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HOSAB’ın bugününe gelirken yaşadıklarımız
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü 
Hüseyin Kaplan, OSB niteliğinin iptalini ve 
yaşanan sıkıntıları yazdı. 

OSB’lerin avantajı kalkıyor mu?
Organize sanayi bölgeleri, birer cazibe 
merkezi olma özelliğinden uzaklaşıyor 
mu? Sanayiye avantaj sunabiliyor mu?

OSB Doğalgaz AŞ kuruluyor
OSBÜK önderliğinde kurulacak olan şirket, 
gaz ithalat yetkisi alacak. Şirket hisse 
yapısı nasıl olacak? OSB’ler uygulamaya 
nasıl dahil olacak? 

Karsan’dan Renault Trucks’a  üretim
Otomotivde ilk çeyrek üretim rakamları 
oldukça kötü gelmişken, bölgemize komşu 
Karsan fi rması Renault ile hamle yaptı.

Bursa’nın seçimi...
29 Mart Yerel Seçimlerinde Bursa’da nasıl 
bir tablo ortaya çıktı? Yeni başkanlar ve 
rakamlarla seçimin analizi...

Krizden kurtuluş: İfl as ertelemesi!..
SMMM Önder Türemen, kriz ortamında 
ifl asın ertelenmesi uygulaması ile ilgili 
yazdı.

Yeni TTY: Şirketleri neler bekliyor?
Avukat İsmail Hakkı Acar, Yeni Türk Ticaret 
Yasası  yürürlüğe girdiğinde şirketlerde 
olacakları irdeledi. UYAP’ı anlattı.

Firmalarımız
Bölgemizdeki fi rmalarımızdan haberler. 
Bu sayıda; Bal-Pi Gıda, Seçkin Onur, 
Barhan Gıda, Cankar Plastik, Megamak 
Makine, Pifaş İplik, Baby Center ve tüm 
fi rmalarımızın listesi ile iletişim bilgileri.

Uluabat (Apolyont) Gölü
Hasanağa OSB’nin yanı başındaki cennet 
Uluabat Gölü; doğal güzellikleri ve kuş 
varlığı yönünden Avrupa ve Ortadoğu’nun 
en önemli sulak alanlarından...
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4

AHMET SEZGİ ERCEİŞ
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı

Dergimizin ilk sayısında değindik, bölgemiz Bursa’nın gelişim bölgesi olan 
batısında ve önü açık bir bölge. Ancak şu anda ekonomik kriz sebebiyle 
bazı sıkıntılarımız var. O sıkıntıların başında, 1 milyon TL civarında bir 

harcama ile tamamladığımız doğalgaz alt yapısına rağmen bölgemize doğalgaz 
veremiyor oluşumuz var.

BOTAŞ’ın OSB’lere tanıdığı yüzde 1’lik iskonto oranından bu yıl başından iti-
baren vazgeçmesi bizi beklemeye itti. OSBÜK’ün kurma çalışmalarına başladığı 
Doğalgaz AŞ başta olmak üzere gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bir başka konu, HOSAB Arıtma Tesisi konusudur. Bizler, doğalgazda olduğu 
gibi arıtma tesisi konusunda da alt yapımızı tamamladık. Arıtma yapabilmek adına 
bu alt yapı yatırımını yaparken, bu yılın mayıs ayında arıtma tesisimizin çalıştı-
rılmasını planlamış bu konuda bir taahhüt vermiştik. Ancak malum olduğu üzere 
ekonomik koşullar oldukça kötü gelişti. Arıtma projemizi hayata geçiremedik.

Bu projelerimizi yapacağız ancak tıpkı krizin atlatılması, yaralarının sarılmasın-
da olduğu gibi bizim de zamana ve kaynağa ihtiyacımız var. Arıtma tesisi ko-
nusunda son dönemde çeşitli temaslarımız oldu. Önümüzdeki günlerde de Ankara 
başta olmak üzere temaslarımız devam edecek.

