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EKONOMİDE YENİ YOL HARİTASI
Türkiye’nin önümüzdeki üç yıla ilişkin makro hedeflerini 
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Ahmet Sezgi Erceiş
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı

6

Başkan

Bölgemizin kuruluşunun 10.yılı nedeniyle 4 Ekim tarihinde Hilton Bursa’da özel 
bir gece düzenledik. Amacımız; bölgemizin geldiği noktayı katılımcılarımıza ve 
Bursa kamuoyuna aktarmak, hedeflerimizi paylaşmak, ilk günden bugüne bölge-
miz için emek veren yöneticilerimize birer anı plaketiyle teşekkür etmekti. Tüm 
amaçlarımıza ulaştığımız, çok başarılı bir gece oldu. Emeği geçen arkadaşlarımı 
kutluyor, gecemize katılan merkezi ve yerel yöneticilere, bölge sanayicilerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum.

HOSAB’a gösterilen ilgi, yapılan çalışmaların takdiri bizlerin en büyük motivas-
yonu oluyor. Böylelikle, bölgemizi taşımak istediğimiz noktaya getirmek için hazır-
ladığımız projelere daha bir şevkle sarılacağız.

Bursa’nın gelişim bölgesi batıda, Bursa’nın en hızlı gelişen organize sanayi böl-
gesi olarak, sanayicilerimize en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla vermek, onlara üre-
timlerinde, ihracatlarında, istihdamlarında rekabet avantajı yaratmak temel gaye-
miz. Adım adım bu noktaya yaklaştığımızı da sevinçle belirtmek isterim.

Bugüne kadar, atık su arıtma tesisimizi, proses su temini, depoları ve hatlarını, 
doğalgaz teminini, elektrik dağıtım lisansı alıp iletim müşterisi olarak 1 nolu tarife-
den daha ucuz ve kaliteli elektrik enerjisi sağlamayı, iletişim ve ulaşım alt yapısını 
çağdaş bir noktaya taşımayı başardık.

Eylül ayında yaptığımız genel kurulun 
ardından önümüzdeki iki yıl için arkadaş-
larımla birlikte yeniden görev aldık. Bu 
dönemde, HOSAB’da atık su arıtma tesisi 
kapasitemizi arttırmayı planlıyoruz. Bunun 
için projelerimiz hazırlandı ve yeni yapıla-
cak ilave üniteler ile tesis kapasitemizi 6 kat 
arttırıp, önce 3 bin metreküp/gün noktasına 
taşıyacağız. Ardından 6 bin metreküp/gün 
yatırımını yapacağız.

Elektrikte dağıtım şebekesini yer altına 
alıp, SCADA sistemini kurmak, bölgemize 
bir cami, mesleki eğitim okulu, sosyal alan-
lar kazandırmak diğer çalışma alanlarımız 
olacak.

Bölgemiz adına başarılı geçen 2013 yılı-
nın bu son dergisi. Dolayısıyla, şimdiden 
daha verimli ve başarılı bir 2014 yılı diliyor, 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Uygun Fiyatla Kaliteli Hizmeti
Vermek İçin Çalışıyoruz

Islah Hariç Islah Dahil
Dolu Sanayi Parseli 76 80
Boş Sanayi Parseli 34 40
Toplam Sanayi Parseli 110 120
Doluluk Oranı % 69,09 66,67
Toplam Parsel Sayısı 120 130

HOSAB PARSEL BİLGİLERİ

Faal Firma Sayısı 90
İnşaat Olan Parsel sayısı 2
Boş Fabrika Sayısı 2
Boş Arsa Sayısı 34
Park 2
TEİAŞ 1
Metal Sektörü Firmaları 26,7%
Plastik ve Kauçuk Sek. Firm. 21,1%
Otomotiv Sektörü Firmaları 15,6%

Makine ve Techizat 10,1%
Gıda Sektörü Firmaları 6,7%
Mobilya-Orman Ürünleri 5,6%
Kimya Sektörü Firmaları 5,6%
Lojistik Sektörü Firmaları 4,4%
Elektrik-Tekstil Sektörü 4,4%

FİRMA PROFİLİ
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Ömer Faruk Korun
Hasanağa İşverenler Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

19 Eylül 2013 tarihinde Hasanağa İşverenler Derneği’nin (HİD) son Olağan Genel 
Kurul toplantısını gerçekleştirdik. Son genel kurul dememin sebebi; HİD adının bu 
toplantıda Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (HO-
SABSİAD) olarak değiştirilmesi… 

Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduk? İşveren kelimesi derneğimizin ku-
ruluş yılı olan 1995 için uygundu. Ancak günümüzde bizim gibi sivil toplum örgüt-
lenmeleri, sanayici ve işadamları derneği olarak anılıyor. Bu sebeple biz de adımı-
zın HOSABSİAD olması konusunda gerekli tüzük değişikliği önerisini genel kurula 
sunduk ve derneğimiz işlevi anlamında herhangi bir farklılık yaratmayacak bu 
bürokratik işlem oybirliği ile kabul edildi.

Genel kurulumuza katılan, bizlere 2005 yılından bu yana verdikleri desteği yine-
leyen üyelerimize yönetim kurulum adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sık sık altını çizdiğim gibi, derneğimiz HOSAB’ın kurulup, bugünlere gelmesinde 
etkin bir rol oynamıştır. 19 Eylül’deki kongremizde de 15 kişilik HOSAB Müteşebbis 
Heyeti’ni seçtik ve bu heyet içinden 5 kişilik HOSAB Yönetim Kurulu belirlendi.

Başlangıçtan bugüne olduğu gibi HOSABSİAD Yönetimi, HOSAB Yönetimleri ile 
uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürecektir. İki farklı tüzel kişiliğin ortak 
amacı HOSAB’ın daha da gelişmesi, yatırım çekmesi, daha fazla üretim, istihdam, 
ihracat ve katma değer yaratmasıdır. Bu doğrultuda bugüne kadar yaptığımız ba-
şarılı ortak çalışmalar ve projeler bundan sonraki iki yıllık yönetim dönemimizde 
de devam edecektir.

HOSAB katılımcısı olan sanayicilerimizin HOSABSİAD’a üye olmaları hem der-
neğimizin daha güçlü bir yapıya kavuşması hem de HOSAB yönetimleri noktasın-
da seçme ve seçilme hakkına ulaşmaları için önemlidir. Tüm sanayici dostlarımızı 
bu vesileyle derneğimize üye olmaya bir kez daha davet ediyorum. Yeni dönemde 
HOSABSİAD’a üye kazandırılması konusunda daha aktif çalışmalar yapacağımızın 
bilinmesini istiyorum.

Okuduğunuz HOSAB Vizyon Dergisi, derneğimiz tarafından yayımlanan, böl-
gemizin sesi olan, yerel ve merkezi yönetimlerin temsilcileri ile organize sanayi 
bölgeleri örgütlenmelerine, Türkiye’deki diğer OSB yönetimlerine, Bursa’daki sa-
nayi kuruluşlarına ulaştırdığımız bir yayın. 12. sayı 2013 yılının aynı zamanda son 
sayısı. Bu sebeple, şimdiden 2014 yılınızın sağlık, mutluluk ve başarılı geçmesini 
diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Yeni Adımız HOSABSİAD

HİD
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Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, 10.yılı olan 2013’te büyük bir atılım yapmanın 
haklı gururunu yaşıyor. Bölgemizde bu yıl itibariyle, elektrik dağıtım lisansının alınıp 
daha ucuz elektrik temin edilmesi, yollarımızın asfalt, tretuar ve peyzaj çalışmaları-
nın yapılması ile çehresinde önemli değişiklikler oldu.

OSB Kanununun Geçici 5. Maddesine göre hazırladığımız planlar doğrultusunda 
Karsan, Cansan, Delphi, Can Metal ve sosyal donatı alanları için resmi anlamda böl-
gemize katılımları bu yıl bekliyoruz. Böylelikle bölge büyüklüğü 111 hektardan 155 
hektara ulaşacak. 

OSB mevzuatı gereği sanayicilerin altyapı ihtiyaçlarını giderme görev ve sorumlu-
luğu olan OSB’ler için sadece elektriğin varlığı değil, teknik olarak kalitesi ve kesinti-
sizliği, rekabetçi üretim için birim maliyetleri önemlidir. OSB’ler lisans aldıkları tak-
dirde (kendi sınırları içersinde) elektrik dağıtım şirketi sayılacaklardır. Dağıtım şirketi 
olmanın avantajlarının en başında elektrik sistemlerinin mülkiyeti ve işletmesinin 
OSB tüzel kişiliğine ait olması geliyor.

HOSAB, dağıtım lisansı alıp Ağustos ayından itibaren iletim müşterisi olarak da-
ğıtım şirketine ödemekte olduğu kayıp/kaçak bedeli, iletim bedeli, dağıtım bedeli, 
perakende hizmet bedeli karşılıklarını ödememekte, bu hizmetleri kendisi üreterek, 
sadece maliyetlerini sanayicilerine yansıtmaktadır. Dolayısıyla kaliteli, kesintisiz ve 
ucuz elektrik temini Ağustos ayından itibaren sağlanmıştır.

Bölge Müdürlüğümüz 2012 ve 2013 yıllarında caddelerimizdeki bordür ve asfaltla-
ma çalışmalarına hız vermiştir. Yaklaşık 9 km. olan caddelerimizde asfalt ve bordür 
imalatları tamamlanmış, bordürlerin yüzeyleri boyanmıştır. 

Yönetim merkezini, atık su arıtma tesisini, proses ve kullanma suyu problemini 
geçtiğimiz üç yıl içinde çözen HOSAB, artık çıtayı daha yükseğe koymuş, sanayicisine 
katma değer yaratacak projeleri gündemine alıp hayata geçirmeye başlamıştır.

2014 yılının da verimli geçmesi temennisiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum.

Her Yönüyle Çehresi Değişen HOSAB

Bahattin Canıgüleç
HOSAB Bölge Müdürü

Bölge’den
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HOSAB

HOSAB Bölge Müdürlüğü’nde Ağus-
tos ayında yapılan basın toplan-
tısında HOSAB Müteşebbis Heyet 

Başkanı Nedim Balıkçılar, HOSAB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, Hasa-
nağa İşverenler Derneği Başkanı ve HOSAB 
Başkan Vekili Ömer Faruk Korun, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sezayi Sezer, Mesut Rek-
kalı, Erkan Pancaroğlu, Müteşebbis Heyet 
Üyeleri Ahmet Erdursun, Adem Karagöz, 
Vedat Saygın, Haluk Korun ve Bölge Mü-
dürü Bahattin Canıgüleç hazır bulundu.

