi-
ni, yolların yapılması vb. yatırımlar hayata geçtikçe bölgemiz-
deki doluluk oranı arttı. Sanayici, bölgeye yatırım yapmaya, 
OSB olmanın farkını görmeye başladı. Bundan sonra bu süreç 
daha hızlı gelişecek ve her zaman iddia ettiğimiz gibi HOSAB, 
Bursa’nın en hızlı gelişen bölgesi olmaya önümüzdeki birkaç 
yıl içinde devam edecek, nihayetinde de katılımcılarına en iyi 
hizmeti, en uygun fiyatla temin eden, sanayi için en elverişli 
sanayi alanlarından birisi haline gelecektir.”

Erceiş, Yüzde 40 Büyüyoruz

Cansan
Delphi
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HOSAB, Elektrik Dağıtım Lisansını Aldı
İletim Sistemi Kullanıcısı Oldu

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika-
ların, kesintisiz ve ucuz elektriğe kavuşması için 
yapılan çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda 

geçtiğimiz yıldan itibaren yapılan yatırımlar şöyle ger-
çekleşti: 2012 yılı Temmuz ayından itibaren elektrik dağı-
tımını Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’dan (UEDAŞ) bağımsız 
olarak HOSAB Bölge Müdürlüğü yapmaya başladı. Bu-
nun için bölge içinde iki adet köşk montajı tamamlandı. 

7 KM NAKİL HATTI YAPILDI
Dağıtım şebekesi ile ilgili bu çalışmanın ardından, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) dağı-
tım lisansı alınması doğrultusunda, Türkiye Elektrik İle-
tim A.Ş. (TEİAŞ) Görükle Trafo Merkezi’nden enerji nakil 
hattı yatırımına 2013 yılında başlandı. UEDAŞ tarafın-
dan, 16 Ocak.2013 gün 11764 sayı ile onaylanan proje 
için TEİAŞ Görükle TM-Hasanağa OSB irtibat hattı için 
ihaleye çıkıldı. Yapımı yaklaşık 3 ay süren kablo döşe-
me işi bitirildi. Yapılan enerji nakil hattı ile  İrfaniye ana 
dağıtım trafo merkezinden HOSAB’a yaklaşık 7.150 met-
re 3*(1x240/25 mm2) XLPE 36 Kv kablo tek devre olarak 
döşendi. Projenin yaklaşık maliyet tutarı 1 milyon 500 
bin lira oldu.

TEİAŞ ANLAŞMALARI TAMAMLANDI
TEİAŞ’a 6 Mayıs 2013 tarihinde Bağlantı Anlaşması 

Yapılması için başvuruda bulunuldu. 2 Temmuz 2013 
tarihinde bağlantı anlaşması onaylandı ve akabinde Sis-
tem Kullanım Anlaşması için yine TEİAŞ’a 15 Temmuz 
2013 tarihinde başvuru yapıldı. HOSAB’ın Sistem Kul-
lanım Anlaşması 17 Temmuz.2013 tarihinde onaylandı.

49 YILLIK LİSANS
HOSAB’ın 2012 yılında yaptığı EPDK Dağıtım Lisan-

sı başvurusu, ED-OSB/4325-4/02590 lisans numarası ile 
27 Mart 2013 tarihinde dağıtım lisansı alınmasıyla so-
nuçlandı. Lisans, 49 yıllığına (2062 yılına kadar) geçerli 
olacak. HOSAB böylece daha ucuz ve kesintisiz enerji an-
lamına gelen 1 nolu tarifeye (Dağıtım Şirketinden Enerji 
Alan İletim Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler) geçme süre-
cini Temmuz 2013 itibariyle tamamlamış oldu. HOSAB 
Bölge Müdürlüğü, tüm elektrik işlemleri, dağıtımı ve 
işletimini yapan enerji fiyatları ucuz, kalitesi yüksek bir 
bölge konumuna yükseldi. HOSAB, geçtiğimiz dönemde 
doğalgaz dağıtımı ile su yatırımlarını da tamamlamıştı.

Bölgedeki fabrikalara ucuz ve kesintisiz elektrik enerjisi temin edecek projeler Temmuz ayında 
tamamlandı. EPDK dağıtım lisansı alındı, TEİAŞ bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları yapıldı.
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Makale

1960 yılından sonra ülkemizdeki hızla-
nan sanayileşme sürecinde Organize 
Sanayi Bölgeleri kuruluş çalışmaları, 

sanayicilerin altyapı ihtiyaçlarının gideril-
mesi konusunda önemli bir işlevi yerine 
getirmiştir.

Bu altyapı ihtiyaçlarından vazgeçil-
mezi de elektrik teminidir. Sanayi yatı-
rımlarında, makine parkındaki elektronik 
uygulamalarının artmasıyla beraber sa-
dece elektriğin varlığı değil, teknik olarak 
kalitesi ve kesintisizliği, rekabetçi üretim 
için ise birim maliyetleri fevkalade önem 
kazanmıştır.

OSB’LER PİYASA OYUNCUSU
2001 yılında 4628 sayılı elektrik pi-

yasası kanununun yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, elektrik piyasasında köklü düzen-
lemeler başlamış ve organize sanayi böl-
gelerinin çabalarıyla, serbestleşen elektrik 
piyasasında OSB tüzel kişiliklerinin de pi-
yasa oyuncusu kabul edilmesiyle; Organize 
Sanayi Bölgeleri tüzel kişilikleri elektrik 
dağıtım lisansı alarak 2007’den itibaren bu 
faaliyetlerini lisanslı yapabilme hakkı ka-
zanmıştır. 

LİSANS ALMANIN AVANTAJI NEDİR?
Organize sanayi bölgeleri lisans al-

dıkları takdirde (kendi sınırları içersinde) 
elektrik dağıtım şirketi sayılacaklardır. 
Dağıtım şirketi olmanın avantajlarının en 
başında elektrik sistemlerinin mülkiyeti ve 
işletmesi OSB tüzel kişiliğine ait olmasıdır. 
Bu durumda elektrik sisteminin ihtiyaçla-
rının öncelikli olarak kendileri tarafından 
belirlenmesi, yenileme veya genişleme ya-
tırımlarının kararlarının alınması Organize 
Sanayi Bölgelerinin yönetim kurullarının 
yetkilerine geçmektedir. Bu lisansın verdiği 
yetkilerin kullanımı  (EPDK) Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan 
yönetmelik kapsamında yürütülecektir. 

BÖLGEMİZDE ELEKTRİK
KALİTESİ NASIL YÜKSELTİLECEK?

Türkiye’de elektriğin üretim tesisinden 
tüketiciye ulaşıncaya kadar izlediği yol, kı-
saca iletim sistemi ve dağıtım sistemi ola-
rak iki kısımdan oluşmaktadır. 

- İLETİM SİSTEMİ (154-380 kv kamu işlet-
me ve mülkiyetindedir) (TEİAŞ)

- DAĞITIM SİSTEMİ (36 kv ve altı, mül-
kiyeti kamunun olup, işletmesi özelleştir-
meyle özel sektöre verilmiştir)(UEDAŞ)

Dağıtım sistemine bağlı tüketiciler, da-
ğıtım sisteminde oluşan arıza ve kesintiler-
den doğrudan etkilenmektedirler. 

Geçen 2012 yılı temmuz ayına kadar 
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
işletmeler de dağıtım sistemine doğrudan 
bağlı olarak  elektriğini temin etmekte olup, 
elektrik arızalarından yoğun olarak etkile-
niyorlardı.

Yani Akçalar Sanayi Bölgesindeki, 
Akçalar Beldesindeki, Kayapa Sanayi Böl-
gesindeki bir arıza veya taş ocaklarında 
meydana gelen bir büyük arıza Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi içersindeki işlet-
meleri doğrudan etkiliyordu. İşletmeler 
uzun süreli elektrik kesintilerine maruz ka-
labiliyordu.

HOSAB öncelikle bölge içersinde bu-
lunan sanayicilerin bağlantılarını bölge 
dışındaki tüketicilerden tecrit ederek 2012 
yılı temmuz ayında bağımsız hale getirdi. 
Böylece sanayicilerimizin de fark ettiği gibi 
bir yıl içersindeki arıza sayısı azaldı, ayrı-
ca bölge içersindeki elektrik hizmetlerini 
kendisi üstlendiğinden lisans alma hakkını 
elde etti.

Lisans alınmasıyla elektrikte ana kay-
nak olan TEİAŞ trafo merkezine bağlanabil-
me hakkını kullanarak elektriğin kaliteli ve 
kesintisizliğini sağlamak için 7 km yer altı 
kablosu tesis ederek kalitede de bir üst sı-
nıfa atladı. 

Temmuz 2013 tarihinde tesis işletmeye 

alındı. Bu tesis sayesinde çevredeki dağıtım 
hatlarında oluşabilecek arıza ve kesintiler-
den HOSAB elektrik sistemi etkilenmeye-
cektir. Çünkü HOSAB sanayicilerinin elek-
trikte bundan böyle ana kaynağa doğrudan 
bağlı müstakil bir yapıları oluştu.

ELEKTRİKTE UCUZLAMA
NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Ülkemizde elektriğin fiyatını oluşturan 
bileşenler;

1. Enerji bedeli (Üreticinin)                                  
2. Kayıp/kaçak bedeli (Kamunun)         
3. İletim bedeli (Kamunun)         
4. Dağıtım bedeli (Dağıtım Şirketinin)          
5. Perakende hizmet bedeli (Dağıtım Şir-

ketinin)
6. Fon ve vergiler (Kamunun)        
Bugüne kadar sanayicimiz yukarıda 

belirtilen tüm hizmet bedellerini dağıtım 
şirketine (UEDAŞ) ödemekteydi. İletim 
müşterisi olarak bundan böyle dağıtım şir-
ketine ödemekte olduğu kayıp/kaçak bede-
li, iletim bedeli, dağıtım bedeli, perakende 
hizmet bedeli karşılıklarını ödemeyecek 
olup, bu hizmetleri kendisi üreterek, sadece 
maliyetlerini sanayicilerine yansıtacaktır.

Dolayısıyla bu ucuzlama ortalama ilk 
yıllarda % 20’leri aşmakta, gelecek yıllarda 
yapılan yatırımların geri ödemeleri tamam-
landığında daha üst oranlara çıkacak ve sü-
rekli olacaktır. 