Dünya, ekonomik krizin en yoğun günlerini yaşarken biz ülkemizde seçim gün-
demine odaklandık. Bu arada ekonomiye dair bazı düzenlemeler de yapıldı, ancak 
seçim daima ön planda oldu. 29 Mart’tan sonra yerel seçim süreci artık geride 
kaldı, seçilenler görevlerine başladı. 

Bu arada, organize sanayi bölgemizin de komşusu olan ve ismini aldığı Hasa-
nağa Belde Belediyesi gibi bir çok belediye kapatıldı. Hasanağa Beldesi Bele-
diye Başkanlığı, 1972 yılında Nilüfer İlçesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 

Biz Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi olarak belde belediyemiz ile geçmiş 
yıllarda bazı sıkıntılar yaşadık. Ancak son dönemde iyi ilişkiler içindeydik. Bölge-
miz ve beldemizin gelişimi için işbirliği ve güçlü bir iletişimimiz vardı. Hasanağa 
Belediyesi’nin son Başkanı İbrahim Sincanlı iktidar partisinden Nilüfer Belediye 
Meclisi Adayı olarak seçime girdi ve seçildi.

Yeni dönemde, Nilüfer Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve ortak çalışma im-
kanı bulup bulamayacağımıza dair sanayicilerimizin bazı tereddütleri vardı. Ancak 
Nilüfer’de üçüncü kez başkanlığa seçilerek bir rekor kıran Mustafa Bozbey baş-
kanlığındaki belediyemiz ile ortak faydalar yaratacak olumlu bir çalışma dönemi 
geçireceğimize, aynı şeyi Büyükşehir Belediyemiz için de rahatlıkla söyleyebilece-
ğimize inanıyoruz.

Saygılarımla.

Arıtma konusunda zamana 
ve kaynağa ihtiyacımız var!
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Merhaba değerli sanayicilerimiz,
Bu elinizde tuttuğunuz HOSAB VİZYON Dergimizin ikinci sayısı... 
Dergimizin birinci sayısını yayımladıktan sonra bir çok olumlu görüş al-

dık. Bunun için hepinize teşekkür ederim.
Bölgemizin sesi olarak dergimizin başta sizlerin desteği ve sahiplenmesiyle iş-

levlerini yerine getireceğinden kuşkumuz yok.
Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan Türkiye de doğal olarak 

nasibini aldı. Genel olarak ülke bütünündeki ekonomik iklim bozuk. Ancak yaşa-
dığımız şehir Bursa’da şartlar daha kötü. Çünkü Bursa, ülkemizin önemli sanayi 
şehirlerinden biri ve özellikle otomotiv üretiminde söz sahibi.

Bu ekonomik krizinden maalesef en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv 
geldi. Bu nedenle Bursamız 2008 yılını bitirirken ve 2009 yılının ilk üç ayında krizi 
çok derin yaşadı, çok fazla hissetti.

Hükümetin, yerel seçim öncesi bazı sektörlere ve otomotive dönük vergi indi-
rimleri uygulamalarının estirdiği olumlu hava ile sektörde fabrikaların kapıları 
yine açıldı, makineler çalışmaya başladı, çalışanlar kısmen de olsa işlerinin 
başına geri döndü.

Peki kriz öncesinde miyiz? Hayır. Çok daha gerilerdeyiz.
Biz bölgemiz olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nden yola çıkarsak, Eko-

nomik kriz öncesinde bölgemizde çalışan sayısı 3 bin kişi civarındayken 
bugün bin 900 kişi civarına düştü. Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmaya göre 
krizin istihdama etkisi maalesef yüzde 37’yi aşan bir daralma oldu.

Krizin etkilerinin en yoğun hissedildiği son aylarda bölgemizde 7 fi rma ka-
pandı. Bizler alt yapı yatırımları paralelinde bölgemizde doluluk oranının her geçen 
gün artacağını beklerken maalesef kriz büyümemizi durdurdu. Daha önce günde 
2-3 defa arsa ya da bina almak için talepler geliyordu, bugün satılık birçok arsa 
ve bina var ancak talep yok. 