ÖMER FARUK KORUN:
5 YILDA ÇOK YOL ALDIK

Hasanağa İişverenler Derneği Başkanı 
Ömer Faruk Korun yaptığı konuşmada, 

1995 yılında kurulan Hasanağa İşverenler 
Derneği’nin HOSAB’ın oluşmasında temel 
olduğunu söyledi.

Korun, “HİD, 2000 yılında bölgenin OSB 
olması için müracaat etmiş ve 2003 yılında 
da bu amaca ulaşılmıştır. Bölgemizin, OSB 
olmasının ardından, derneğimizin genel 
kurullarında Müteşebbis Heyet seçilmekte 
ve bu heyet içinden HOSAB Yönetim Ku-
rulları belirlenmektedir. HOSAB’ın HİD’in 
en büyük başarısı olduğunu ve son 5 yıl 
içinde bölgemizde büyük bir gelişme sağ-
ladığımızı belirtmek isterim. 19 Eylül’deki 
genel kurulumuzda derneğimizin adını 
HOSAB Sanayici ve İşadamları Derneği 
kısa adıyla HOSABSİAD olarak değiştirece-
ğiz” dedi.

Bursa’nın Batısında
Modern Bir Sanayi Bölgesi Yarattık
HOSAB’ın kuruluşunun 10. yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Ahmet 
Sezgi Erceiş, “Bölgede tüm alt yapıyı tamamladık. Son 5 yıl içinde firma sayımız 42’den 95’e çıktı. 
Karsan, Delphi ve Cansan’ın katılımı ve 43 dönümlük 2B arazileri ile 11 hektar olan büyüklüğümüz 155 
hektara çıktı. Tek beklentimiz, İzmir Yolu’ndan bölgemize olan 7 kilometrelik bozuk yolun Büyükşehir 
Belediyesi’nce ivedilikle ele alınıp yapılması” dedi.

26 EYLÜL 2003’DE KURULDU
HOSAB Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş de 

konuşmasında şunları kaydetti: “Bugün-
kü toplantımızın iki amacı var; Birincisi 
bölgemiz Eylül ayı itibariyle 10.yaşına gir-
miş olacak, dolayısıyla 10 yılda nereden 
nereye geldiğimizi ve neleri hedeflediği-
mizi sizlerle paylaşmak istiyoruz, İkincisi 
de, İzmir Yolu’ndan itibaren bölgemize 
kadar olan 7 kilometrelik bozuk yolun 
genişletilmesi ve yenilenmesi talebimizi 
sizlerin aracılığıyla ilgililere ve kamuo-
yuna bir kez daha duyurmak. Bizler son 5 
yıl içinde bölgemizde devletten bir kuruş 
kredi veya hibe almadan tamamen sana-
yicilerimizin katkıları ile OSB yasası çer-
çevesinde büyük yatırımlar yaptık.
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ALT YAPI TAMAMEN BİTTİ
Revize imar planımız doğrultusunda 

bölgemizde tüm yollarımızı açtık, doğal-
gazı getirdik, atık su arıtma tesisimizi 
yaptık, bir fabrikada kiracı olarak duran 
bölge müdürlüğümüze yönetim merkezi 
kazandırdık, elektrik dağıtım şebekesini 
ve dağıtım lisansını aldık, bölgede su yok-
tu, Hasanağa Barajı’nın yüzde 17 kullan-
ma hakkını alarak proses ve kullanma su 
sorunumuzu çözdük. Bugün tüm yolları-
mız asfalt,  tüm alt yapımızı tamamlanmış 
durumdayız. Son olarak atık su arıtma 
tesisimizin kapasitesini arttıran yatırıma 
başladık. Bu yıl sonuna kadar da tüm yol-
larımızda peyzaj, tretuar ve aydınlatma 
çalışmalarını tamamlıyoruz. Böylece böl-
gemiz 4562 sayılı OSB kanununun OSB’le-
re verdiği tüm hizmetleri üreten, alt yapı-
sını yapmış bir konuma gelmiş durumda.  

BÖLGEYE ULAŞIM BÜYÜK SORUNUMUZ
OSB Kanunu gereği OSB sınırları içeri-

sinde fabrikaların tüm alt yapı, yol, ileti-
şim, elektrik, su, doğalgaz, atık su arıtma 
gibi hizmetlerini bölge müdürlükleri kar-
şılamak durumunda… Biz çok şükür bu 
duruma geldik. Ancak merkezi ve yerel 
yönetimlerin de sanayi bölgelerine kadar 
olan alanlarda sorumlulukları var. Ulaşım 
imkanları bunlardan en başlıcası… Bizim 
bölgemize ulaşmak için İzmir Yolu’ndan 
buraya kadar 7 kilometrelik bir bağlantı 
yolu var. Bu yol dar, çok virajlı ve kapla-
ması oldukça bozuk. Çeşitli girişimlerimiz 
olmasına rağmen bu yolun iyileştirilmesi 
konusunda olumlu bir gelişme sağlana-
madı. Bizim bölgemiz başta olmak üzere, 
Akçalar, Kayapa ve Hasanağa Beldesi’nde 
yaşayanlar bu yolu kullanıyor. Bu bölge-
de nereden bakarsanız bakın 15 bin kişi 
civarında bir nüfus var.  Özellikle sabah 
ve akşam servis saatlerinde yolda yoğun-
luk çok oluyor. Buraya malzeme getiren, 
ürün taşıyan tır ve kamyon sirkülasyonu 
da fazla. Hal böyle olunca, bu yolda sıkça 
kazalar yaşanıyor. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN
YATIRIM BEKLİYORUZ

Bizler, çalışan, üreten, ihracat yapan, 
istihdam yaratan, vergisini veren, sosyal 
sorumluluk projelerinde yer alan ve böl-
gemiz içinde her türlü yatırımı kendisi fi-
nanse eden sanayiciler olarak, merkezi ve 

yerel idarelerden de bu tür sorunlarımıza 
çözümler üretmesini bekliyoruz. Bunun 
da en doğal hakkımız olduğuna ve özel-
likle büyükşehir belediyemizin 7 kilomet-
relik bu bağlantı yolunu ivedi olarak iyi-
leştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Ulaşım 

konusunda Bursa Deniz Otobüsleri, deniz 
uçağı, Bursaray ve tramvay hattı gibi bir 
çok başarılı projeye imza atan Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Recep Altepe’nin, 
yol konusunda Hasanağa ve bölgemizin 
sorununa hassasiyetle yaklaşacağını dü-
şünüyoruz. 7 kilometrelik bu bağlantı 
yolunun yanı sıra, otobanın Başköy Kav-
şağına giden ve yaklaşık 3 kilometrelik 
kadastral yolumuzun açılması ve otoba-
na bağlanması konusunda da karayolları 
nezdinde çabalarımız var.”

CANIGÜLEÇ HOSAB’IN 
EKONOMİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Ardından HOSAB Bölge Müdürü  Ba-
hattin Canıgüleç, bölgenin yatırımları 
ve projelerini anlattı. Canıgüleç, 26 Eylül 
2003 tarihinde Batı Organize Sanayi Böl-
gesi adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
tescil edilen bölgenin 2006 yılında Hasan-
ğa OSB adını aldığını belirtti. Canıgüleç 
şunları söyledi: “HOSAB’da hali hazırda 
112 adet sanayi parselimiz mevcuttur. Bu 
parsellerin 80’i dolu durumdadır. Bölge-
den yıllık ihracat miktarı 70 milyon dolar 

seviyesindedir. Ağırlıklı olarak makine 
metal, plastik, otomotiv ve gıda sanayi fir-
maları bölgemizde yer almaktadır. 

HOSAB olarak attığımız tarihi adımlar-
dan birisi Islah OSB düzenlemesi çerçeve-
sinde sınırlarımızdaki büyük fabrikaların 
bölgemiz içine girmesidir. Bildiğiniz gibi, 
2012 yılı Nisan ayında Islah OSB düzenle-
mesi kapsamında başvurular yapıldı. Bur-
sa’dan 9 bölgenin başvurusu söz konusu 
oldu. O 9 bölgeden birisi de HOSAB’dır. Biz 
yaptığımız görüşmeler neticesinde, Kar-
san, Delphi ve Cansan Alüminyum firma-
larının bölgemize dahil olması kararını 
aldık ve ıslah OSB kapsamında dosyamızı 
hazırlayıp valiliğimize verdik. En hızlı iler-
leyen dosya da bizimki oldu ve yer seçimi 
komisyonu bölgemizde toplandı. Sanıyo-
rum bir iki ay içinde süreç tamamlanmış 
olacak ve bu üç büyük fabrika HOSAB ka-
tılımcısı olacaktır. 

HOSAB’IN YENİ PROJELERİ
Bundan sonra bölgemizde, Islah OSB 

düzenlemesi kapsamındaki firmaların da-
hil olmasıyla iş hacmi, tüketim ve hizmet 
kalitesi artacak. Elektrikle başlayan ve 
sanayicimizin kullandığı tüm hizmetler 
daha ucuz ve kaliteli olacak. Yer üstünde-
ki tüm elektrik hatları yer altına alınacak. 
Doğalgaz, elektrik, proses, içme suyu ve 
atık su hatlarının kontrolleri için SCADA 
sistemi kurulacak. Bölge firmalarımızın 
nitelikli eleman ihtiyaçları doğrultusun-
da bölgemizde Milli Eğitim Bakanlığı ile 
bir mesleki eğitim lisesinin kurulması ger-
çekleşecek. Sanayicilerimiz için sosyal te-
sis, cami, ortak sağlık ve iş güvenliği mer-
kezi ve bir güvenlik merkezi kurulacak. 
Banka, restoran gibi yerlerin kurulabilme-
si için ticaret alanı oluşturulacak. Bölgeye 
daha kaliteli ulaşım için alternatif yollar 
konusunda çabalarımız sürecek.

Bütün bunların sonunda Bursa ve ül-
kemizin en modern sanayi bölgelerinden 
birisi yaratılmış olacaktır. OSB’ler kar 
amacı güden kuruluşlar değildir. Bizim 
amacımız, sanayicilerimize uluslar arası 
alanda rekabet üstünlüğü getirecek girdi-
lerin teminidir. HOSAB artık bu konuma 
gelmiştir.” 

Canıgüleç ayrıca 4 Ekim tarihinde 
10.Yıl Gecesi düzenleyeceklerini söyledi. 
Toplantının ardından basın mensupları-
na bölge ve yatırımları gezdirildi.
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HİD Adı Değişti HOSABSİAD Oldu!
19 Eylül’de yapılan genel kurulda Hasanağa İşverenler Derneği adı Hasanağa Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayici Ve İşadamları Derneği olarak değiştirildi. Ömer Faruk Korun’un 
yeniden başkan seçildiği genel kurulda HOSAB yönetimleri de belirlendi.
Ahmet Sezgi Erceiş bir dönem daha başkan seçildi. 

HİD Genel Kurulu sonrası oluşan 5 kişilik HOSAB Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaptı.