Rekabetin çok yoğun yaşandığı bugünkü 
dünyada bu ucuzlama oranı tüm sanayicimi-
zin takdir edeceği gibi üretim maliyeti rakam-
larına hatırı sayılır katkıda bulunacaktır.

Yaklaşık 18 aylık bir çalışmanın sonucu 
olan bu getirilerin bölge sanayicisine ka-
zandırılmasında en büyük takdir, tabiî ki 
başta yönetim kurulu ve onlara güvenen 
bölge sanayicileri ile sabır ve ısrarla işlerini 
takip eden bölge müdürlüğü çalışanlarının-
dır. Emeği geçen tüm iyi niyetli çalışanlara 
katkıları için teşekkürler.

Konuk Yazar
Mehmet Rıza Yıldırım
Danışman Elektrik Mühendisi

Organize Sanayi Bölgelerinde Kaliteli, Kesintisiz
Ucuz Elektrik Temini ve HOSAB Uygulamaları...
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2012 yılında HOSAB Ana Caddesi sıcak asfalt kapla-
ması ve aydınlatma çalışmaları yapılmış, bazı cadde 
ve sokaklarda 7 metre sıcak asfalt yapımı tamamlan-

mıştı. 2013 Temmuz ayında yapılan asfalt çalışmalarında 
8.100 ton asfalt döküldü ve yollar sıcak asfalta dönüştü-
rüldü. Bu rakamın yılsonuna kadar 10.000 tonu bulması 
bekleniyor. Ayrıca asfalt öncesi yol zemine dökülen plent-
misk temel olarak yaklaşık 13.000 ton, alt temel malzeme-
si olarak da yaklaşık 500 ton malzeme kullanıldı. Tüm bu 
malzemeler kullanılarak 3 km yol sıcak asfalta kavuştu ve 
bölge içerisinde sathi kaplama yol kalmadı.

YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK
HOSAB’da yol alt yapısı çalışmaları çerçevesinde bazı 

caddelerin bordür yapımı tamamen bitirildi. 2013 yılın-
da yapılan yaklaşık 3 km. bordür ile HOSAB’ın yaklaşık 
% 50’sinin bordür işlemleri tamamlanmış oldu. HOSAB 
Yönetimi, sonbaharla birlikte yeşil alan ve ağaçlandırma 
çalışmalarına başlamayı planlıyor.

TÜM ALT YAPI BİTİRİLİYOR
2013’te yapılan asfalt çalışmalarından sonra ızgara 

ve kanalizasyon ve yağmur suyu bacalarının yüzeye çı-
karılma işlemlerine de başlandı. Yapılan 3.km yollarda 
bulunan yaklaşık 200 adet muayene bacaları ile 100 adet 
yağmur suyu ızgaraları yüzeye çıkarılacak. Daha sonra ise 
yapılan yollardaki yol çizgilerinin çizilmesi ile bu cadde-
lerde tüm alt yapı bitirilmiş olacak.

Tüm Yollar Sıcak Asfalta Dönüştürüldü
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde daha 
önceki yıllarda yapılan ve soğuk asfalt olarak 
tamir edilen sathi kaplamalar söküldü ve tüm 
yollar sıcak asfalta dönüştürüldü.
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
luşu (OSBÜK) XI.Genel Kurul Top-
lantısı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Fatma Şahin çok 
sayıda milletvekili üst düzey yöneticinin 
katılımıyla 25 Haziran 2013 tarihinde An-
kara Rixos Otel’de yapıldı.

Divan Başkanlığını TOSB Otomotiv 
Yan Sanayi OSB Başkanı Yunus Çiftçi’nin 
yaptığı ve tek listenin olduğu genel ku-
rulda, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı 
Cahit Nakıboğlu yeniden başkanlığa se-
çildi. OSBÜK başkan ve yönetimi iki yıl 
süreyle görev yapacak.

ERGÜN’DEN BİRLİK ÇAĞRISI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Nihat Ergün “Türkiye hedefi büyük olan 
bir ülkedir. Sanayicisi de hedefi büyük 
olan sanayici olmalıdır. OSB yönetimi 
de hedefi büyük olan yönetim olmalıdır. 
OSBÜK yönetimi de hedefi daha büyük 
bir yönetim anlayışıyla hareket etme-
lidir. Şimdi bazı OSB’lerimiz OSBÜK’ün 
dışında kaldılar. Ayrı bir dernek olarak 
kurulan yapılanmalar var. Bu kongreden 
sonra biraz daha çabayı artırmak ve OS-

BÜK çatısı altında olmayan bir OSB’nin 
kalmayacağı bir aktiviteyi göstermek ge-
rekecektir. Ben inanıyorum yeni yönetim 
bu vizyon çerçevesinde yoluna devam 
edecek. Bundan önceki arkadaşlarımız 
büyük hizmetler yaptılar. Şimdi bayrak 
Gaziantep’e geçti.” 

Genel kurulda OSBÜK eski başkanla-
rından Bülent Koşmaz, Mahmut Yılmaz 
ve görevi kısa bir süre önce devreden 
Nurettin Özdebir için hazırlanan şükran 
plaketleri Bakan Ergün tarafından tak-
dim edildi. 

OSBÜK’te Nakıboğlu Dönemi
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun tek listeyle yapılan
11. Genel Kurulu’nda Gaziantep OSB Başkanı Cahit Nakıboğlu başkan seçildi. 

Adı Soyadı Görevi Kurumu
Cahit NAKIBOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Gaziantep OSB
Ahmet HASYÜNCÜ Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Kayseri OSB
Süheyl ERBOZ Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. GebzeVI.(İmes)Mak.OSB
Bekir SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi Adana Hacı Sabancı OSB
Nihat TUNALI Yönetim Kurulu Üyesi İkitelli OSB
Hakkı ATTAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Torbalı OSB
Memiş KÜTÜKÇÜ Yönetim Kurulu Üyesi Konya OSB
Selim YEDİKARDEŞ Yönetim Kurulu Üyesi Demirtaş OSB
Ahmet KAYA Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Sanayi Odası I. OSB
Ertuğrul TEZGÖREN Yönetim Kurulu Üyesi Eskişehir San. Odası OSB
Sabri TEKLİ Yönetim Kurulu Üyesi Mersin Tarsus OSB

OSBÜK YÖNETİMİ
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Organize Sanayi Bölgelerinden 
gelen talepler üzerine uzun sü-
redir Organize Sanayi Bölgeleri 

Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) gündemin-
de olan, ilgili mercilere sunulan ve 
OSB’lerin cazibe merkezi haline geti-
rilmesi kapsamında her fırsatta takip 
edilen “Yapı Denetim Ücretlerinin 
OSB’lerde indirimli olarak uygulanma-
sı” hususu gerçekleşti.

TBMM’de görüşülen ve kamuoyun-
da “Torba Kanun” olarak bilinen kanu-
nun yasama faaliyetleri sırasında 10 
Temmuz 2013 tarihinde AK Parti Grup 
Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve arka-
daşları tarafından verilen önergenin 
kabul edilmesi sonucu yapı denetim 
ücretlerinin organize sanayi bölgele-
rinde %75 indirimli uygulanması ya-
salaştı.

Söz konusu yasa sonucu; 40 bin 
metrekare imalathane, 2 metrekare 
yönetim binası olan bir sanayi tesisi-
nin yapı denetim ücretinden 360.000,- 
TL civarında avantaj sağlanmış olacak.

DÜZENLEME GEREKÇESİ
İlgili madde TBMM’ye şu gerekçe 

ile sunuldu: Endüstri Bölgeleri, Tekno-
loji Geliştirme Bölgeleri ve Organize 
Sanayi Bölgeleri içerisinde faaliyet 
gösteren yatırımcılara yönelik teşvik 
ve muafiyetler kapsamında; 4708 sa-
yılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
gereği yapı denetim kuruluşlarına öde-
necek hizmet bedellerinin bu bölgeler 
içerisinde indirimli olarak uygulanma-
sı öngörülerek bu bölgeleri cazibe mer-
kezi haline getirmek hedeflenmiştir.

OSB, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE
ENDÜSTRİ BÖLGELERİ

Düzenlemenin yeni hali şöyle: 
“Yapı denetimi hizmeti için yapı de-
netim kuruluşuna ödenecek hizmet 
bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşme-
sinde belirtilir. Bu bedel, yapı yaklaşık 
maliyetinin % 1,5'inden az olamaz. Hiz-
met bedeli oranı, yapım süresi iki yılı 
aşan iş için yıllık % 5 artırılır ve yapım 
süresi iki yıldan daha az olan işler için 

yıllık % 5 azaltılır. Bu bedele, katma 
değer vergisi ile yapı denetim kurulu-
şu tarafından talep edilen ve taşıyıcı 
sisteme ilişkin olmayan malzeme ve 
imalâtlar konusunda yapı müteahhi-
dince yaptırılacak olan laboratuvar 
deneylerinin masrafları dâhil değildir. 
Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibin-
den başka bir ad altında, ayrıca hiçbir 
bedel talebinde bulunamaz. Yapı de-
netim kuruluşlarına ödenecek hizmet 
bedeli, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sana-
yi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer 
alan tüm yapılar için % 75 indirimli 
uygulanır.

Yapı denetim hizmet bedeli, yapı 
denetim kuruluşlarının hizmet bedel-
lerinin ödenmesinde kullanılmak üze-
re yapı sahibince il muhasebe birimle-
rinde açılacak emanet nitelikli hesaba 
yatırılır. Yatırılan tutarların % 3'ü ruh-
satı veren idarenin, % 3'ü Bakanlık 
bünyesinde bulunan döner sermaye 
işletmesinin hesabına aktarılır.” 

OSB’lerde Yapı Denetimi 
%75 İndirimli Uygulanacak
40 bin metrekare imalathane, 2 bin metrekare yönetim binası olan bir sanayi 
tesisinin yapı denetim ücretinden 360 bin lira civarında avantaj sağlanmış olacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği’nin 
bilgi ve deneyim paylaşımını sağla-

mak üzere periyodik düzenlediği bölge 

müdürleri toplantısının 13’.sü Ankara’da 
gerçekleştirildi. Nisan ayı sonunda yapı-
lan toplantının gündeminde OSB’lerde 

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, su kul-
lanımı ve OSB Mevzuatına ilişkin olarak 
OSBDER ‘in önerileri görüşüldü.

OSBDER Bölge Müdürleri Buluşması
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Haber

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
45 yıldır yapılan ve her yıl büyük me-
rakla beklenen araştırma, ‘Türkiye'nin 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2012’, 23 Tem-
muz tarihinde açıklandı. Araştırmanın 
temel bulgularına göre, 2012 yılında 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu'nun üretimden 
satışları 2011 yılına göre yüzde 9.2'lik bir 
artışla 323 milyar 978 milyon liradan 353 
milyar 699 milyon liraya çıktı. 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu dönem 
kârı açısından da iyi bir performans göster-
di. Araştırmaya konu olan şirketlerin 2011 
yılında, 22 milyar 752 milyon lira kârlılığı 
olduğu göz önünde tutulursa, 2012 yılında 
bu rakam yüzde 6.3'lik bir artışla 24 milyar 
192 milyon liraya çıktı. Bu artışın önemli 
bölümü faaliyet dışı gelirlerdeki artıştan 
elde edildi. 

İHRACAT VE İSTİHDAM PERFORMANSI
Küresel nedenlerle, 500 Büyük Sana-

yi Kuruluşu'nun 2012 yılındaki en düşük 
performansı, binde 6 gibi küçük bir oranla 
ihracat büyümesinde ortaya çıktı. 2011 yı-
lında toplam ihracatı 63 milyar 337 milyon 
dolar olan büyük şirketlerin ihracat perfor-
mansı, 2012'da 63 milyar 712 milyon dolar 
oldu. Araştırma kapsamındaki sanayi ku-
ruluşlarının istihdamında ise iç ve dış pi-
yasalardaki durgunluğa rağmen yüzde 3.7 
oranında artış olması, olumlu bir gösterge. 
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşların-

da 2012 rakamlarına göre 596 bin 55 kişi 
çalışıyor. Bu rakam 2011 yılında 574 bin 
589 kişiydi. 

KAMU PAYI AZALIYOR
Bu arada 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 

içinde kamu kuruluşlarının sayısı azalma-
ya devam ediyor. Özelleştirmelerin de etki-
li olduğu bu süreçte, 1990 yılında 91 olan 
500 Büyük listesindeki kamu kuruluş sayı-
sı son araştırmada 13'e indi. 500 Büyük ku-
ruluşun değişim gösteren önemli gösterge-
lerinden biri de yabancı sermaye ile ilgili. 
2009 yılında 153 olan yabancı sermaye or-
taklı kuruluş sayısı 2012 yılında 138'e düş-
tü. Üretimden satışlarda da yabancı serma-
yeli kuruşların yüzde 40'lar civarında olan 
payı, bugün yüzde 35'ler seviyesinde.

TÜPRAŞ AÇIK ARA ÖNDE
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuru-

luşu-2012 araştırmasına göre Türkiye'nin 
en büyük sanayi şirketi, yine Tüpraş oldu. 
Faaliyet gösterdiği sektördeki avantajını 
iyi kullanan Tüpraş yıllardır olduğu bi-
rinciliği bırakmadı. Tüpraş, 40 milyar 118 
milyon liralık üretimden satışlarıyla rakip-
lerinin epeyce önünde, 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu'nun en büyüğü olarak ilk sırada 
yer alıyor. Otomotiv şirketleri, geçen yıl 
beklentilerden uzak bir yıl geçirmiş olsalar 
da, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki 
güçlerini korudular.

Sıra Firma Ü.Satış Net TL
3 OYAK RENAULT 7.529.420.343
6 TOFAŞ 5.611.895.875
28 BORÇELİK 1.932.093.498
39 BOSCH SANAYİ 1.552.961.516
56 SÜTAŞ 1.203.170.138
78 DELPHİ 923.159.236
99 TAT KONSERVE 737.678.727
109 TÜRK PRYSMİAN 679.598.221
118 KORTEKS 601.587.723
127 CONPONENTA 560.485.684
139 GEMLİK GÜBRE 525.087.512
146 ASİL ÇELİK 516.415.545
150 BİS ENERJİ 504.210.621
151 KARSAN 503.377.346
156 ÇOŞKUNÖZ METAL 495.251.253
212 BEYÇELİK GESTAMP 387.432.590
225 CARGILL 368.230.551
248 MATLI YEM 338.388.042
265 TRAKYA YENİŞEHİR 309.669.631
266 AUNDE TEKNİK 309.481.660
276 ZORLU ENERJİ 292.471.644
278 YEŞİM TEKSTİL 291.833.284
288 MAJOR SKT 285.546.047
305 B-PLAS 271.331.869
326 BOSCH REXROTH 250.637.028
343 DURMAZLAR 239.350.203
383 AKBAŞLAR TEK. 217.169.375
431 KÜÇÜKÇALIK 193.932.399
444 ERMETAL 190.845.494
445 ÖZDİLEK 189.845.588
458 ÇEMTAŞ ÇELİK 185.940.793
465 MARMARABİRLİK 181.085.123

İSO 500’DE
BURSA FİRMALARI - 2012

Sıra Firma Ü.Satış Net TL
1 TÜPRAŞ 40.118.028.063
2 FORD 8.164.892.972
3 OYAK-RENAULT 7.529.420.343
4 ARÇELİK 7.221.822.854
5 EÜAŞ 6.939.885.287
6 TOFAŞ 5.611.895.875
7 İSKENDERUN DÇ 5.399.769.455
8 EREĞLİ DÇ 5.107.059.385
9 İÇDAŞ 4.921.735.222
10 AYGAZ 4.689.703.272

İSO 500’DE
EN BÜYÜK 10 - 2012

500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasına
Bursa’dan 32 Firma girdi
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Sevcan Özgür

Amerika merkezli dünya devi Delp-
hi, 1989 yılında İstanbul fabrika-
sı ile birlikte Türkiye’ye yatırım 

yaptı. Firma, hali hazırda İstanbul, Bursa 
ve İzmir fabrikaları ile Türkiye’de faaliyet 
gösteriyor. Bursa fabrikası ise 20 yıldan 
bu yana, otomotiv elektrik/elektronik 
enerji ve sinyal dağıtım kablo ağları üre-
timi konusunda faaliyette. Delphi Bursa 
Fabrikası Müdürü Eren Oruğ, Vizyon Der-
gisi’nin sorularını yanıtladı.

- Hasanağa’daki yatırımınız, ne za-
man başladı? Ne zaman faaliyete geçti?

- Delphi Bursa faaliyetleri kapsamın-
da 1991’de Hasanağa fabrikasının temel-
leri atıldı, 1993 Mart ayından itibaren de 

2.200 Kişi İstihdam Eden
Delphi, HOSAB’a Katılıyor
1993 yılında Hasanağa Bursa Fabrikası’nda faaliyete başlayan otomotiv yan sanayi devler-
inden Delphi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi katılımcısı oluyor. Bursa fabrikasının geçen 
yıl cirosu 145 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu yılki ihracat hedefi 85 milyon Euro.
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2.200 Kişi İstihdam Eden
Delphi, HOSAB’a Katılıyor

Hasanağa fabrikasında üretime geçildi.
- Bursa fabrikanızda ne kadar bir alanda 

faaliyet gösteriyor sunuz?
- Hasanağa fabrikamız 40.000 metrekare 

arazi üzerinde 14.000 metrekare kapalı alana 
sahip.

- Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi içi-
ne dahil olma kararı nasıl bir süreç sonunda 
alındı? 

- Delphi, Hasanağa bölgesinin ilk fabrika-
larından ve en büyüklerinden birisi. Kendi 
alt yapısı ile faaliyetlerini 20 yıldır yürü-
tüyor. Bu süre içinde çeşitli defalar OSB ile 
görüşmeler yapılmış fakat çeşitli nedenlerle 
anlaşılamamış. 2 sene öncesinde tekrar gö-
rüşmeler başladı ve Islah OSB ile ilgili geçici 
yasanın getirdiği fırsattan yararlanmak için 
süreç başladı. 2012 sonunda süreç hız kazan-
dı. Delphi bünyesinde yapılan toplantılarda 
HOSAB’a üye olunması değerlendirildi ve 
yönetim kurulundan üyelik işlemlerinin 
başlatılması kararı çıktı. 2012’de başvurular 
yapıldı. Halen katılım süreci devam ediyor.

-HOSAB’a katılma kararını alınmasının 
sebepleri ve OSB’den beklentileriniz neler?

- Diğer bir takım maliyet avantajlarının 
yanı sıra oldukça pahalı alt yapı yatırımla-
rının da OSB tarafından karşılanması üye 
işletmenin daha uzun rekabetçi bir şekilde 
ayakta durmasını sağlayacaktır.

Ayrıca bazı resmi çalışmalarda firma ola-
rak tek başına çaba göstermekle bir OSB ile 
birlikte çalışmak arasında fark var. Örneğin 
fabrikaya gelen yol uzun zamandır bozuk 
ve düzeltilmesi için çaba gösteriyoruz ancak 
firmanın tek başına çabası yeterli gelmezken 
HOSAB’ın da içinde bulunduğu bir çaba ile 
sonucun değişmesini bekliyoruz.

- OSB katılımcısı olduğunuzda OSB yö-
netimlerinde aktif rol almayı düşünür mü-
sünüz?

- Bu, üyelik tamamlandıktan sonra gün-
deme gelip ve değerlendirilebilecek bir 
konu…

- Bursa fabrikası olarak önemli bir is-
tihdama ve ciroya sahip bir kuruluşsunuz. 
Otomotivde 2013 nasıl geçiyor, beklentile-
riniz ne? 

- Emek yoğun bir iş yapıyoruz ve istihda-
mımız yüksek. Bursa’da 2.200 çalışana sahi-
biz. Aynı zamanda ihracat ağırlıklı bir firma 
olduğumuzdan ve Türkiye’deki otomotiv 
ana sanayisinde yer alan müşterilerimiz de 
ağırlıklı olarak ihracat için çalıştıklarından, 
daha çok Avrupa ve global piyasalardaki de-
ğişikliklerden etkileniyoruz. 2013 yılında EU 
pazarında 2012 yılına göre küçük ölçekte iyi-
leşme devam ediyor. Bunu görüyoruz.

- 2012’de hayata geçen veya 2013’te ge-
çecek yeni proje, ürün konularında bilgi ve-
rir misiniz?

- 2012 yılında Renault firmasının yeni 
Clio projesi için tasarımında çalıştığımız kab-
lo ağlarının üretimine başladık. 2013 yılında 
halihazırda devam eden üretimlerimiz hari-
cinde yeni bir projemiz bulunmuyor.