Hasanağa İşverenler Derneği’nin Olağan Ge-
nel Kurulu, 19 Eylül 2013 tarihinde HOSAB 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel kurul-

da derneğin adı Hasanağa Organize Sanayi Bölge-
si Sanayici ve İşadamları Derneği (HOSABSİAD) 
olarak değiştirildi. 2005 yılından bu yana dernek 
başkanlığını yürüten Ömer Faruk Korun bir dönem 
daha seçildi. Korun, “HOSAB’ın kurulup, bugünlere 
gelmesi derneğimizin en büyük başarısı” dedi. Tek 
listenin olduğu genel kurulda HOSABSİAD’ın yeni 
yönetim kurulu Ömer Faruk Korun, Sezayi Sezer, 
Ali Mutlu, Tahir Taner Acar, Özgür Yaşar, Fatih Siv-
ri ve Adem Karagöz’den oluştu.

MÜTEŞEBBİS HEYET VE HOSAB YÖNETİMİ
Genel kurulda ayrıca 2013-2015 dönemi HOSAB 

Müteşebbis Heyeti seçimi de yapıldı. Nedim Balık-
çılar’ın yeniden başkan olduğu 15 kişilik heyette Se-
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Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nin
10.Yılını En İçten Dileklerimizle Kutlarız...



HİD Genel Kurullarında seçilen 15 kişilik HOSAB Müteşebbis Heyeti, ilk toplantısında 5 kişilik HOSAB Yönetim Kurulunu belirledi.

zayi Sezer, Ahmet Sezgi Erceiş, Ömer 
Faruk Korun, Mesut Rekkalı, Erkan 
Pancaroğlu, Haluk Korun, Adem Ka-
ragöz, Nazmi Kırımcı, Ali Mutlu, Or-
can Alyüz, Vedat Saygın, 
Fatih Sivri, Seçkin Onur 
ve Taner Acar yer aldı. 
Müteşebbis heyet daha 
sonra ilk toplantısını 
yaparak HOSAB’ın yeni 
yönetim kurulunu belir-
ledi. Yapılan oylamada 
oybirliği ile Ahmet Sezgi 
Erceiş yeniden başkan 
oldu. Başkanvekilliğine 
Ömer Faruk Korun seçilirken, Sezayi 
Sezer, Mesut Rekkalı, Erkan Panca-
roğlu da 5 kişilik yönetim kurulunda 
üye olarak görev aldı.

ERCEİŞ SANAYİCİLERİN
GÜVENİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Seçimler sonrası bir konuşma ya-
pan Ahmet Sezgi Erceiş, bölge sana-
yicilerinin kendilerine olan güven-
lerine teşekkür etti. Bölgenin 2003 
yılında Batı OSB adıyla ilk tescilini 
aldığını, 2006’da isimlerini HOSAB 
olarak değiştirdiklerini hatırlatan 
Erceiş, “Dolayısıyla bu yıl 10.yılımı-

zı kutluyoruz. Bunun için 4 Ekim’de 
Hilton Bursa’da bir kutlama gecesi 
yapacağız. Ayrıca bölgemiz son iki yıl 
içinde büyük bir atılım yaparak hız-

la büyümüştür. Yap-
tığımız yatırımlar ve 
çalışmalar sayesinde 
artık sanayi için ideal 
bir bölge olma yolun-
da sona geldik. Atıksu 
Arıtma tesisimizi yap-
tık, proses su sorunu-
nu çözdük. Son olarak 
elektrik dağıtım lisan-
sını alıp ucuz enerji te-

minine başladık ve tüm yollarımızı 
sıcak asfalta dönüştürdük. Bundan 
sonra bölgemizde elektrik dağıtım 
şebekesinin yer altına alınması, bazı 
sokaklarda 7 metre olan sıcak asfaltı 
20 metreye çıkartıp, tretuar, aydın-
latma ve peyzaj düzenlemeleri ya-
pacağız. Yine bölgemize bir meslek 
lisesi ve cami kazandırmak için çalış-
malara başladık. Son olarak 11 hek-
tar olan alanımız Karsan, Delphi ve 
Cansan’ın katılımı ve yeni alanların 
ilave edilmesiyle 154 hektara çıktı. 
Böylece daha güçlü bir bölge olduk” 
dedi.

ASIL ÜYELER
1. NEDİM BALIKÇILAR
2. SEZAYİ SEZER 
3. AHMET SEZGİ ERCEİŞ
4. ÖMER FARUK KORUN 
5. MESUT REKKALI
6. ERKAN PANCAROĞLU
7. HALUK KORUN
8. ADEM KARAGÖZ
9. NAZMİ KIRIMCI
10. ALİ MUTLU 
11. ORCAN ALYÜZ
12. VEDAT SAYGIN 
13. FATİH SİVRİ
14. SEÇKİN ONUR 
15. TAHİR ACAR

ASIL ÜYELER
1. ÖMER FARUK KORUN 
2. SEZAYİ SEZER 
3. ALİ MUTLU
4. TANER ACAR
5. ÖZGÜR YAŞAR
6. FATİH SİVRİ
7. ADEM KARAGÖZ

ASIL ÜYELER
1. MURAT ERCEİŞ
2. NAZMİ KIRIMCI
3. MESUT REKKALI

YEDEK ÜYELER
1. ERKAN PANCAROĞLU
2. SAKİN AKBAY
3. VEDAT SAYGIN

YEDEK ÜYELER
1. HALUK KORUN 
2. ORCAN ALYÜZ
3. AHMET ERDURSUN 
4. İBRAHİM GÖKDAĞ
5. BEDAYET KARAGÖZ
6. ÖZGÜR ALYÜZ
7. ERCAN PANCAROĞLU

YEDEK ÜYELER
1. ÖZGÜR YAŞAR
2. ÜMİT SIRT 
3. ERDİL UĞURLU
4. İBRAHİM GÖKDAĞ
5. YUSUF KORUN 
6. ATİLA AKSOYER
7. MURAT ERCEİŞ
8. BEDAYET KARAGÖZ
9. İSMAİL VATANSEVER
10. SALİH KAYA 
11. HÜSEYİN VATANSEVER
12. HİLMİ KAYTANCIOĞLU
13. SAKİN AKBAY
14. ÖZGÜR ALYÜZ
15. MELİH KUTAY

HOSAB
MÜTEŞEBBİS
HEYETİ
2013-2015

HOSABSİAD
YÖNETİM
KURULU
2013-2015

1. AHMET SEZGİ ERCEİŞ
2. ÖMER FARUK KORUN
3. SEZAYİ SEZER
4. MESUT REKKALI
5. ERKAN PANCAROĞLU

HOSAB
YÖNETİM
KURULU
2013-2015

HOSAB
DENETİM
KURULU
2013-2015
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HOSAB 10.Yılını
Muhteşem Bir Geceyle Kutladı
2003 yılında kurulan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) 4 Ekim tarihinde Hilton 
Bursa’da 10.Yıl Gecesi düzenledi. Gecede eski başkan, yönetici ve bölge müdürlerine plaket 
verildi. Sanayiciler sanatçı Zeynep Mansur ile eğlendi.
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HOSAB 10.Yıl Pastası, geceye katılan protokol ve yönetim kurulu üyeleri tarafından birlikte kesildi. 

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi 
Erceiş, 10.yıl kutlama gecesinde yaptığı 
konuşmada, bölgenin geldiği son durumu ve 
gelecek vizyonunu paylaştı. Geceye katılanlar 
ayrıca HOSAB’ın 10 yılında aldığı yolu, özel 
olarak hazırlanan filmde izleme olanağı buldu.

10.YIL GECESİNE 350 DAVETLİ KATILDI
HOSAB 10.Yıl Gecesi’ne Ak Parti Bur-

sa Milletvekili Mustafa Öztürk, CHP Bur-
sa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan Çakıroğlu, Ak parti İl 
Başkanı Sedat Yalçın, CHP İl Başkanı Me-
tin Çelik, belediye ve kamu kurum kuru-
luşlarının temsilcileri, OSBÜK Yönetim 
Kurulu Üyesi Selim Yedikardeş, organi-
ze sanayi bölgesi başkan ve yöneticileri, 
sanayici ve işadamları derneklerinin yö-
neticileri katıldı. 350 kişinin bulunduğu 
gecede dünden bugüne bölgenin gelişimi 
bir filmle anlatıldı.

AHMET SEZGİ ERCEİŞ: 
SON 3 YILDA HIZLA BÜYÜDÜK

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Sezgi Erceiş, yaptığı açılış konuşma-
sında şunları söyledi: 

“2003 yılında organize sanayi bölgesi 
olan HOSAB, Bursa’nın gelişim bölgesi 
batıda hızla büyüyen bir sanayi bölge-
si… Özellikle son 3 yıl içinde yaptığımız 
yatırımlarla, bölgemiz sanayi için daha 
elverişli bir konuma geldi. Yönetim mer-
kezimiz, atık su arıtma tesisimiz, su temi-

ni ve dağıtımı, doğalgaz ve diğer alt yapı 
yatırımlarımızı bitirdik. 

2013 yılının Temmuz ayından itiba-
ren dağıtım lisansı alıp sanayimize daha 
ucuz elektrik temin ediyoruz.  Elektrik alt 
yapımızı da yer altına alacağız. Yolları-
mızın tamamını asfalt yaptık. Şimdi de 
çevre düzenlemesi, aydınlatma ve peyzaj 
çalışmalarını tamamlıyoruz.

HOSAB Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş

Vali Yardımcısı Adnan Çakıroğlu
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YENİ DÖNEM PROJELERİ
Önümüzdeki yıl atık su arıtma 

tesisi kapasitemizi 6 kat arttıran 
yatırımımızı tamamlayıp, elektrik 
dağıtım sistemimizi yer altına alma-
yı amaçlıyoruz. Yine bölgemizde bir 
mesleki teknik eğitim okulu ve cami 
yapmak, bu dönemdeki hedefleri-
miz arasında. 

Bizler, yaptığımız çalışmalarla 
bölgemizi; sanayi için ideal şartları 
sunan bir bölge konumuna yükselt-
tikçe, faal firma sayısı da hızla arttı. 
2009 yılında 42 olan faaliyetteki fir-
ma sayısı, bugün 100’e yaklaştı.

Karsan, Delphi, Cansan gibi böl-
ge sınırımızdaki üç önemli sanayi 
tesisini bu yıl bölgemiz içine kattık. 
2B alanlarının da katılımıyla, HO-
SAB alan olarak 154 hektara çıkıp 
yüzde 40 büyüme sağladı. Hali ha-

zırda toplam 130 parselimiz mev-
cut. Bu parsellerden 34’ü yatırım 
yapılabilir durumda, diğerleri ise 
dolu parseller. 