- Gelecek 5 içinde sektörünüz ve firma-
nızla ilgili beklenti ve hedefleriniz neler?

- Sektöründe lider bir kuruluş olan Delp-
hi, yenilikçi, emniyetli, çevreci ve bağlantılı 
ürünleri sayesinde küresel bazdaki pazarını 
önümüzdeki senelerde büyütmeyi öngör-
mektedir. Türkiye’nin, şirketin küresel işle-
rinden alacağı payı ise başta insan kaynağı-
mız ve rekabetçilik düzeyimiz olmak üzere 
bazı temel kriterler belirleyecektir.

KURULUŞ
1989 İstanbul fabrikası
1991 Bursa Fabrikası
1997 İzmir fabrikası

ÜRETİM ALANI
Otomotiv Yan Sanayi

ÜRÜNLER
Otomotiv Elektrik/Elektronik enerji 
ve sinyal dağıtım kablo ağları 

İSTİHDAM
2.200 kişisi Bursa olmak üzere
Türkiye’de toplam 5.600 çalışan

CİRO 2012
395 Milyon Euro (Türkiye toplamı)

CİRO HEDEF 2013
385 Milyon Euro (Türkiye toplamı)
145 Milyon Euro (Bursa)

İHRACAT 2012
295 Milyon Euro (Türkiye toplamı)

İHRACAT HEDEF 2013
280 Milyon Euro Türkiye toplam
85 Milyon Euro Bursa

KALİTE BELGELERİ
ISO/TS 16949
ISO 14001
Ford Q1

Delphi Automotive 
Systems (Türkiye)
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Ofis mobilyası üreticisi Artofis Mo-
bilya Sanayi AŞ, 14 yıl içerisinde 
önemli bir büyüme sağladı. Ma-

sachi markasıyla sektörün ‘kutup yıldızı’ 
olan firma, halen Hasanağa ve Nilüfer Or-
ganize Sanayi Bölgesi fabrikaları, biri Bur-
sa’da 2 bin metrekare alanda yurt içinde 
toplam 32 konsept mağaza olmak üzere 
70 bayi ağına sahip. İhracatta önemli bir 
atılım gerçekleştiren Artofis, 2013 yılını 
da büyüyerek geçirme hedefinde. 

Sektördeki yerlerini 14 yıldır sağlam-
laştırarak koruduklarını söyleyen Yöne-
tim Kurulu Eş Başkanı Rıdvan İşbaşaran, 
“Artofis Ailesi olarak birlik ve beraberlik 
içerisinde azimle çalışıyoruz. Kadromuz; 
genç, dinamik ve konusunda uzmanlaş-
mış bir ekip. Gerek Ar-Ge konusunda ge-
rekse mesleki eğitimlerini almış bu ekip, 
kaliteli ürünlere imza atıyor ve sıfır hata 
hedefleyerek, müşterilerimize sorunsuz 
ve kaliteli ürün sunuyor. Toplam 10 bin 
metrekare kapalı alanda üstün kalitede 
büro mobilyaları ve oturma grupları üre-
tiyoruz” dedi.

MAKİNE PARKI GÜÇLENİYOR
Her zaman daha iyi olmayı hedefle-

yen bir yapı içerisinde bulunduklarını 
söyleyen Rıdvan İşbaşaran, “Hasanağa 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 130 personel 
ile 6 bin metrekare kapalı alanda üretim 
yapıyoruz. Ayrıca Nilüfer Organize Sana-
yi Bölgesi’nde 70 personelle çalışan ikinci 
bir koltuk fabrikamız bulunuyor. Devamlı 
olumlu bir ivme kaydeden siparişlerimiz 
doğrultusunda üretimde son teknolojiye 
sahip makinelerin siparişini vererek 2013 
yılının ikinci yarısında kurulumu bitire-
ceğiz. Bu makine yatırımımızla üretimde 
daha hızlı ve hatasız olacağımızı düşünü-
yoruz” şeklinde konuştu.

2011 yılında ağırlıklı olarak makine 
parkını genişletmeye yönelik projeler yü-

rüttüklerini hatırlatan İşbaşaran, “O dö-
nemde 5 CNC tezgah ve altı kenar bantla-
ma makinesi almış ve öncelikli amacımızı 
otomasyona yönelerek daha hızlı üretim 
yapmak olarak açıklamıştık. Son yatırı-
mımızla bu amacımıza ulaşmış olacağız” 
dedi.

 
MAĞAZA ZİNCİRİ ARTIYOR

Üretim yatırımları yanında konsept-
ler mağaza zincirini artırmanın öncelikli 
hedeflerinden birisi olduğunu belirten 
Rıdvan İşbaşaran “Her ilde markamızı 
duyurmak, bayrağımızı dalgalandırmak 
istiyoruz. Bu kapsamda yurt içinde 32’si 
konsept olmak üzere 70 bayi ağına sahibiz 
ve bu ağ her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz 
yıl 470 bin liralık yatırımla 2 bin metreka-
relik konsept mağazamızı Bursa’da açtık. 
Böylece Bursa piyasasına fabrika satış 
mağazası kazandırmış olduk. Irak’ta da 
bir konsept mağaza oluşturduk” dedi.

2013 CİRO HEDEFİ 20 MİLYON TL
Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ali Mutlu, 

2013 yılında 20 milyon TL ciro ve 5 milyon 
dolar ihracat hedefleri olduğunu belirte-
rek şunları söyledi: “2013 yılı içerisinde 
katıldığımız Cezayir, Kenya, Nijerya, Su-
udi Arabistan ve Çin fuarlarında önemli 

2013’te Yeni Yatırım Yapıyor 
Ofis mobilyaları üreticisi Masachi, Türkiye ve Irak’ta 33 konsept mağaza ve 70 bayi 
ağını her geçen gün genişletiyor. Üretim kapasitesini arttıran ve yeni makine yatırımını 
bu yıl tamamlayacak olan firma, 2014’te ihracatını daha da arttırma hedefinde…
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Sektörünün “KUTUP YILDIZI” Masachi
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bağlantılara imza attık. 2013 yılının ikinci 
yarısında ve 2014 yılında bu bağlantıla-
rın firmamıza ve ülkemize değer katacağı 
inancındayız. Marka şehir Bursa’da, ofis 
mobilyası üretiminde yarattığımız mo-
del ve tasarımlar ile ‘Masachi’ markasıy-
la adımızı sektörde hem iç pazar hem de 
dış pazar açısından ‘Kutup Yıldızı’ yaptık. 
Artofis Mobilya AŞ, artık uluslararası bir 
marka olarak da dikkatleri üzerine çeki-
yor.” 

FUARLAR OLUMLU GEÇİYOR
Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ali Mutlu, 

Mart 2013’te Çin’in Guangzhou kentinde 
gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli 
sektör fuarı olan CIFF 2013’e katıldıklarını 
belirterek, fuar izlenimleri ve yurt dışına 
açılım hakkında şu değerlendirmeleri 
yaptı:

“Çok yoğun bir ziyaretçi kitlesi ve 
oldukça kalabalık olan fuarda, Türk mo-
bilyacıları İstanbul İhracatçı Birlikleri or-
ganizasyonu altında ulusal bir katılımla 
aynı yerde toplanarak Türk stantları kö-
şesi oluşturdu. Bunun neticesinde gelen 
ziyaretçiler 22 Türk mobilya firmasını 
gözlemleme imkanı buldu. CIFF 2013 fu-
arında, Türk Mobilya sektörü olarak tüm 
ofis mobilyalarından yatak odasına, ye-
mek odasından genç odasına ve oturma 
gruplarından salon takımlarına kadar son 
teknoloji ve tasarımlarla üretilen ürünleri 

sergiledik. Firmalarımız hem kendilerini 
hem de temsil ettikleri sektörlerini en iyi 
şekilde tanıtma imkanını birlik içinde sağ-
ladılar. Biz de Masachi olarak Hindistan. 
S.Arabistan, Mısır, İsrail, Cezayir, Rusya, 
Fransa, B.A.E, Kuveyt, Katar gibi 20 ülke-
den, ofis mobilyası ticareti konusunda ça-
lışan 42 firma ile görüşmelerde bulunduk. 
Bu açıdan fuar, oldukça verimli ve başarılı 
geçti diyebilirim” dedi.
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Firmalar

1979 yılında Bursa’da kurulan Cankar 
Plastik, plastik ambalaj (bidon, kutu, 
fıçı, şişe) ve plastik otomotiv teknik 

parçaları üretimi yapıyor. Kuruluştan bu 
yana her yıl kapasite ve ürün çeşitliliği 
anlamında önemli adımlar attıklarını be-
lirten Cankar Plastik Genel Müdürü Erkan 
Pancaroğlu, yaptıkları yatırımlar ile hızlı 
yerine kontrolü bir büyüme ivmesi yaka-
ladıklarını söyledi.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
Erkan Pancaroğ-

lu, üretimleri konu-
sunda şunları söy-
ledi: “HOSAB’daki 
tesislerimizde, 0,500 
gramlıktan 215 lit-
relik plastik varil 
çeşitlerini, gerek iç 
piyasa gerekse ihra-
cat yapan firmalar 

için (her türlü akışkan ve koyu kıvamlı 
kimyasal ürünler, yağlar, salça, salamu-
ra, zeytin, süt, yoğurt vs.) çok maksatlı 
kullanıma elverişli ambalajlar üretiyoruz. 
Bunun yanı sıra otomotiv yan sanayine 
çeşitli enjeksiyon ve şişirme parçalar ile 
hizmet veriyoruz. T.C. Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’ndan “Gıda ile Temasta Bulu-
nan Materyal Üretim ve Sicil Sertifikası” 
alan firmamız gıdaya uygun ürünler ga-
mına da sahip. İstendiğinde özel imalat 
yapabilen Cankar Plastik, konusunda ara-
nır bir kuruluş haline gelmiştir.

MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMA
Şirketimiz teknolojik gelişmelerin, 

müşteri istek ve ihtiyaçlarının sürekli 
değiştiği günümüz piyasa şartlarında bu 
talepleri karşılamak, hizmet kalitesini art-
tırmak, kaynaklarını etkin ve verimli kul-
lanmak, şirket misyonunu gerçekleştir-

mek üzere ISO 9001, ISO 14001’den oluşan 
Entegre Yönetim Sistemini uygulamakta-
dır. Cankar Plastik devamlı müşteri odaklı 
çalışmaktadır. Yenilikçi modern bir yapı-
ya sahip olan firmamız genç kadrosuyla 
günümüzün değişen teknolojisini daima 
takip etmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin 
daima arkasında olan şirketimizin tüm 
çalışanlar olarak odaklandığımız temel 
ilke müşteri memnuniyetidir.”

AMBALAJ, İMALATIN LOKOMOTİFİDİR
Ambalaj sektörünün tüm imalat sek-

törünün lokomotifi olduğunu vurgulayan 
Cankar Plastik Pazarlama Müdürü Ercan 
Pancaroğlu da sektörün sorunlarının 
kayıt dışı üretim ve haksız rekabet oldu-
ğunu belirtti. Kalifiye eleman bulmanın 
da zorluğuna değinen Ercan Pancaroğlu 
şöyle konuştu: “Ambalaj, üretilen ürünle-
ri sürdürülebilir şekilde saran, saklayan, 
stoklayan, taşıyan ve satan bir endüs-
triyel ürün olarak tanımlanabilir. İster 
tarım, isterse imalat sanayilerinin diğer 
dallarında olsun çeşitli sektörlerde üre-

tilen ürünlerin am-
balajın tanımındaki 
işlevleri gerçekleş-
tirebilmesi için bir 
ambalaja gereksi-
nimi vardır. Türki-
ye’de sektörün en 
büyük sorunu kayıt 
dışı üretim alanları. 
Bununla sektör çok 
ciddi mücadeleler 
verdi. Ancak burada 

çok fazla başarılı olunamadı. Şimdi ya-
vaş yavaş tüketici bilinçlenmeye başladı. 
Ambalaj, tüm imalat sanayilerinde bir lo-
komotif görevi görür. Sektörün en büyük 
sorunlarının başında kayıt dışı üretim ve 
haksız rekabet, kalifiye elaman eksikliği 
ve denetimsizliği sayabiliriz.” 

Plastik ambalaj ve plastik otomotiv teknik parçaları üreten Cankar Plastik, 
ürün çeşidi ve kapasitesini her yıl arttırıyor. Genel Müdür Erkan Pancaroğlu, 
“Ambalajda doğru seçim ürününüze pazarda tanınan bir şanstır” diyor.

Cankar Plastik,
Emin Adımlarla Büyüyor

Erkan Pancaroğlu Ercan Pancaroğlu
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5,5 milyon dolar yatırımla, 2013 yılında HOSAB fabrikasında üretime başlayan MEBESA 
Ahşap Ambalaj, otomotiv, tekstil, kağıt, plastik, inşaat ve makine sektörüne hizmet veriyor.

MEBESA Cirosunu %40 Arttıracak

Mebesa, 90 kişinin istihdam 
edildiği HOSAB Fabrikası’nda 
17,6 bin metrekaresi kapalı, 9,5 

metrekaresi açık tesisinde faaliyet göste-
riyor. Genel Müdür Erdil Uğurlu Vizyon 
Dergisi’nin sorularını yanıtladı.

-Kısaca firmanızın kuruluştan günü-
müze öyküsünü ve faaliyet alanını anla-
tır mısınız?

- 1975 Yılında Behçet Uğurlu ve orta-
ğı tarafından marangoz atölyesi olarak 
temelleri atılan bugünkü Mebesa, 1991 
yılında Tofaş’ın ihracata başladığı dö-
nemde ilk ahşap tedarikçisi oldu. 1996’da 
ME-BE-SA Limited şirketi kuruldu. 2004 
yılına kadar devam eden ortaklık, bu 
tarihten itibaren Behçet Uğurlu ve Erdil 
Uğurlu yönetiminde aile şirketi olarak ti-
cari hayatına devam etti. Yenilenen yapı-
sı ile yoluna devam eden firmamız daha 
da güçlenerek tüm makine ve araç parkı-
nı yenilemiştir. 2010 yılında NOSAB fab-
rikamızı kurup, hizmet ve kalite anlayı-
şından ödün vermeden yolumuza emin 
adımlarla devam etmekteyiz. 2013 yılı 
başında 5.500.000 USD yatırımla Hasa-
nağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 23.000 
metrekare yeni yerimize taşındık. İlk 
yıllarda yıllık üretim kapasitemiz 3.000 
metreküp civarındaydı, günümüzde ise 
yaklaşık 35.000 metreküp. Firmamız ah-
şap palet kasa kereste ve lambri imalatı 
gibi birçok alanda üretim yapmaktadır.

-Sektörünüzün bugüne kadarki ge-
lişimi, potansiyelleri ve gelecekteki 
gelişimi hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir? Firmanızı gelecekte nasıl ko-
numlandırıyorsunuz?

- Ahşap ambalaj sektörü 2000’li yılla-
rında ivme kazandı ve günümüze kadar 
gelişerek devam etti. Potansiyel açıdan 
firmamızı ele alırsak; ahşap ambalaj sek-
törünün öncü kuruluşlarından biri olup, 
tüketici grubu olarak otomotiv, tekstil, 
kağıt, plastik, inşaat ve makine sektörü-
ne hizmet vermektedir.

Çalıştığımız firmalara sunduğumuz 
hizmetlerin başında, firmaların stan-

dart talepleri ve bunların dışında gön-
derilecek malzemenin uygun ambalaj 
tasarımını, yerinde veya firmamızda 
yapmaktayız. Sattığımız ürünlerden kay-
naklanacak sorunlara hemen müdahale 
edecek ekibimizi mevcut olup, anında so-
run çözme kabiliyetine sahip personel ile 
çalışmaktayız. Otomotiv firmalarının yol 
ve nakliye (hava kara deniz) maliyetle-
rini düşürecek çalışmalar yapmaktayız. 
Başlıca satışını yaptığımız ürünler palet, 
ahşap kasa (açık veya kapalı), seperatör 
kereste ve lambridir.

Gelecekte firmamız bugün olduğu 
gibi kalitesinden ödün vermeden sektö-
rümüze yön veren sayılı firmalardan biri 
olacağı kanısındayım. Geleceğe dair yap-
tığımız yatırımlar bu düşüncemize para-
lel olarak devam etmektedir. 

-2013 ve gelecek yılı nasıl görüyorsu-
nuz?

- 2013’te üretim anlamında kısmen 
daralma olacağını öngörmüştük. İlk altı 
aylık döneminde karşımıza çıkan tablo 
bu şekilde idi. İkinci altı aylık dönemin-
de üretim anlamında artış olabileceğini 
gelen siparişlerimizden kestirebiliyoruz. 
Uzun vadeli yapmış olduğumuz planla-
malarda 2014 yılı için iyimser tablo çiz-
mekteyiz.

- Bu yılı ciro, üretim ve ihracat anla-
mında hedefiniz doğrultusunda geçirebi-
lecek misiniz?

- Ciromuz 2007’den günümüze arta-
rak devam etti. 2009 ciromuz 2008’e göre 
yüzde 35  artmış olup, 2010, 2011 ve 2012 
ciro artışlarımız ortalama  yüzde 30 ol-
muştur. Bu tablo bizi önümüzdeki yıllar 
için şimdiden yatırım yapmaya teşvik 
etmiştir. Bu yılki ciromuzun artış oranı-
nı yüzde 40 olarak tahmin etmekteyiz. 
Ciromuzdaki ihracat oranı yüzde 17’dir. 
Kolombiya, İran ve ABD’ye ihracat yapı-
yoruz.

- Sektörünüzdeki rekabet ve ülkemi-
zin dünyadaki durumu nedir?

- Türkiye ahşap ambalaj üretiminde 
genelde Avrupa ve Asya kıtalarındaki ül-
kelere hizmet vermektedir. Kaliteli ürün-
lerin üretilmesi, fiyatının uygun olması 
ambalaj sektöründe ülkemizi önemli kı-
lan etkenlerin başında gelmektedir.

Sektörün en büyük sorunu kayıt dışı 
firmaların kalite standartları ve belgesiz 
üretim yapmaları. Düşük maliyetle pa-
zarın kalitesini düşürmekteler. Diğer bir 
neden de hammadde girişlerinin değiş-
kenlik izlemesidir.

Biz uzun yıllara dayanan tecrübeleri-
mizle piyasa şartlarını ve dalgalanmaları 
iyi tanıyoruz. Tasarım yapabilme kabili-
yetimiz, güçlü sermaye yapımız, just -in-
Time çalışmalarımız, deneyimli personel 
ve ekipman desteğimiz en önemli artıla-
rımız. Eksilerimiz; günümüz şartlarında 
her sektör de olduğu gibi vasıflı ve vasıf-
sız personel yetersizliğidir.
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Haber

1) E-fatura yeni bir belge türü müdür?
- Hayır. Kâğıt fatura ile aynı hukuki 

niteliklere sahiptir. Dolayısıyla aynı mal 
veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt 
faturanın hem de elektronik faturanın bir 
arada düzenlenmesi mümkün değildir.

2) Uygulama neler getiriyor?
- E-fatura uygulamasından yararlanan 

kullanıcılar; sistemde kayıtlı kullanıcılara 
e-fatura gönderebilir, sistemde kayıtlı kul-
lanıcılarda e-fatura alabilir ve söz konusu 
e-faturalarını bilgisayar ortamında muha-
faza ederek istendiğinde ibraz edebilirler. 

3) E-fatura ve e-defter uygulaması 
hangi mükellefleri kapsamaktadır?

- Kapsam dâhilindeki mükellefler 2 
başlık altında toplanabilir.

a) 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Pet-
rol Piyasası Kanunu kapsamında madeni 
yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 
2011 takvim yılında mal alan mükellef-
lerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 
25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip 
olanlar.

b) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayı-
lı listedeki malları imal, inşa veya ithal 
edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında 
mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi 
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış 
hasılatına sahip olanlar.

4) Kapsam dâhilindeki mükellefler 
hangi alımları ya da satımları için e-fatu-
ra kullanacaklardır?

- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
kapsamında madeni yağ lisansına sahip 
olan mükelleflerden 2011 takvim yılı için-
de mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın 
türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi 
bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir 
tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamla-
rı 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elek-
tronik fatura ve elektronik defter uygula-
malarına dâhil olacaklardır. Lisans sahibi 

mükelleflerden alış yapanların, madeni 
yağ sektöründe veya başka bir sektörde 
faaliyet göstermesi zorunluluk karşısın-
daki durumlarını etkilememektedir. 