DÜNE SAHİP ÇIKARAK 
GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

HOSAB müteşebbis heyeti, yö-
netim kurulları, bölge çalışanları-
mız, sanayicilerimiz ve fabrikaları-
mızdaki çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte, daha çok üreten, ihracat ya-
pan, katma değer yaratan ve sürekli 
gelişen bir bölge olmanın gururunu 
yaşadığımızı özellikle belirtmek 
isterim. Bölgemizdeki firmalarda 8 
bin kişiye istihdam sağlanırken, yıl-

lık ihracat toplamı 450 milyon dolar 
seviyesine ulaştı. HOSAB, sanayici-
sine en iyi hizmeti en uygun fiyat-
larla sunan çağdaş bir OSB olma he-
define emin adımlarla ilerliyor. 

Tabii bizler ileriye bakarken, 
geçmişimizi de hiç bir zaman unut-
muyoruz. Bu akşamki 10. Yıl gece-
mizi, bölgemiz ve çalışmalarımızı 
paylaşmak adına düzenlerken, 
bugünlere gelmemizde emeği olan 
başkan, yönetici ve çalışma arka-
daşlarımıza, az sonra birer anı pla-
keti takdim edeceğiz. Bu vesileyle 
ben, derneğimizin kurulmasında, 
bölgemizin organize sanayi bölgesi 
olmasında emeği geçen ve dünden 
bugüne görev yapan tüm başkanla-
rımızı, yöneticilerimizi, çalışma ar-
kadaşlarımızı şükranla anıyorum. 
Onların emekleri ve çabaları saye-
sinde HOSAB bugünlere gelmiştir, 
geleceğe umutla bakmaktadır.”

ZEYNEP MANSUR RENK KATTI
Gecede Ak Parti Milletvekili 

Mustafa Öztürk, CHP Milletvekili 
İlhan Demiröz, OSB’lerden sorum-
lu Bursa Vali Yardımcısı Adnan 
Çakıroğlu da birer konuşma yapıp, 
10.yılı kutladılar. Daha sonra 10 yıl-
dan bu yana görev yapan 4 başkan, 
3 bölge müdürü, 20 müteşebbis he-
yet ve yönetim kurulu üyesi isim ile 
HOSABSİAD Genel Sekreteri Ali Yal-
man’a birer anı plaketi verildi. HO-
SAB 10.Yıl Pastasının kesilmesinin 
ardından, sanatçı Zeynep Mansur 
sahne aldı. 

Dünden Bugüne HOSAB 
Yöneticilerine teşekkür...

Atilla AKSOYER 2003-2005 Müteşebbis Heyet Başkanı

Tunca VATANSEVER 2003-2005 Müteşebbis Heyet Üyesi

Ahmet Sezgi ERCEİŞ 2005-2013 HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı
2003-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Yücel VATANSEVER 2003-2005 HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı
2003-2005 Müteşebbis Heyet Üyesi

Mete PALA 2003-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi
2005-2013 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Sami AKSOYER 2003-2005 Müteşebbis Heyet Üyesi
2009-2011 Müteşebbis Heyet Üyesi
2003-2005 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Sabit KURTARAN 2003-2009 Müteşebbis Heyet Üyesi
2003-2009 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk KORUN 2003-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi
2003-2013 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih SİVRİ 2003-2005 Müteşebbis Heyet Üyesi
2007-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Bahattin CANIGÜLEÇ 2003-2009 Müteşebbis Heyet Üyesi
2009-2013 HOSAB Bölge Müdürü

Adem KARAGÖZ 2003-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Nedim BALIKÇILAR 2005-2013 Müteşebbis Heyet Başkanı

Necip Naci DOĞRU 2005-2009 Müteşebbis Heyet Üyesi

Sezayi SEZER 2005-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi
2005-2007 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi
2009-2013 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Seçkin ONUR 2005-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Özkan PANCAROĞLU 2005-2011 Müteşebbis Heyet Üyesi

Muharrem YAZICI 2005-2007 Müteşebbis Heyet Üyesi

Mesut REKKALI 2005-2007 Müteşebbis Heyet Üyesi
2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi
2009-2013 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin AKDEMİR 2007-2009 Müteşebbis Heyet Üyesi
2007-2009 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Orcan ALYÜZ 2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Haluk KORUN 2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Nazmi KIRIMCI 2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Erkan PANCAROĞLU 2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi
2013 HOSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat SAYGIN 2011-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Ahmet ERDURSUN 2011-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi

Alaattin ÜÇOK 2003-2005 HOSAB Bölge Müdürü

Hüseyin KAPLAN 2005-2009 HOSAB Bölge Müdürü

Ali YALMAN HOSABSİAD Genel Sekreteri

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde, kuruluşu 
olan 2003 yılından bu yana müteşebbis heyet ve 
yönetim kurulu başkanlığı, müteşebbis heyet ve 
yönetim kurulu üyeliği yapan tüm isimler ile bölge 
müdürlerine ve HOSABSİAD Genel Sekreterine 
10.yıl anısına hazırlanan teşekkür plaketi verildi.

CHP Milletvekili İlhan Demiröz

Ak Parti Milletvekili Mustafa Öztürk
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Zeynep Mansur, gecede davetlileri coşturdu.

HOSAB’lı sanayicilerin eşleriyle birlikte katıldığı HOSAB 10.Yıl Kutlama Gecesinde sahne alan sanatçı Zeynep Mansur, şarkılarıyla keyifli dakikalar yaşattı.

Gecenin ilerleyen dakikalarında HOSAB yöneticileri sahne aldı!
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Ahmet Sezgi Erceiş (2005-2013 HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı
Sanayiden Sorumlu Bursa Vali Yardımcısı Adnan Çakıroğlu

Nedim Balıkçılar (2005-2013 Müteşebbis Heyet Başkanı)
Sanayiden Sorumlu Bursa Vali Yardımcısı Adnan Çakıroğlu

Atilla Aksoyer (2003-2005 Müteşebbis Heyet Başkanı) yerine Erdil Uğurlu.
Sanayiden Sorumlu Bursa Vali Yardımcısı Adnan Çakıroğlu

Yücel Vatansever (2003-2005 HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı)
Sanayiden Sorumlu Bursa Vali Yardımcısı Adnan Çakıroğlu

HOSAB MÜTEŞEBBİS HEYET ve YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI
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Adem Karagöz (2003-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi)
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Metin Çelik

Erkan Pancaroğlu (2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi, 2013 HOSAB YK Üye)
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Metin Çelik

Ahmet Erdursun (2011-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi)
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Metin Çelik

Fatih Sivri (2003-2015, 2007-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi)
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Metin Çelik

HOSAB MÜTEŞEBBİS HEYET ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



28

Haluk Korun (2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi)
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın

Muharrem Yazıcı (2005-2007 Müteşebbis Heyet Üyesi)
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın

Mesut Rekkalı (2005-2007 Müteşebbis Heyet Üyesi, 2009-2013 HOSAB YK Üye)
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın

Nazmi Kırımcı (2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi) yerine Murat Erceiş
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın

HOSAB MÜTEŞEBBİS HEYET ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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Orcan Alyüz (2009-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi)
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili İlhan Demiröz

Özkan Pancaroğlu (2005-2011 Müteşebbis Heyet Üyesi) yerine Ercan Pancaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili İlhan Demiröz

Ömer Faruk Korun (2003-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi, HOSAB YK Üyesi)
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili İlhan Demiröz

Sabit Kurtaran (2003-2009 Müteşebbis Heyet Üyesi, HOSAB YK Üyesi)
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili İlhan Demiröz

HOSAB MÜTEŞEBBİS HEYET ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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Sami Aksoyer (2003-2005, 2009-2011 Müteşebbis Heyet Üyesi, 2003-2005 YK Üye)
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili İlhan Demiröz

Sezayi Sezer (2005-2013 Müteşebbis Heyet Üye, 2005-2007, 2009-2013 YK Üye)
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk

Seçkin Onur (2005-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi)
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk

Vedat Saygın (2011-2013 Müteşebbis Heyet Üyesi)
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk

HOSAB MÜTEŞEBBİS HEYET ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş
Alaattin Üçok (2003-2005 HOSAB Bölge Müdürü)

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş
Ali Yalman (HOSABSİAD Genel Sekreteri)

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş
Bahattin Canıgüleç (2009-2013 HOSAB Bölge Müdürü)

HOSAB BÖLGE MÜDÜRLERİ

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Eylül 
ayında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında HOSAB’ın müteşebbis 
heyeti de seçildi. Müteşebbis heyet içinden seçilen 5 kişilik HOSAB 
Yönetim Kurulu’nda Ahmet Sezgi Erceiş yeniden başkanlık görevini alırken, 
Başkanvekili Ömer Faruk Korun, yönetim kurulu üyeleri Mesut Rekkalı, 
Sezayi Sezer ve Erkan Pancaroğlu, 10.Yıl kutlama gecesinde konukları 
salon girişinde tek tek karşıladı. HOSAB’ın 10.yıl gecesi ve etkinlikleri, bölge 
sanayicileri tarafından da beğeni ile karşılandı.

HOSAB’ın Yeni Yönetim Kurulu
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OSB

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür-
lüğü tarafından organize edilen 
toplantıda Bursa’daki organize 

sanayi bölgeleri ile Islah OSB başvurusu 
yapan sanayi bölgelerinin sorunları ve 
öneriler tartışıldı. 22 Ekim Salı günü De-
mirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde ger-
çekleştirilen toplantıya, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Ersan Aslan, Müsteşar Yardımcısı Rama-
zan Yıldırım, sanayi ile ilgili iş ve işlem-
lerden sorumlu Bursa Vali Yardımcısı Ad-

nan Çakıroğlu, İl Müdürü M.Latif Deniz, 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) eski Başkanı Mahmut Yılmaz, 
OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selim Ye-
dikardeş ile Bursa’daki 13 OSB ile 8 Islah 
OSB adayının başkan, yönetici ve bölge 
müdürlerinden oluşan 55 kişi katıldı.

BURSA’DAKİ ISLAH OSB TABLOSU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdü-

rü M.Latif Deniz toplantının açılışında, 
Bursa’daki OSB’ler ve sanayi bölgeleri 

ile ilgili bir sunum yaptı. Deniz, özellikle 
Islah OSB başvurusu yapan bölgelerin 
durumu üzerinde durdu. Deniz, 8 sa-
nayi bölgesinin 2012 yılı Nisan ayında 
Islah OSB başvurusu yaptığını, Hasana-
ğa OSB’nin de sınırlarındaki fabrikaları 
bünyesine katma konusunda dosyasının 
olduğunu belirterek, “HOSAB’da yer se-
çim komisyonu Temmuz ayında toplan-
dı. Bu dosyanın kısa sürede biteceğini 
düşünüyoruz. Diğer 8 bölge içinde ise Ka-
yapa’nın eksikleri tamamlandı, yer seçim 

Bursa’daki
Islah OSB Süreci
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr.Ersan Aslan ve Müsteşar 
Yardımcısı Ramazın Yıldırım, Bursa’daki OSB ve sanayi bölgelerinin temsilcileriyle bir 
araya geldi. Toplantıda Bursa sanayisi, OSB’lerin ve ıslah OSB sürecinde olan sanayi 
bölgelerinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Yavaş İlerliyor
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komisyonu toplantısının tarihini bekli-
yoruz. Biz diğer tüm dosyaları inceleyip 
bakanlığımıza gönderdik. Eksikler için 
dosyalar yeniden bize geldi, o eksikleri 
tamamlayıp bazılarına yine bakanlığımı-
za gönderdik. Ancak Çalı ve Kestel 2’de 
sıkıntılar var. Çalı’da sanayicilerin taah-
hüdü henüz yüzde 50 düzeyinde. Kestel 
2’de de yüzde 8’lik sosyal donatı ve yeşil 
alan şartı konusunda bir tıkanma var. Sü-
recin daha hızlı ilerlemesi ve eksiklerin 
tamamlanması konusunda gayret göste-
riyoruz” dedi.  

ISLAH SÜRECİNİN HIZLI
İLERLEMESİ GEREK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan da açılışta 
yaptığı konuşmada, kendisinin de Bursa-
lı olduğunu belirterek, “Bugünkü toplan-

tımızda Bursa genelinde sanayinin gidi-
şatı, sanayi-üniversite ilişkileri ve OSB’ler 
ile Islah OSB başvurusu yapan sanayi 
bölgelerinin durumunu değerlendirece-
ğiz. Tekirdağ’da Islah OSB süreci hızlı iler-
ledi, Bursa’da da ilerleyip bitmesi lazım. 
Bunun için sizler sorun ve beklentileri-
nizi ortaya koyun, biz de notumuzu alıp 
üzerinde çalışalım ve yapılması gereke-
ni yapalım. Ayrıca sanayimizin gelişimi 
için önerilerinizi alalım. Bizim, daha çok 
proje yazan ve üreten, üniversiteler ile iş-

birliği içinde olan bir yapıya ihtiyacımız 
var. 2023 hedefleri ve ülkemizin geleceği 
için çalışıyoruz. Bu konuda da önümüzde 
iyi bir Güney Kore örneği var. 1960’larda 
aynı seviyede olduğumuz Kore, üniversi-
teler-sanayi işbirliğini geliştirerek, Ar-Ge 
ve projelerle bugünkü konumuna geldi” 
şeklinde konuştu.

ISLAH OSB’LER KONUSUNDA
YETKİLİLERİN GÖRÜŞLERİ

Toplantıda daha sonra OSB ve sana-
yi bölgeleri yöneticileri söz aldı. Kestel 
2 Sanayi Bölgesi adına konuşan Kestel 
Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı 
Mustafa Ülker, yüzde 8’lik yeşil alan ve 
sosyal donatı alanı konusunda bölgede 
yer olmadığını, büyüme şanslarının da 
bulunmadığını belirterek, “Kestel Bele-
diyesi’nin halı saha olarak kullanılan 
sosyal alanını alıp, bu sorunu hafifletme 
konusunda çaba gösteriyoruz. Yüzde 8 
şartını aşma konusunda bir çıkar yol bu-
lamazsak, OSB olma şansını yitireceğiz” 
dedi.

Çalı Sanayici ve İşadamları Derneği 
Başkanı Halil İbrahim Kuzucu da, bölge-
de yer sahibi olup fabrikalarını kiraya 
veren ve Çalı köylülerinden oluşan ço-
ğunluğun, OSB olmanın ek maliyetler 
getireceği düşüncesiyle sıcak bakma-
dıklarını söyledi. Kuzucu, “Biz yüzde 50 
sanayicimizden taahhüt aldık. Ancak 
vermeyenler için bakanlığımızın, valili-
ğimizin ikna etme konusunda desteğine 
ihtiyacımız var. Aksi halde geleceğimizi 
mahvedecek ve düzenli bir sanayi bölge-
si olma şansını yitireceğiz” dedi.

Akçalar Sanayi Bölgesi adına söz alan 
Fahrettin Beşli de yüzde 8’lik yeşil alan ve 
sosyal donatı alanı ile herkesin katılımı 
şartının Islah OSB başvurusu yapanların 
önündeki en büyük ve aşılması zor iki 
sorun olduğunu söyledi. Beşli, “Bu konu-
larda yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğu 
açık. Bunu yapamıyorsak, ayak sürüyen 
sanayiciye OSB olmanın faydalarını, ol-
mamanın gelecekteki sıkıntılarını iyi an-
latmak gerekiyor. Bunu da biz elimizden 
geldiğince yaptık ve yapıyoruz ama bunu 
erk çözer. İknaya dönük sizlerin yardımı-
na ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Islah OSB başvuru dosyaları konusun-
da teknik çalışmalar yapan şehir plancısı 
Nilüfer Taşan da, süreçte yaşadıkları de-
neyimleri anlattı. Taşan, “OSB olmaya 
sıcak bakmayan sanayicilere ulaşma ve 

teknik verileri toplamada büyük sorun 
yaşıyoruz. Bursa Valiliği ve Çevre İl Mü-
dürlüğü gibi kurumların bilgilendirme ve 
gerekirse yaptırım konusunda daha has-
sas olmasını bekliyoruz. İkinci bir konu, 
yüzde 8 şartının aşılması Kestel 2 gibi böl-
gelerde, aksi bir düzenleme yapılmazsa 
mümkün olması gözükmüyor. Bursa’da 
toplamda 800 hektar dolayında ıslah 
OSB çalışması var. Bu sanayi alanlarında 
üçte bir boşluk olduğunu varsayarsak, 
Bursa’ya 200 hektarlık yeni sanayi alanı 
kazandırmış olacağız” dedi.

Şehir plancısı Hasan Şentürk de ıslah 
OSB sürecinin ilerlemesi konusunda şun-
ları söyledi: “Katılımda yüzde 100 şartını 
3’te 2’ye çekmek gerekiyor. Sürece katıl-
mak istemeyen sanayi tesislerini dışarı-
da bırakalım anlayışını değiştirmeliyiz. 
Ruhsat yetkisi verilip, Islah OSB sürecin-
de olanlar için genel mevzuat hükümleri 
yerine OSB mevzuatı uygulanır denilirse, 
daha hızlı ve verimli sonuç alınır. Ayrıca 
tahsisli belediyelerin yeni sanayi alanları 
planlamaları konusunda Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın müdahil olma-
sı gerektiğini düşünüyorum.”

Harita Mühendisi Celil Çolak da şu 
önerileri getirdi; “Islah başvurusu yapan 
bölgelere önce tüzel kişilik verilebilir. Sı-
nırları belirlenir ve ‘5 yıl içinde eksikleri 
tamamlayın’ denir. Şimdi önce eksikler 
tamamlansın sonra 5 yıl süre veriyoruz. 
Ama bir yaptırım gücü yok. Tüzel kişilik 
verirsek, yüzde 8 alan gibi konularda 
daha hızlı yol almış oluruz. Şimdi patinaj 
yapıyoruz. Önce Islah OSB bayrağını di-
kelim, yetkiyi verelim sonra istediğimiz 
şartlara gelinmesini isteyelim. 5 yılda 
şartlar sağlanmazsa sicili iptal edilir.”

OSB YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
DOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ersan 

Özsoy konuşmasında OSB’lerin cazibesi-
nin giderek azaldığını düşündüğünü be-
lirterek “Bunun en somut örneği doğal-
gaz konusu… Doğalgaz tedariğini yapan 
OSB’ler işletme masraflarını bile karşıla-
yamayacak paylarla bu hizmeti verme-
ye çalışıyorlar. Oysa OSB’leri özendirip 
geliştireceksek, OSB dışındaki firmalar 
ile içindeki firmalar arasında bir eşitlik 
değil, OSB lehine bir durum yaratmalı-
yız” dedi.

Bursa OSB Başkanvekili ve Başköy 
Islah OSB yöneticisi olarak konuşan Hü-
seyin Durmaz da sanayicilerin OSB olma 
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Haber

konusunda ikna edilmesi, bunun için 
çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. 
Durmaz, OSB’ler konusunda da “OSB’ler-
de sundurma ve arıtma çamurları soru-
nuz var. Sanayi arsası Bursa’da çok paha-
lı, yeni yerler de üretemiyoruz. Büyümek 
isteyenler için bu büyük sorun. Dolayısıy-
la herkes sundurma yapıyor, alan kazanı-
yor. Bursa’ya yeni bir OSB havzası kazan-
dırmanın zamanı geldi. Bu sanayiciler 
kaçak inşaatçı olmamalı. Enerji konusun-
da OSB’ler destek bekliyor. BOSB’da BO-
SEN var ancak doğalgaz nedeniyle zarar 
ediyoruz. Ayrıca sizlerden iki konu hak-
kında düşünmenizi istiyorum; Birincisi 
Avrupa ve dünyada zora düşmüş asırlık 
birikimi olan firmaları Türk şirketlerinin 
alması için devletimiz firmalarımızı teş-
vik, kredi ve hibelerle desteklemeli. İkin-
cisi de makine konusunda leasingi yüzde 
1’e düşürmeliyiz” şeklinde konuştu.

OSBÜK eski Başkanı Mahmut Yılmaz 
da daha büyük alanlarda, alt yapısı daha 
modern, ulaşım, eğitim ve Ar-Ge gibi 
konularında içinde olduğu yeni sanayi 
bölgelerinin tasarlanması gerektiğini 
söyledi.

DOSABSİAD Başkanvekili Vedat Kan-
tar ise Bursa gibi illerde sanayi arsasının 
büyük sorun olduğunu vurgulayarak, 
“Bugün Bursa’da BOSB, DOSAB gibi böl-
gelerde 400-500, diğer bölgelerde de 200-
300 dolar metrekaresi arsa fiyatları var. 
Arsa bu kadar değerliyken, bir şekilde 
faaliyetini durdurmuş yer sahipleri mev-
cut tesislerini çeşitli ölçeklerde kiralaya-
mıyorlar. Çünkü tek parselde tek kiracı 
ve faaliyet gösterin firma isteyen bir dü-

zenleme yapıldı. Bu nedenle boş duran 
sanayi tesisleri var. Bu boş tesislerin hiç 
kimseye faydası yok. Bu düzenlemeyi 
anlamakta zorluk çekiyorum ve sebebini 
merak ediyorum” dedi.