Aynı şekilde; 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki 
malları imal, inşa veya ithal eden mükel-
leflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı 
yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fi-
yatına, miktarına veya herhangi bir özel-
liğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablo-
larındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 
Milyon TL veya daha yüksek ise elektro-
nik fatura ve elektronik defter uygulama-
larına dahil olacaklardır. 

Bu kapsamda alış yapanların tütün, 
alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya 
başka sektörlerde faaliyet göstermesi zo-
runluluk karşısındaki durumlarını etkile-
memektedir. 

5) Belirtilen mükelleflerden hizmet 
alımı yapanlar e-fatura uygulamasına 
kapsamına girecekler midir? 

- Hizmet alımları kapsam dâhilinde 
değildir.

6) Had olarak tespit edilen brüt satış 
hasılatı hangi kalemleri ihtiva etmekte-
dir? 

- Mükellefler brüt satış hasılatlarının 
hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tü-
tün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil 
gelir tablosunda yer alan bütün satışları 
gösteren brüt satış hasılatına göre zorun-
luluk kapsamına alınacaktır.

7) E-fatura uygulamasına geçen mü-
kellefler, her türlü alım-satımlarında sa-
dece e-fatura mı kullanacaklardır?

- Hayır. Sadece e-fatura uygulamasın-
dan yararlanan mükelleflerin birbirlerine 
yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet 
ifaları için e-fatura düzenlemeleri zorun-
ludur. Nihai tüketicilere ya da e-fatura 
kullanmayan mükelleflere kâğıt fatura 
düzenlemeye devam edeceklerdir. 

8) Zorunluluğa uymayan mükellefle-
re cezai yaptırım nedir?

- Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü 
maddesi uyarınca, 190 TL’den az olma-
mak üzere, düzenlenmediği kabul edilen 
fatura tutarının %10’u oranında özel usul-
süzlük cezası kesilir. Bu nedenden dolayı 
kesilecek özel usulsüzlük cezasının topla-
mı her bir tespit için 9.400 TL’yi, bir takvim 
yılı içinde ise 94.000 TL’yi aşamaz. 

9) e-fatura kullanmak zorunda olun-
duğu nereden öğrenilebilir?

- Söz konusu güncel liste, www.efatu-
ra.gov.tr internet adresinde yayımlana-
caktır.

10) Belirlenen hadlerin altında kalan 
mükellefler, talep etmeleri halinde e-fa-
turadan yararlanabilirler mi?

- Evet. Belirlenen mükelleflerden mal 
veya hizmet alan ve tespit edilen hadlerin 
altında kalan mükelleflerin de istemeleri 
halinde elektronik defter ve elektronik 
fatura uygulamalarından yararlanabile-
cekleri tabiidir.

11) Zorunluluk kapsamına giren mü-
kellefler hangi tarihe kadar başvuru yap-
mak durumundadırlar?

- Bu kapsamdaki mükelleflerin e-fa-
tura uygulamasına 2013 takvim yılı içeri-
sinde geçmeleri zorunludur. Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na başvurulması için son tarih 
1 Eylül 2013’tür. E-defter uygulamasına 
ise kapsa dâhilindeki mükellefler tarafın-
dan 2014 takvim yılı içerisinde geçilmesi 
zorunludur. Son tarih 1 Eylül 2014’tür. 

12) Başvurular nasıl yapılacaktır?
- Uygulama kapsamındaki mükellef-

lerin yerine getirmeleri gereken işlemler 
sırası ile şu şekildedir;

a) http://www.efatura.gov.tr/ internet 
adresinde yer alan “e-fatura Uygulaması 
Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” dol-
durularak yetkili kişi veya kişiler tarafın-
dan imzalanacaktır,
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b) Tüzel kişi mükellefler için “Elektro-
nik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhüt-
namesi” doldurularak yetkili kişi veya 
kişiler tarafından imzalanacaktır,

c) Gerçek kişi mükelleflerin 15.1.2004 
tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Ka-
nunu hükümleri çerçevesinde üretilen 
nitelikli elektronik sertifikaya sahip olma-
ları.

Uygulamadan yararlanmak isteyen 
mükellefler aşağıda yer alan belgeler ile 
Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak 
başvuruda bulunacaktır;

a) “e-Fatura Uygulaması Başvuru For-
mu ve Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,

b) Tüzel kişi mükellefler tarafından 
“Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi 
Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,

c) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Si-
cil Gazetesinde 1.10.2003 tarihinden önce 
yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesi-
nin noter onaylı örneği veya aslının geti-
rilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak 
üzere fotokopisi, 

d) Başvuru formuna tüzel kişi mükel-
leflerin adına imza atan kişi veya kişilerin 
yetkili olduğunu gösteren noter onaylı 
imza sirküleri örneği veya aslının getiril-
mesi halinde Başkanlıkça onaylanmak 
üzere fotokopisi.

13) E-faturanın muhafaza ve ibraz yü-
kümlülüğü nasıl düzenlenmiştir?

- Mükellefin, elektronik fatura gönde-
rip alma işlemini özel entegrasyon izni 
alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi 
vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve 
ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. E-fa-
tura gönderip alma işleminde kullanılan 
bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt 
yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanun-
larının geçerli olduğu yerlerde bulunması 
zorunludur.

14) E-fatura uygulamasında muhafa-
za ve ibraz yükümlülüğü açısından mü-
kellefler nelere dikkat etmelidirler?

- Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, ar-
şivlenen faturaların doğruluğuna, bütün-
lüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her 
türlü elektronik kayıt ve veri, veritabanı 
dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve 
görüntüleme araçlarının tümünü kapsa-
makta olup, e-faturalara istendiğinde ko-
laylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve ek-
siksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve 
okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi 
sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.

15) E-faturaların mükelleflerin kendi 
bilgi işlem sistemlerinde saklanması zo-
runlu mudur?

- Mükelleflere ait elektronik fatura-
ların yine mükelleflere ait bilgi işlem sis-
temlerinde saklanması esas olup üçüncü 
kişiler nezdinde de elektronik saklama 
yapılabilecektir. 

16) E-fatura ve e-defter uygulaması 
ile vergi incelemelerinde değişiklik arz 
edecek hususlar nelerdir?

- Gelir İdaresi Başkanlığı, gerek görme-
si halinde uygulamadan yararlanan mü-
kelleflerin bilgi işlem sistemini/sistem-
lerini denetleme yetkisine sahiptir. Bu 
denetimler sırasında mükellefler, gerekli 
her türlü imkânı (uygun donanım ve yazı-
lımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uz-
man personel gibi) sağlamak zorundadır. 

Mükellefler, bilgi işlem sistemini/
sistemlerini oluşturan yazılım, donanım, 
dosya, dokümantasyon ve diğer unsurla-
rı, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen 
vergi inceleme elemanlarının ve Başkan-
lıkça görevlendirilecek personelin erişi-
mini ve denetimini engelleyecek bir söz-
leşme veya lisansa konu edemez.

17) E-fatura sistemine geçilmesinde 
bilgi teknolojisi uygulamaları açısından 
seçenekler nelerdir?

- E-fatura uygulaması kapsamında fa-
tura oluşturma, gönderme ve alma işlem-
leri;

a) ilgi işlem sistemlerinin e-fatura 
uygulamasına entegre edilmesi yoluyla 
veya (yeterli bilgi teknolojisi altyapısına 
sahip olan kurumlar için)

b) E-fatura uygulamasına ait temel 
fonksiyonların internet üzerinden genel 
kullanımını sağlamak amacı ile oluşturu-
lan ve http://www.efatura.gov.tr/ inter-
net adresinde hizmete sunulan e-fatura 
portalı aracılığıyla (yeterli bilgi teknolojisi 
altyapısına sahip olmayan kurumlar için) 
ya da Özel entegratör vasıtasıyla gerçek-
leştirilebilir. 

18) E-defter uygulamasına geçmek 
için şartlar nelerdir?

a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçe-
vesinde üretilen nitelikli elektronik serti-
fikaya sahip olmaları,

b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 ve 421 
sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğlerinde yer alan belirlemeler çerçe-
vesinde e-fatura uygulamasından yarar-
lanma iznine sahip olması ve bu çerçeve-

de Mali Mühür temin etmiş olması, 
c) Elektronik defter tutulması, kay-

dedilmesi, onaylanması, saklanması ve 
ibrazında kullanılacak yazılımın uyumlu-
luk onayı almış bir yazılım olması.

19) E-defter kullanıma ilişkin başvu-
ru nasıl yapılacaktır?

- Başvurular www.edefter.gov.tr in-
ternet sitesinde belirtilen Başkanlık veya 
Genel Müdürlük adresine yazılı olarak 
yapılacaktır. 

20) Defterler hem elektronik ortamda 
hem de kâğıt ortamında tutulabilir mi?

- Hayır. Defterlerini elektronik defter 
biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konu-
su defterlerini kâğıt ortamında tutamaz-
lar. Kâğıt ortamında tutulan defterler için 
geçerli olan kurallar (süre, cezai yaptırım-
lar, vb.) e-defterler için de geçerlidir. 

19) E-defter uygulamasında tasdik iş-
lemi nasıl öngörülmüştür?

- Elektronik defter tutma sürecinde 
hesap döneminin ilk ayının beratının 
alınması açılış onayı, son ayının beratının 
alınması ise kapanış onayı yerine geçer.

21) Aylık onay işlemi ilgili aya kadar 
olan bütün kayıtları mı içerecektir?

- Hayır. Aylık dönem, sadece onaya su-
nulan ayın defter kayıtlarını ifade etmek-
te olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. 

22) E-defter uygulamasına geçenler 
diğer defterlerini ne yapacaklar?

- E-defter tutmaya başladıkları tarih 
itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki 
yaptıracaklar ve genel hükümler çerçeve-
sinde muhafaza edeceklerdir. 

23) E-defterlerin muhafaza ve ibrazı 
nasıl olacaktır?

- Elektronik defterler, istenildiğinde 
ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları 
ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. 

24) E-defterler nerede muhafaza edi-
lecektir?

- Kendilerine ait bilgi işlem sistemle-
rinde muhafaza edilmesi mecburidir. 

25) Detaylı bilgi alınabilecek yasal 
mevzuat ve resmi internet adresleri...