ASLAN VE YILDIRIM’IN
DEĞERLENDİRMELERİ

Bütün görüşleri dinleyen ve tek tek 
not alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ve 
Yardımcısı Ramazan Yıldırım toplantının 
sonunda bazı değerlendirmelerde bulun-
du. Aslan, Islah OSB sürecinde ve sonra-
sında sanayicilerin külfete de nimete de 
ortak olması gerektiğini vurgulayarak 
özetle şunları söyledi: “Görüyoruz ki, ba-
kanlık olarak bizim daha aktif olmamız 
gerektiği konusunda herkes hem fikir. Biz 
bunu, valiliğimizle birlikte yaparız. Taah-

hüt vermeyen işletmeler açısından, bun-
ların tespiti liste halinde yapın. Bu isim-
lerle Valiliğimiz ve Bakanlığımız, sizler 
hep birlikte oturup konuşalım. Biz de bu 
toplantıya mutlaka katılacağız. Bu top-
lantıyı süreci ve OSB olmanın faydalarını 
anlatma, ne yapmak istediğimizi ortaya 
koymaya, geleceğimizi planlama adına 
yapacağız. Ya onlar bizi ikna edecek ya da 
biz onları ikna edeceğiz. Biz de bakanlık 
olarak sizden, aynı masa etrafında otura-
cağımız bu toplantıyı ya Bursa’da ya da 
Ankara’da organize etmeniz konusunda 
yardım bekliyoruz. Bu emek ve çabamızı 
ortaya koyup, ikna sürecini işletelim.

İkincisi mutlaka bir yol haritamız ol-
sun. Zaman çizelgesi paralelinde kim ne 
yapacaksa belirleyeceğiz ve Bursa’da bu 
süreci hızlandırıp bitireceğiz.”

Ramazan Yıldırım da değerlendirme-
lerinde şunları söyledi: “Özellikle üze-
rinde durulan yüzde 8’lik yeşil alan ve 
sosyal donatı alanı şartı, yönetmelikten 
değil kanundan geliyoruz. Biz bu şartı 
bilimsel araştırmalar sonucu, bir OSB’nin 
idari binası, arıtması, sosyal alanları vb. 
olması için minimumda tutarak getirdik. 
Buradan geri gitmek yanlış olur. 

Ayrıca, Bursa’da bir OSB havzası oluş-
turmak, planlı ve çağdaş sanayi alanla-
rı kazandırmak konusuna da bakanlık 
olarak biz olumlu bakarız. Evet, 400-500 
dolar arsanın metrekaresine verip kim-
se yatırım yapmaz, yapmak istemez. O 
zaman havza konusunda sizler çalışma-
nızı yapın bize getirin, biz de canla başla 
bunun olması için çalışırız, bundan emin 
olun.”
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OVP

Türkiye’de artan borçlanma-
ya bağlı olarak büyümeden 
enflasyona, dış ticaretten 

bütçeye kadar hemen hemen 
tüm kalemlerde hedefler değişti. 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
Türkiye’nin yeni yol haritası 2014-
2016 Orta Vadeli Programı Ekim 
ayında açıkladı. OVP toplantısına 
geçmiş dönemde ‘gaz-fren’ tartış-
masıyla gündeme gelen Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan  bu sene de 
katılmadı.

OVP bu yıl diğerlerinden farklı 
olarak ‘tasarruf ’a odaklandı. 2013 
büyüme beklentisinin yüzde 4’ten 
yüzde 3.6’ya indirilerek yüzde 3.8 
bekleyen IMF’den bile daha kö-
tümser olan ekonomi yönetimi 
2014 büyümesini ise bir önceki 
OVP’ye göre 1 puanlık düşüşle 
yüzde 4 öngördüklerini açıkladı.

3 YILIN TEMEL ÖNCELİKLERİ
OVP’de birinci önceliklerinin 

3 yıllık dönemde cari açığı azalt-
mak olduğunu belirten Babacan, 
bunu yapmak için yurtiçi tasar-
rufları arttırmak, mevcut kay-
nakları üretken alanlara yönlen-
dirmek ve ekonominin verimlilik 
düzeyini yükseltmenin önemli 
çalışma alanları olduğunu söyle-
di. Bir başka önemli hedeflerinin, 
enflasyonu düşürmek olduğunu 
kaydeden Babacan, “Önümüzde-
ki dönemde temel önceliklerimiz, 
hem enflasyonu hem cari açığı 
düşürmek” dedi.

TASARRUF ORANI TARİHİN
EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Türkiye’nin iç tasarruflarının 
yüzde 12.6’ya gerilediğini hatırla-
tan Babacan, “Bu tarihi en düşük 

oran. Hiç istemediğimiz bir nokta-
dayız” diye konuştu. Tasarrufların 
artırılması için alınacak önlemle-
re ilişkin detaylı bilgi vermeyen 
Babacan, sadece kredi kartlarına 
yönelik tedbirlere değinmekle 
yetindi. Tüketici kredileri ve kredi 
kartı borçlarındaki artışa dikkat 
çeken Babacan, kredi kartlarına 
yönelik son dönemde alınan ön-
lemleri anlattı. Babacan’ın sunu-
muna göre bir takvim yılı içinde 
asgari ödeme tutarının, toplam üç 
kez ödenmemesi halinde, dönem 
borcunun tamamı ödeninceye 
kadar kredi kartı nakit kullanıma 
kapatılacak ve limit artırımı yapıl-
mayacak. 

BÜYÜMEDE REVİZE
Uluslararası Para Fonu’nun 

(IMF) global ekonomik büyüme-
ye ilişkin beklentilerini de aşağı 
yönlü revize ettiğine değinen Ba-
bacan, Türkiye için de aşağı yönlü 
revize edilen büyüme hedeflerini 
açıkladı. Borçlanmaya tasarrufla 
karşı durmaya çalışan ekonomi 
yönetimi gelecek yıl hedeflenen 
yüzde 4’lük büyümenin kaynakla-
rını da açıkladı. Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz yüzde 4 olarak ön-
görülen büyümenin 2.5 puanının 
toplam tüketimden geleceğini be-
lirterek 0.8 puanının ise yatırım-
lardan kaynaklanacağını belirtti. 
Bakan Yılmaz ayrıca 2016’da yur-
tiçi tasarruf oranının yüzde 16’ya 
çıkarmayı hedeflediklerini dile ge-
tirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek de bu yılki büyümenin iç talep 
kaynaklı olduğunu belirterek, 
“Gelecek sene büyümenin kompo-
zisyonu değişiyor” dedi.

OVP’de dolar kuru ortalamala-
rı şöyle: 2014: 1.9827, 2015: 2.0420, 
2016: 2.1034.

Öncelik Büyüme Değil Cari Açık
Türkiye’nin önümüzdeki üç yıla ilişkin makro hedeflerini gösteren ‘Orta Vadeli Program’ 
(OVP) son ekonomik gelişmeler üzerine revize edildi. Yeni yol haritasında öncelik, 
tasarrufları arttırmak ve cari açığı kapatmak olacak.

2013 2014 2015 2016

GSYH Büyümesi (%) 3,6 4,0 5,0 5,0

GSYH (Milyar TL) 1.559 1.719 1.895 2.095

Kişi Başı Milli Gelir ($) 10.818 11.277 11.927 12.670

TÜFE Yıllık (%) 6,8 5,3 5,0 5,0

OVP HEDEFLERİ

2013 2014 2015 2016

Toplam Harcamalar 406,6 436,3 465,7 496,7

Faiz Dışı Harcamalar 356,1 384,3 412,7 445,7

Faiz Harcamaları 50,5 52,0 53,0 51,0

Toplam Gelirler 387,2 403,2 436,2 473,7

Vergi Gelirleri 325,1 348,4 379,0 413,3

Diğer Gelirler 62,0 54,8 57,2 60,4

Bütçe Dengesi -19,4 -33,2 -29,5 -23,0

BÜTÇE HEDEFLERİ (Milyar TL)

2013 2014

Eski OVP Yeni OVP Eski OVP Yeni OVP
Büyüme (%) 4,0 3,6 5,0 4,0

GSYH (Milyar TL) 1.559 1.571 1.740 1.719

Enflasyon (%) 5,3 6,8 5,0 5,3

İşsizlik (%) 8,9 9,5 8,8 9,4

İhracat (Milyar $) 158,0 153,5 172,0 166,5

İthalat (Milyar $) 253,0 251,5 172,0 166,5

Cari Açık (Milyar $) -60,7 -58,8 -63,5 -55,5

Kişi Başı Milli Gelir ($) 11.318 10.818 11.982 11.277

OVP’DE NELER DEĞİŞTİ?
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Sürekli gelişen bir yapıda çalıştıkla-
rını söyleyen Emay Mühendislik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 

Kurtuluş, “HOSAB’daki modern fabrika-
mızla büyüme yolunda büyük bir adım 
attık. Asansör konusunda iddialı bir ko-
numa geliyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek 
dişlisiz motorlu otomatik asansör kapısı 
üretimini 2013 yılında seri üretim haline 
getirdik.

Ar-Ge faaliyetlerimiz hızla devam 
ediyor. Asansör sektörü dünyada ve Tür-
kiye’de konut projeleri devam ettiği müd-
detçe kendini sürekli geliştirmeye devam 
etmek zorunda. Emay ailesi olarak in-
sanların konforlu ve güvenilir bir şekilde 
asansör kullanmaları için sürekli kendi-
mizi geliştiriyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içe-
risinde dünya markaları arasına girmeyi 
hedefliyoruz. Bunu başaracağımıza inanı-
yoruz” dedi. 

15 YILLIK DENEYİME SAHİBİZ
Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin ihti-

yaçlarına cevap vermeye çalışan, sektö-
ründe lider olmayı hedefleyen bir firma 

olduklarının belirten Ekrem Kurtuluş, 
“Firma olarak müşteri ihtiyaçları üzeri-
ne odaklanmış, kendini sac metal şekil-
lendirme kalıpları, sac baskı ve montaj 

ürünleri konusunda lider üretici olmaya 
adamış dinamik bir yapıya sahibiz. Mo-
dern tesislerimizde üretimin, etkinliğin 
ve kalitenin maksimize edilmesi için en 
son metal fabrikasyon ekipmanları kul-
lanıyoruz. Ana sanayi firmaları ile işbirli-
ği içerisinde çalışarak oldukça rekabetçi, 
hızlı gelişen piyasa içerisinde kendine 
sağlam ve güvenilir bir yer edindik.

15 yılı aşan bir süredir ana otomo-
tiv sanayi fabrikaları için kalıp tasarım 
ve sac işleme mühendisliğini yürüttük. 
Basit parçalardan komplike montajlara 
kadar sac metal ve katma değerli montaj 
konusunda tek adımlık çözümler sunu-
yoruz. Firmamızın gücü, 15 yıllık başa-
rılı parça ve süreç gelişiminde saklı. Bu 
unsur, müşterilerimizin global piyasada 
rekabet etmesine yardımcı olmaktadır.  
Müşteri odaklı organizasyonel yapıyı 
desteklemekteyiz” şeklinde konuştu.