- Konuyla ilgili olarak, 397, 416, 421, 
424 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebliğleri, 1 sıra numaralı Elektronik 
Defter Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu 
Sirküleri 58/ 2013.03’de detaylı açıklama-
lar bulunmaktadır. 

Ek olarak; www.efatura.gov.tr ve 
www.edefter.gov.tr internet adreslerinde 
uygulamaya yönelik açıklamalar yapıl-
maktadır. 
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Dünya Ekonomisinin 
Parlayan Yıldızı Brezilya

Ülke Raporu

35 yıl boyunca ithal ikameci bir po-
litikanın hakim olduğu kapalı bir 
ekonomi olan Brezilya, 1990’lı yıl-

lardaki liberalizasyon çabalarının sonu-
cunda özellikle otomotiv sanayi ve altya-
pı modernizasyonunda özelleştirme ve 
doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde 
önemli gelişmeler sağladı. 

Brezilya yaşanan son küresel krizi 
uyguladığı doğru politikalar sayesinde, 
ekonomistlerin ifadesi ile “krize son gi-
ren ve ilk çıkan ülke” olmayı başarmıştır. 
Son yıllarda kaydedilen yüksek ekono-
mik büyümenin nedenleri olarak, yaban-
cı yatırımların artması, yurtiçi tüketim 
artışı, sınıflar arası ekonomik farkın azal-
ması, gelir dağılımının düzeltilmesi ve 
orta sınıfın artması, ihracatta kaydedilen 

artışlar, eğitim alanındaki yatırımlar, 
kayıt dışı ekonominin azaltılması, artan 
ticari anlaşmalar ve diplomatik ilişkiler 
gösterilmektedir. 

HEDEF DÜNYANIN
5.BÜYÜK EKONOMİSİ

Brezilya küresel aktör olma yönünde 
önemli aşamalar kaydetmiş ve IMF 2010 
yılı ekonomik büyüklük sıralamasına 
göre dünyanın 7. ve Güney Amerika’nın 
en büyük ekonomisi konumunda bulun-
maktadır. Brezilya’nın Rusya, Hindistan 
ve Çin (BRIC Ülkeleri) ile beraber 2050’li 
yıllarda dünyanın ekonomik kaderini 
belirleyecek ülkelerden biri olacağı tah-
min edilmektedir. Yeni petrol rezervleri 
bulunan ve gelecekte petrol devi olması 

beklenen Brezilya’nın krize rağmen BRIC 
ülkeleri arasında varlığını sürdürmesin-
de, tedarikçi ülke olması ve zengin doğal 
kaynaklarının rolü oldukça büyüktür.

EN ÖNEMLİ TARIM ÜLKESİ
IMF’den borç alan ülke konumundan 

“kredi veren” ülke konumuna gelen Bre-
zilya’nın 2014 yılında Dünya Kupası’na, 
2016 yılında Olimpiyatlara ev sahipliği 
yapacak olması dünyanın besinci büyük 
ekonomisi olma hedefini 2014’den önce 
gerçekleştirebileceği tahminlerini kuv-
vetlendirmektedir.

Dünyanın en önemli tarım ülkele-
rinden biri olan Brezilya, ayrıca olduk-
ça zengin mineral kaynaklara sahiptir. 
Ülke, petrol rezervleri bakımından kendi 
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2014 yılında dünyanın en büyük 5. ekonomisi olma hedefinde olan Brezilya, BRİC ülkeleri içinde 
istikrarıyla ve küresel krizi en az zararla atlatmasıyla dikkatleri çekti. Tarımda ve sanayide büyük 
kapasite geliştirdi. Dünya ekonomisinin en büyük tedarikçilerinden biri durumuna geldi.



kendine yetebilse de, doğalgazı büyük 
oranda Bolivya’dan ithal etmektedir. 

GELİŞMİŞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
Brezilya, dünyanın en büyük demir 

madeni üreticisi ve ihracatçısı, en büyük 
kahve, portakal suyu, seker ve etonol 
üreticisi ve ihracatçısı, en büyük kısa 
menzil jet uçağı üreticisi, en büyük ta-
vuk eti ihracatçısı, dünyanın en büyük 
çelik ihracatçısı, beşinci kakao, süt ve 
çikolata üreticisidir. Dünyanın tarım top-
raklarının yüzde 22’sine sahip olan ülke, 
dünyanın üçüncü ayakkabı ve meşrubat, 
dördüncü ticari uçak, beşinci lastik, al-
tıncı kozmetik, yedinci kağıt ve selüloz, 
onuncu otomotiv üreticisidir.

Brezilya, Latin Amerika ülkeleri ara-
sında en büyük ve en çeşitli imalat sa-
nayine sahip ülkedir. Makine imalatı, 
elektrikli ekipmanlar üretimi, uçak sana-
yi, petrol arama sanayi yanında, çok ge-
lişmiş bir otomotiv endüstrisine sahiptir. 

Brezilya’da yaklaşık 8,4 milyon ki-
şinin istihdam edildiği imalat sanayisi, 
büyüklük ve çeşitlilik açısından Latin 
Amerika ülkeleri arasında birinci sıra-

İdari yapı : 1 Federal Bölge, 26 Eyalet
Başkent : Brasilia
Önemli sehirler : São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Brasilia, Fortaleza, Belo Horizonte
Nüfus : 190.732.694 (2012)
Yüzölçümü : 8.511.965 km2
Resmi Dili : Portekizce
Etnik Gruplar : Melez (%43,2), İtalyan 
(%15,72), Portekiz (%14,5), İspanyol (%6,42), 
Afrikalı (%6,3), Alman (%5,51).
GSYH : 2,5 milyar dolar (2012)
Kişi başı gelir : 12.618 (2012)
Büyüme Oranı : % 1,4 (2012)
İhracat : 259 milyar dolar (2012)
İthalat : 248 milyar dolar (2012)
Enflasyon : % 4,7 (2012)
İşsizlik oranı : % 6,0 (2012)

Brezilya
Federal Cumhuriyeti
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da yer almaktadır. Makineler, elektrikli 
ekipmanlar ve otomotiv gibi geleneksel 
sektörlerin yanı sıra; havacılık sanayi ve 
telekomünikasyon ekipmanları alanında 
son on yılda önemli atılımlar gerçekleştir-
miştir. 

Brezilya ekonomisi GSYİH’nin sektör-
lere göre dağılımı yönünden şu yapıyı 
göstermektedir.

Brezilya ayrıca geçtiğimiz yıl 55 mil-
yar dolar doğrudan yabancı çekmiş bir 
ülkedir. Bu rakam Türkiye’nin neredeyse 
5 katına yakındır.

 2012 2013 2014 2015
Tarım 5.5 5.5 5.4 5.4
Sanayi 27.4 27.2 27.1 27.0
Hizmetler 67.1 67.3 67.5 67.5

Amazon Yağmur Ormanları, Amazon Havzası’nın 
çoğunu kaplayan bir yağmur ormanıdır. Amazon 
ormanları dünyada kalan yağmur ormanlarının 
yarısından fazlasını oluşturur ve dünyanın en büyük 
ve en fazla türe sahip olan ormanıdır. (Üstte)

São Paulo, Brezalya’nın başlıca sanayi merkezlerinden 
biri ve Güney Amerika’nın en büyük kentidir. (Altta)
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TÜRKİYE İLE TİCARET
Brezilya Türkiye ihracat politikasında 

‘Hedef Ülke’ statüsündedir. 2011 yılında 
Brezilya’ya ihracatımız yüzde 44 artışla 
883.7 milyon dolar, ithalatımız ise yüz-
de 54 artışla 2 milyar 074 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Türk işadamları-
nın Brezilya’yı daha iyi tanıyıp, aktif bir 
şekilde konuya eğilmeleri, ülkeler ara-
sındaki ticaret hacminin artmasında ve 
Türkiye açısından ekside olan dengenin 
düzeltilmesinde önemli rol oynayacağı, 
hükümet görüşüdür. Brezilya’nın Türki-
ye’den ithal ettiği ürünlerin yüzde 82’si 
sanayi, yüzde 18’i tüketim ürünleridir.

Bir tarım ülkesi olan Brezilya’ya Tür-
kiye’den ihraç potansiyeli olan tarım ve 
gıda sanayi ürünleri ihracatı sınırlıdır. 
İhraç potansiyeli olan tarım ürünlerimiz: 
zeytinyağı ve zeytin, şekerli ve çikolatalı 
mamuller, makarna, fındık ve mamulle-
ri, kuru kayısı, kuru meyveler.

Türkiye’nin Brezilya’ya satabileceği 
sanayi ürünleri: oto yedek parçaları, trak-
tör yedek parçaları, elektrik-elektronik 

ürünler, makine ekipmanı, konfeksiyon, 
demir-çelik, taşıt araçları, araç motorları, 
yakıt-maden ve yan ürünleri, plastik ve 
ürünleri, alüminyum ve ürünleri, işlen-
miş doğal taşlar, takım tezgahları, eta-
nol Brezilya’da arabalarda kullanılıyor. 
Etanol ve biyodizel konularında Brezilya 
ile işbirliği imkanları geniş, medikal ve 
hastane sektöründe ileri teknolojiler üre-
tiyor; işbirliği alanları mevcut.

2014 BİR FIRSAT OLABİLİR
Brezilya, dış kültürlere önyargısı ol-

mayan sevimli bir ülke; pazarı da öyle. 
Gitmek, görmek, tanımak gerekiyor ve 
her yıl 50 binden fazla Türk de gidiyor. 
Türkiye-Mercosur (Güney Amerika Ortak 
Pazarı) ilişkileri sonuçlandığında Brezil-
ya pazarına girme sorunları hafifleyecek. 
Şimdilik yüksek gümrük vergileri sorunu 
mevcut... 2014 Dünya futbol şampiyo-
nası Brezilya’da yapılacak. Bu da Türk iş 
dünyasının ülke pazarını yerinde görüp 
tanıması bakımından önemli bir fırsat 
oluşturacak.