Emay Mühendislik, Asansörde
Dünya Markası Olmayı Hedef liyor
Türkiye’nin ilk ve tek dişlisiz motorlu otomatik asansör kapısı üretimini 2013 
yılında seri üretim noktasına taşıyan Emay Mühendislik, Ar-Ge faaliyetleri ile 
de önümüzdeki 3 yıl büyümeyi hedefliyor.
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1999 yılında Bursa Kauçuk ismiyle sa-
tış-pazarlama faaliyetine başlayan 
ve 2001 yılında Bilge Kauçuk firma-

sını kurarak imalata girdiklerini belirten, 
Genel Müdür Barış Otruş 2010 yılından 
itibaren üretim faaliyetine Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde devam et-
tiklerini söyledi. Otruş, “2001’de 8 çalışan 
ile 150 metrekare imalat ve 70 metrekare 
satış alanında faaliyet gösteriyorduk.

Bugün 4 bin metrekare imalat ve 600 
metrekare satış alanında 70 çalışana ulaş-
tık. Üretimde HOSAB Fabrikamızı, satış 
merkezi olarak ta Nilüfer Ticaret Merke-
zi’ni kullanıyoruz” dedi.

PROJE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ 
Sektörde problem çözme üzerine uz-

manlaştıklarını özel işler yaptıklarını 

belirten Barış Otruş, son yatırımları ve 
hedefleri konusunda şu bilgileri verdi: 

“Devamlı bir şekilde yeni projelerle 
üretime devam ediyoruz. 2012 ve 2013 
yıllarında laboratuar yatırımımız ta-
mamlandı. 2014 yılı için en önemli pro-
jemiz ise hamur hanenin yenilenmesi 
ve kalite bölümünü geliştirmek olacak. 
Kauçuk imalat sektörü, Türkiye’de hızla 
yol alan sektör. Sektörün kendine has 
rakamlarını plastik sektöründen tam 
olarak ayıramasak da sektörün son 10 
yıldaki büyüme ortalaması, yıllık % 
15’lerde gözüküyor. Özellikle otomotiv 
yan sanayinin ve bu bağlamda kalite an-
layışının gelişmesi sektörü ciddi manada 
ihracatçı konuma getirmiş durumda. Fir-
ma olarak amacımız da sektörün gelişim 
ve büyüme hızının üstünde bir büyüme 

sağlamak ki, bu bugüne kadar başarılmış 
durumdadır.”

HEDEF SAVUNMA SANAYİ VE
DEMİRYOLU

Firma olarak 2013 yılında başlayan 
ve 2014 yılında gelişerek devam etme-
sini bekledikleri projelerin savunma sa-
nayi ve demiryolu sektörüne dönük ka-
uçuk mamullerin üretimini sağlanmak 
olduğunu belirten Bilge Kauçuk Genel 
Müdürü Barış Otruş, bu iki sektör için 
ciddi Ar-Ge çalışmaları başlattıklarını 
vurguladı. Otruş “Konuyla ilgili olarak 
demiryollarında kullanılan özel yanmaz-
lık özelliği bulunan Epdm cinsi kauçuk 
ürünlerin çalışması sona erdirilerek dün-
yaca ünlü iki ayrı laboratuardan onaylar 
alınmıştır. 2013’ün ilk altı ayında bizim 
beklentilerimizin üstünde gerçekleşme-
ler yaşadık. İkinci yarıyıl beklentilerimiz 
ise birinci yarıyılın biraz altında gözükü-
yor. Bunun önemli sebeplerinden birisi 
de Avrupa’daki durgunluk ve kurlardaki 
dalgalanma” dedi.

Bilge Kauçuk
Savunma Sanayi ve Demiryolları
İçin Ar-Ge Çalışmalarına Hız Verdi
Kauçuktan mamul ürünler üreten Bilge Kauçuk, savunma sanayine yönelik 
yürüyen araçların contaları ve demiryollarında kullanılan kapı ve cam 
lastikleri konusunda çalışmalara ağırlık veriyor.

Üretim Kauçuktan mamul her türlü yedek par-
ça ve sarf malzeme. Oring, sızdırmazlık 
ürünleri, otomotiv cam ve kapı lastikle-
ri, savunma sanayine yönelik yürüyen 
araçların contaları; demiryollarında 
kullanılan kapı ve cam lastikleri.

Toplam alan (Satış+üretim) 4.600 m2, 5.000 m2

İstihdam 70 kişi
2012 ciro 5.400.000 USD
2013 ciro (hedef) 6.200.000 USD
2012 ihracat 550.000 USD
2013 ihracat (hedef) 650.000 USD

Bilge Kauçuk

Bilge Kauçuk Genel 
Müdür Barış Otruş.
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2004 yılında temelleri atılan Fabio 
Hava Süspansiyon Sistemleri, ilk 
olarak NOSAB Dökümcüler Sanayi 

Sitesi’nde, bir atölye, 12 pres ve 18 kişilik 
bir ekiple faaliyete başladı. Türkiye’nin 
en büyük körük fabrikası olma hedefiy-
le 2008 yılında yeniden yapılanan firma, 
ürün gamına yeni ürünler ve müşteriler 
ekleyip, atölye sayısını 9’a çıkarttı. Böy-
lece körük pazarının en önemli oyuncula-
rından biri olan firma, 2012 yılında 17.000 
m² kapalı alanlı Hasanağa Organize Sa-
nayi Bölgesi’ndeki kendi yerine taşındı. 
Firmanın ürünleri arasında; binek araç 
süspansiyon körüğü, Amerikan tip, me-
talli, katlı, kabin, roll, koltuk ve özel üre-
tim körükler, metal ve plastik pistonlar 
bulunuyor.

HOSAB FABRİKASI İLE ÇITA YÜKSELDİ
Fabio Hava Süspansiyon Sistemleri 

Genel Müdürü Mustafa Bacakcı, Fabio Ai-
lesi olarak ‘‘Fabio için üretiyorum, ülkeme 
hizmet ediyorum’’  sloganı ile dünya mar-
kası olma yolunda hızlı bir şekilde ilerle-
diklerini söyledi. Bacakcı, “Piston, pleyt, 
cemosil boya, krom kaplama ve otoma-
tik toz boya ünitesinin yanı sıra kort bezi 
kaplama ünitesini de bünyemize dahil 
edip Türkiye’nin en büyük entegre körük 
imalatçısı olmak hedefimiz. Yeni tesis-
lerin makine yatırımları da dahil 15 mil-
yon TL’ye mal oldu. Otomasyon ağırlıklı 
teknoloji yatırımlarına devam ediyoruz. 
HOSAB tesisimizle kapasitede yüzde 100 
artış sağladık. Yılda 2 milyon körük ürete-
bilecek noktaya ulaştık. Şu anda mevcut 
kapasitemizin yüzde 55’ini kullanıyoruz. 
Geçen yılki süspansiyon körüğü üretim ve 
satış miktarı 570 bin civarındaydı. Ürün 
çeşitliliğimizi de yüzde 25 oranında artır-
dık. Yeni yatırımlara paralel olarak istih-
dam sayımız 250’ye yükseldi” dedi.

Fabio, HOSAB’daki 15 Milyon TL’lik
Yatırımı ile Çıtayı Yükseltti...
2012 yılında Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni tesisinde üretime geçen Fabio Hava 
Süspansiyon Sistemleri, kapasite ve istihdamını arttırdı. Firma, Türkiye’nin en büyük entegre 
körük imalatçısı olma yolunda ilerliyor.

İÇ PAZARDA DA BÜYÜYECEK
Dış pazarlarda yakaladıkları başarı-

yı ve sürekliliği iç pazarda da sağlama-
yı planladıklarını vurgulayan Mustafa 
Bacakcı, yüzde 25 iç pazar satış hacmine 
ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bacak-
cı “Üretimimizin yüzde 90’ını 82 ülkeye 
ihraç ediyoruz. Bu yıl firmamız açısından 
daha atak geçecek. Uzakdoğu ve Çin ile 
ilgili çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Çin’e ihracat yapmak hedefi-
miz. Yatırım konusunda bugüne kadar 
planladığımız hedefler doğrultusunda 
ilerliyoruz. Birinci hedefimiz süspansiyon 
körüğü olarak üretilen tüm ürünleri en 
kaliteli ve düşük maliyette üretebilmek. 
Üretim teknolojinin geliştirilip yenilen-
mesi ve körük üzerindeki metal parçaların 
kalıplarının firma bünyesinde yapılması-
nı sağlayacak yeni pres, kaynak robotları 

ve rulo sürücülerini devreye aldık. Körük 
içinde kullanılan tüm kauçuk parçaları 
imal etmemize olanak sağlayacak gerekli 
makine parkurunu geçtiğimiz yıl 3,5 mil-
yon TL’lik yatırımla oluşturduk. Bugüne 
kadar üretime alınan süspansiyon körük-
leri ve metal kalıplar firma bünyesinde 
yapıldığı için yeni CNC makine yatırım-
larıyla kalıphane bölümünde de kapasite 
artışı planlıyoruz. Bu yıl hayata geçirmeyi 
planladığımız bir diğer proje ise kalender 
hattıyla kaplama ve toz boya tesisi. 2014 
hedefimiz ana sanayiye üretim yapan bir 
firma haline gelmek” şeklinde konuştu.

Sektörde tasarım eksikliğinin önemli 
bir sorun olduğuna işaret eden Bacakcı, 
dünyada tasarımın 2 ya da 3 firma üzerin-
den döndüğünü, bu nedenle Türkiye’deki 
üreticilerin de bu alana yoğunlaşması ge-
rektiğini kaydetti.
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1993 yılında kurulan 85 No’lu SS Ha-
sanağa Otobüs Minibüs Kamyon 
ve Kamyonetçiler Motorlu Taşıyıcı-

lar Kooperatifi, 150 adet servis aracı, 40 
adet kamyon, 10 adet kamyonet ve 10 
adet taksi ile Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki firmalara hizmet veriyor. 
Kooperatifin, üyelerinin taşıma hizmet-
lerini pazarlamak amacıyla kurulduğunu 
hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Mete, “Kooperatifimiz kurulduğu dö-
nemde şehir içi ve şehirlerarası nakliye 
hizmeti vermiştir. Sanayinin bu bölgede 
her geçen gün gelişmesiyle birlikte bizim 
de hizmetlerimiz çeşitlendi. Şuan kam-
yon ve kamyonetler ile şehir içi ve şehir-
lerarası nakliye hizmeti verirken, servis 
ve taksi hizmeti ile de müşterilerimizin 
taleplerini karşılamaktayız. Filomuzun 
büyük çoğunluğunu servis araçları oluş-
turuyor” dedi.