Ülke Raporu

Brezilya deyince akla ilk gelen futboldur. Dünyanın 
her yerine futbolcu ihraç eden ülkenin  Milli Futbol 
Takımı da dünyanın en başarılısıdır. Şu ana kadar 
yapılan bütün Dünya Kupalarına katılmış tek ülkedir. 
18 kupada 5 şampiyonluğu var. 1958, 1962, 1970, 
1994 ve 2002 yıllarında dünya şampiyonu, 1950 ve 
1998’de finalist, 1938 ve 1978’de üçüncü olmuştur. 
En son 2010 Güney Afrika’da çeyrek finalde 
Hollanda’ya 2-1 yenilerek elenen Brezilya, 2014 
Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Bu yıl yapılan 
FİFA Konfederasyon Kupasında fırtına gibi eserek 
şampiyon oldular ve gelecek yıl için şampiyonluğun 
en büyük adayı yine onlar…

BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ:  Adres: Embaixada da Turquia, SES,  Av. das Naçoes,Q.805,Lote 23,70.452-900, Asa Sul, Brasilia,BRASIL.
Tel: 00 55 61 3242 18 50- 00 55 61 3244 48 40 00 55 61 3443 81 20  Faks: 00 55 61 3242 14 48   embassy.brasil@mfa.gov.tr   http://brezilya.be.mfa.gov.tr

SAO PAULO BAŞKONSOLOSLUĞU:  Adres: Consulado General Da Republica Da Turqia Em Sao Paulo Praça California, 37 Jardim America, SP-Sao Paulo Cep 01436-070 Brasil/Brazil
Tel: (55) (11)3062.5564 - (55) (11)3062.8210 - (55) (11)3063.0731   consulate.saopaulo@mfa.gov.tr   http://saopaulo.bk.mfa.gov.tr

Arjantin, Paraguay 
ve Brezilya 
sınırlarının 
kesiştiği noktada 
kalan şelalelerin 
bir kısmı Brezilya 
tarafında bir 
kısmı ise Arjantin 
tarafında kalıyor. 
Arjantinlilerin 
İspanyolca Iguazu, 
Brezilyalıların 
Portekizce Iguaçu 
dedikleri şelaleler 
önemli bir turizm 
potansiyeline 
sahip. Şelalelerin 
döküldüğü Parana 
nehri ise Güney 
Amerika’nın 
Amazondan sonra 
2., dünyanın da 10. 
büyük nehri...

YARARLI ADRESLER

Beklediğiniz herşey...



Beklediğiniz herşey...



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 BORUS DEMİR ÇELİK MADEN.TAŞI.TARIM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. BORU ŞEKİLLENDİRME TALAŞLI İMALATI 411 80 30 411 80 31 FAAL
23 BUR-SAN PLASTİK ORMAN ÜRÜ.OTO.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. PLASTİK FİDAN KABI ÜRETİMİ 484 31 30 484 31 30 FAAL
24 CANKAR PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. PLASTİK AMBALAJI ÜRETİMİ 484 26 74 484 26 77 FAAL
25 CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SAN.TİC.A.Ş ALÜMİNYUM PROFİL 484 23 30 484 23 49 FAAL
26 CAN METAL ENJEKSİYON DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş. ALÜMİNYUM ENJEKSİYON DÖKÜM 484 29 30 484 29 39 FAAL
27 CAPRİ SOĞUTMA MOT.ARAÇ.DAY.TÜK.MAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA 484 31 15 484 31 17 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 GALLİGNANİ TARIM MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TARIM MAKİNALARI ÜRETİMİ 484 21 20 484 29 10 FAAL
43 GİNTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT TİC. A.Ş. İNŞAAT YAPI A.Ş.  484 22 84 484 22 83 FAAL
44 GÖKDAĞ OTO YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 24 60 484 24 78 FAAL
45 H.R. KAUÇUK YEDEK PARÇA OTOMATİV SAN.TİC. LTD. ŞTİ. KAUÇUK VE PLASTİK ÜRETİMİ 484 28 16 484 28 17 FAAL
46 HÜNER KRİKO VE YEDEK PARÇA SAN. LTD. ŞTİ. OTO YAN SANAYİ 484 31 10 484 31 14 FAAL
47 HÜNEL KALIP SAN.VE TİC.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 INDEC ENDÜSTRİYEL RENK ÜRETİMİ VE PLASTİK BOYAMA SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KİMYASAL MADDE İMALATI 482 37 41 482 37 43 FAAL
50 İP-KA PLASTİK İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GRANÜR PLASTİK HAM MADDE ÜRETİMİ 484 30 04 484 30 05 FAAL
51 İZO-TEK  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI 484 28 40 484 28 50 FAAL
52 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC.A.Ş. OTOMOTİV SANAYİ 484 21 70 484 21 69 FAAL
53 KESAN ÇELİK SERVİS MERKEZİ GİYOTİN MAKAS İMALAT 484 20 24 484 20 21 FAAL
54 KOZMOS GERİ DÖNÜŞÜM VE HURD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. GERİ DÖNÜŞÜM 484 26 92 422 28 64 FAAL
55 KİREMİTCİ LOJİSTİK METAL METAL VE PRES BASKI 484 25 21 424 25 21 FAAL
56 MADOSAN MARKET DONANIM VE ÇELİK EŞYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MARKET DONANIM VE ÇELİK EŞYA DONANIMI 484 24 44 484 22 12 FAAL
57 MAJESTİK MAK.PEY.İNŞ.MALZ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İNŞAAT MALZEMESİ  VE NAKLİYAT 495 14 63 495 15 67 FAAL
58 MAKELPORT MAK. VE YED. PAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KAUÇUK MAMUL ÜRETİMİ 484 30 83 484 30 85 FAAL
59 ME-BE-SA AMBALAJ ORMAN ÜRN.VE TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AĞAÇ VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 411 05 05 411 05 06 FAAL
60 MEGAMAK MAKİNA  İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. TEKSTİL MAKİNALARI VE YEDEK PARÇA İML. 484 25 52 484 27 55 FAAL
61 MEHMET KOÇ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SÜT ÜRÜNLERİ 484 24 22 484 24 23 FAAL
62 MELİH PLASTİK-KALIP METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PLASTİK -KALIP 484 29 34 484 29 37 FAAL
63 MET - GÜR MAKİNA LTD. ŞTİ. OTO LASTİK ÜRETİM MAKİNALARI 484 28 62 484 28 63 FAAL
64 MODERN PLASTİK SAN.VE TİC-YÜCEL VATANSEVER KOROZYON ÖNLEYİCİ AMBALAJ 484 23 00 484 23 03 FAAL
65 NESA ÇELİK A.Ş. ÇELİK KONSTRÜKSİYON 484 30 81 484 30 82 FAAL
66 OLDRATİ LASTİK- LTD.ŞTİ. KAUÇUK ÜRETİMİ 600 25 00 600 25 18 FAAL
67 ORSEZ SINAİ TIBBİ GAZ. KİM. MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. SINAİ GAZ DOLUM VE SATIŞI 484 24 25 484 24  28 FAAL
68 ORSEZ YANGIN GÜVENLİK SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YANGIN GÜVENLİK EKİPMANLARI SATIŞI 484 24 26 484 21 56 FAAL
69 OTM PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTO PLASTİK YAN SANAYİ 484 23 17 484 23 20 FAAL
70 ÖZTUĞ OTOMOTİV MAM.SAN.TİC.A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 411 22 00 411 22 07 FAAL
71 ÖZSIRT DEMİR PROFİL SAÇ İNŞAAT TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TAŞIMA SEHPASI ÜRETİMİ 482 32 09 482 32 10 FAAL
72 ÖZTEKNİK OTOMAT ÖMER ŞAHABETTİN ÖZYÜREK TALAŞLI İMALAT/ OTOMOTİV YAN SANAYİ 411 20 36 411 20 38 FAAL
73 UMG ENDÜSTRİYEL BOYA VE OTOMOTİV.YAN.TİC.LTD.ŞTİ. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 24 88 484 24 89 FAAL
74 PAYE PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PLASTİK VAKUM 484  31 94 484 31 93 FAAL
75 PLAST MET KABLO VE ELEK. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HER TÜRLÜ KABLO MONTAJI 484 27 52 484 27 56 FAAL
76 PLAST MET PLASTİK METAL SAN. İMAL. VE TİC. A.Ş. HERTÜRLÜ PLASTİK METAL KALIP İMALATI 484 27 51 484 27 56 FAAL
77 PAUL MÜLLER PACKAİNG SOLUTİONS.LTD.ŞTİ. TAŞIMA SEHPASI ÜRETİMİ
78 PRESMETAL OTOMOTİV YAN SAN. TİC. A.Ş. KALIP APARAT FİKSTÜR İMALAT 484 30 30 484 30 35 FAAL
79 PRESMETAL TASARIM-APARAT-KALIP VE MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ. KALIP İMALATI 484 30 30 484 30 35 FAAL
80 PROFİL SAN. TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 26 36 484 25 35 FAAL
81 PROFİLSAN TİC. AŞ. (PRS) OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 26 36 484 25 35 FAAL
82 RASİS RAF SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MARKET DONANIM VE ÇELİK EŞYA DONANIMI 484 24 44 484 22 12 FAAL
83 S.S. 85 NOLU HASANAĞA TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ SERVİS VE NAKLİYE TAŞIMACILIĞI 484 28 35 484 26 82 FAAL
84 SALİH KAYA DIŞ TİCARET OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 22 80 484 22 81 FAAL
85 SANDEKS İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. İTHALAT VE İHRACAT  484 22 88 484 30 48 FAAL
86 SAZCILAR OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 411 16 20 411 16 32 FAAL
87 SARP MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ. MAKİNA İMALATI VE YEDEK PARÇA 484 29 00 484 29 04 FAAL
88 SEÇKİN ONUR GIDA A.Ş. GIDA ÜRETİM VE PAKETLEME 484 27 92 484 27 91 FAAL
89 SEHA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV  YEDEK PARÇA 484 22 80 484 22 81 FAAL
90 SİSTEM KONSTRÜKSİYON LTD.ŞTİ. ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA,ISITM,HAVALANDIRMA 482 28 82 482 28 90 FAAL
91 ŞAHİNLER METAL MAKİNA END.A.Ş. MAKİNA ÜRETİMİ 470 01 58 470 09 05 FAAL
92 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
93 TEKNİK 20 MAKİNA VE ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ZİRAİ İLAÇLAMA MAKİNALARI İMALATI 484 22 44 484 22 45 FAAL
94 TEMPER DÖKÜM SAN. TİC. KOLL. ŞTİ. DÖKÜM 441 07 28 441 81 74 FAAL
95 TİTA TEKSTİL KONF.TURZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DÖŞEMELİK KUMAŞ 411 05 10 411 05 13 FAAL
96 YILMAZ HURDA METAL SANAYİ TİC. GERİ KAZANIM FAAL
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