REKABET GELİŞİMİ GETİRİYOR
Mete, HOSAB sürekli büyüyen ve dik-

kat çeken bir sanayi bölgesi olduğunu 
vurgulayarak şunları söyledi: “Bu geliş-
me hem nakliye hem de servis hizmeti 
ile rakipleri de getiriyor. Biz de rekabet 
için sürekli gelişim ve yenilenme içeri-
sindeyiz. 2012 yılı itibariyle tüm servis ve 

nakliye araçlarımıza araç takip sistemi 
taktık ve 24 saat online gözetim yapıyo-
ruz. Nakliye araçlarımız için yük kaskosu, 
servis araçlarımız için de koltuk sigortası 
olma şartını koşuyoruz. Sanayi bölgemiz 
her geçen gün büyüdüğü için nakliye ve 
servis konusunda talep artıyor.

HEDEFİMİZ YENİ TESİS KURMAK
Kendi içimizde yönetim kurulu ve 

üyelerimizle almış olduğumuz karar so-
nucunda nakliye hizmeti veren araçları-
mız için en fazla 10, servis hizmeti veren 
araçlarımız için en fazla 5 yaş sınırlaması 
koyduk. İleriye dönük olarak kısa dönem-
de, tır alarak vermiş olduğumuz hizmeti 

çeşitlendirmeyi planlıyoruz; uzun dö-
nemde ise hizmet veren tüm araçlarımı-
zın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
bir tesis kurmayı planlıyoruz. 

KALİTE BELGELİ HİZMET
Kooperatifimiz nakliye hizmeti satışı 

yaptığından dolayı bu hizmeti sağlamak-
la yetkilendirilmek üzere Ulaştırma Ba-
kanlığı tarafından 23.02.2006 tarihinde 
R1 yetki belgesi ile yetkilendirilmiştir. 
Nakliye hizmeti veren tüm araçlarımızda 
da K1 yetki belgesi mevcuttur. Müşterile-
rimize daha iyi hizmet vermek amacı ile 
Türk Standartları Enstitüsüne başvurduk 
ve TS EN ISO 9001:2008 kalite belgesini 
aldık” dedi.

HOSAB ile Birlikte Hasanağa
Taşıyıcılar Kooperatif i de Büyüyor
20 yıldır bölgede nakliye ve servis hizmeti sunan Hasanağa Otobüs Minibüs Kamyon ve Kamyonetçiler 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, HOSAB firmaların yüzde 70’ine hizmet veriyor. Yönetim Kurulu Başkan 
Hüseyin Mete, “Biz sanayimizin tamamına kaliteli hizmet götürmek amacındayız” diyor.

Hüseyin Mete
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Elektrikli araçlar, içten yanmalı mo-
torlu araçlara kıyasla yüzde 90’a 
varan oranlarda enerji tasarrufu 

sağlayan, çevreye duyarlı, gürültü kirli-
liğine yol açmayan, sessiz ve ekonomik. 
Ancak henüz yaygın olarak hayatımıza 
girmiş değil. Dünya genelinde yüzde 100 
elektrikli araç üreten markalar, mevcut 
araç modellerini, elektrikli tahrik siste-
mi uygulayarak geliştiriyorlar. DMA da 
global markalarla aynı yaklaşımı benim-
seyerek, uzun süreli Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda; bütünüyle kendisine ait bir 
elektrikli tahrik sisteminin donanım ve 
yazılımlarını geliştirdi. Bu sistemi, etkin 
ve hızlı bir şekilde mevcut araçlara uygu-
lanabilen esnek bir yapıya dönüştürdü. 

BURSA’DA SATIŞA SUNULUYOR
DMA mühendislerinin geliştirdiği 

ve 500 bin kilometreyi aşan testlerin ar-
dından ortaya çıkartılan teknoloji, Türki-
ye’de elektrikli araç konusunda TSE’den 
tip onay belgesi almaya hak kazanan ilk 

marka oldu. DMA teknolojisi ile yüzde 
100 elektrik motorlu araçlar artık yollara 
çıkıyor ve yüksek teknolojili bir araçtan 
beklenilenleri sunuyor. DMA ile distri-
bütörlük anlaşması yapan ve HOSAB’da 
faaliyet gösteren Me-Be-Sa Şirketinin Ge-
nel Müdürü Erdil Uğurlu, Bursa’da 30 Ka-
sım’dan itibaren Mihraplı Caddesi’ndeki 
showroomlarında elektrikli araç satışla-
rının başlayacağını söyledi.

6 TL’YE 280 KM YOL
DMA’nın kullandığı teknolojinin dün-

yada örneği olmadığını söyleyen Bursa 
Distribütörü Erdil Uğurlu şu bilgileri ver-
di: “Elektronik beyin üniteleri ve buna 
ait yazılımları tamamen DMA tarafından 
geliştirilen elektrikli otomobil, tek şarj ile 
yaklaşık 280 km. yol yapabiliyor. Bu kadar 
yol yapmanın maliyeti ise sadece 6 lira. 
Aracın en önemli avantajlarından biri de 
evdeki normal bir prizden şarj etme im-
kânı olması. Araç, şehir şebekesinin her 
yerinden temin edilebilen 220V ile yak-

Yüzde 100 Elektrik, Sıfır Emisyon
DMA’nın Elektrikli Araçları Yollarda...
Derindere Motorlu Araçlar (DMA) tümüyle kendisine ait bir elektrikli tahrik sisteminin donanım 
ve yazılımlarını geliştirdi. Bu sistemi, etkin ve hızlı bir şekilde mevcut araçlara uygulanabilen 
esnek bir yapıya dönüştürdü ve yüzde 100 elektrik motorlu araçları yollara çıkarttı.

62kW sürekli (84 kW max.) güç üretme kapasiteli 
elektrik motoru, ayağınızı gaz pedalından 
çektiğiniz veya fren yaptığınız her an, motorun 
bir elektrik jeneratörü olarak kullanılmasını 
sağlıyor ve elektrik üretip, bataryalarda 
depoluyor. Araçlarda, ekonomik, spor ve kaygan 
zemin sürüş modları bulunuyor.
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laşık 8 saatte tam olarak şarj edilebiliyor. 
DMA hızlı Şarj Ünitesi ile bu süre 3 saate 
iniyor. İddialı dev markalar varken, Ana-
dolu’dan bir firmanın bu işe soyunması 
dikkat çekici. DMA’nın en büyük başarısı 
ise aracın en önemli parçaları, elektronik 
beyin üniteleri ve buna ait yazılımlarını 
tamamen kendi mühendislik becerisiyle 
geliştirmiş olması. Hazıra konup, bir baş-
ka markayı taklit etmemişler.

 
SERVİS MALİYETLERİ DÜŞÜK

Geleneksel yakıt sistemiyle çalışan 
içten yanmalı motora sahip araçlarda 
mevcut sıvı yakıt ihtiyacı, elektrikli araç-
larımızda bulunmuyor. Sadece elektrik 
enerjisi ile çalışan DMA teknolojisi, çok 
büyük bir tasarruf sağlıyor. Az yakıt har-
cayan ekonomik bir dizel araç baz alına-
rak yapılan değerlendirmeler; tasarrufun 
boyutunu net olarak gösteriyor. Orta-
lama 6 Lt/100 km yakıt tüketim değeri 
ile 280 km’lik bir menzil için günümüz 
koşullarında yaklaşık 70 lira tutarında 
bir maliyet ortaya çıkıyor. %100 elektrik 
enerjisine dayanan DMA teknolojisi ile 
aynı yol kat edildiğinde, bu maliyet orta-
lama 6 lira seviyesinde gerçekleşiyor. Pi-
yasada satılan diğer elektrikli araçlar için 
ayda yaklaşık 150 Euro civarında batarya 
kirası alınıyor. DMA’nın elektrikli araçla-
rında ise batarya kirası yükü yok.

Tüketim değerlerinin yanı sıra servis 
maliyetleri açısından da ekonomik bir 
teknoloji yaratıldı. DMA teknolojisine 
sahip araçların bakım maliyetleri, içten 
yanmalı geleneksel motorlu araçlara 
göre yüzde 90’e kadar daha ekonomik. 
Bunun en önemli nedeni, bu teknolojiye 
sahip araçlarda yağ filtresi, hava filtresi, 
buji gibi periyodik bakımlarda değiştiril-
mesi gereken sarf malzemelerinin olma-
masıdır.”

Durmazlar Holding’in yatırımı 
Hilton Bursa Convention Cen-
ter & Spa, kış döneminde Aneta 

Spa & Wellness Merkezi ile ayrıcalıklı 
hizmet sunmak için tüm hazırlıklarını 
tamamladı. Bedeniniz için canlandırı-
cı vücut masajları ve kişiye özel uygu-
lanan özel tasarım masaj konseptleri 
Aneta uzmanlığıyla buluşuyor. 

TÜRK HAMAMLARI
Ab-ı Lal, Ab-ı Hayat gibi özel uygu-

lamaların sunulduğu Türk hamam-
ları, VIP Türk Hamamı, toksinlerden 
arınmak ve ter atmak isteyenler için 
manzaralı saunalar ve buhar odaları 
yeniden doğmanız için fırsat veriyor. 
Aneta Spa & Wellness Merkezi’nde 
farklı üyelik seçenekleri mevcut.

UZMAN KADRO VE SPOR
Uzman kadro eşliğinde masaj ve 

bakım odalarında bütün gerginlikle-
rinden kurtulurken, son teknolojinin 
hakim olduğu fitness salonunda spor 
yapma lüksünü yaşayabilirsiniz. Spor 
yaparken internette gezinme, ma-
illerinize bakma ya da iPhone veya 
iPad’inizi bağlayarak kendi müziğini-
zi dinleme keyfi de mevcut. Ayrıca eş-
siz manzaranın hakim olduğu  ısıtma-
lı kapalı yüzme havuzunda yorucu bir 
günü yüzerek tamamlayabilir, ardın-
dan alacağınız masajla yeniden doğ-
muş gibi akşama hazırlanabilirsiniz.

Aneta Spa & Wellness Merkezi’nin  
ESPA /Avrupa Spa Birliği tarafından 
verilen Avrupa Spa Sertifikası da bu-
lunuyor.

DMA Multimedya Sistemi, ön konsoldaki geniş 
ekranda şarj, hız, kullanım, menzil gibi bilgileri 
veriyor. Akıllı telefon ile bu verilere uzaktan 
erişmek de mümkün. 

Hilton Bursa Spa’da 
Hak Ettiğiniz Ayrıcalık
Kış aylarında, sağlıklı, dinç ve enerjik hissettirecek Spa ve 
masaj deneyimi Hilton Bursa’da özel ayrıcalıklarla sunuluyor.
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BAŞARILARLA DOLU NİCE YILLAR DİLEĞİYLE
HOSAB’IN 10. YILI KUTLU OLSUN...



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.