Ekonomik krizin hepimize etkileri ile ilgili bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. 
Diğer sanayi bölgelerinde de benzer tablolar var. Bizim karşı karşıya kaldıklarımızın 
benzeri olaylar mutlaka oralarda da yaşanıyor. Bu geri gidiş trendinin daha fazla 
sürmemesi, yükselişin başlaması en büyük temennimiz.

Bu ortamda hükümetimizin hazırlayıp açıkladığı önlemler paketlerini genel ola-
rak olumlu buluyoruz... Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirim-
leri Bursa’yı yakından ilgilendiriyor. Nitekim, sektörden olumlu sinyaller alındı. Bu 
şekilde sanayiciyi ve esnafı rahatlatacak kararlar alınması elbette sevindirici ancak 
bu kararların daha hızlı alınıp hayata geçirilmesi bizlerin ortak dileği.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere...

ÖMER FARUK KORUN
Hasanağa İşverenler Derneği Başkanı

Bölgemizde istihdam
yüzde 35 geriledi!





Bölgemizden
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26.09.2003 Tarihinde 216 sicil 
numarasıyla organize sanayi 
bölgesi (OSB) olan BOSAB, yet-

kilerini kullanabilmek için Hasanağa 
Belediyesi’nin tasdik edip, uygula-
dığı imar planlarını revize ettirerek 
Bakanlığa tasdik ettirmek üzere 
hazırlatıp gönderdiğinde problem-
ler ortaya çıktı.

Yer Seçim Komisyonu-
nun 05.02.2002 tarihinde 
yaptığı inceleme sonucun-
da, bir kısım kuruluşlar gö-
rüşlerini hemen, bir kısım 
kuruluşlar da görüşlerini 
daha sonra belirterek, OSB 
sınırlarının bugünkü haliy-
le onaylandığı 26.10.2004 
tarihli Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı yazıları ile tespit 
edilmiştir.

OSB Planlarının Bakan-
lıkça onaylanabilmesi için 
öncelikle 1/25.000 ölçekli 
Batı Planlama Bölgesi Çevre Düzeni 
Planında lekelenmesi gerektiğinden, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bu 
planları tasdikinden sonra, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca 1/5000 ölçekli 
imar planı tasdik ettirilip, OSB sınırları 
ve büyüklüğü kesinlik kazanmış oldu.

BÖLGEMİZLE İLGİLİ
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Komisyonca incelenen alanda ku-
ruluşların görüşleri doğrultusunda,

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

b) Y-2 Sulama kanalının, OSB’nin 
kuzey doğusuna OSB tarafından tesis 
edilmesi,

c) Deprem yönetmeliklerine uyul-
ması, 

d) OSB Alanındaki atık suların, Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterleri 
çerçevesinde arıtıldıktan sonra Hasana-
ğa Deresine deşarj edilmesi, arıtılmış 
olsa dahi atıkların hiçbir suretle 
Ululabat Gölüne verilmemesi,

e) 2/B Alanlarının OSB dışında bı-
rakılması,

f) OSB Çevresinde yol 
olan kısımlarda 20 mt., di-
ğer kısımlarda 50 mt. Sağ-
lık Koruma Bandının oluş-
turulması, istenmiş. Daha 
sonra İl Sağlık Müdürlüğü 
başkanlığında toplanan in-
celeme kurulunca 50 mt.’lik 
Sağlık Koruma Bandının 
5 mt. ve 10 mt.’lik yapı 
yaklaşma mesafelerinde 
düzenlenmesinin uygun 
olduğuna 13.09.2006 
tarihli raporu ile karar 
verildi. 

g) Bölgenin jeolojik ve 
jeoteknik etüt raporlarının yapılarak 
Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onay-
lanması istenmiş olup, gereği talep 
doğrultusunda yaptırılmıştır.

Sonuç olarak yukarıdaki kuruluş-
ların görüşleri doğrultusunda öneriler 
dikkate alınarak; 

OSB olması talep edilen 225 
hektar alanın, 111 hektarının OSB 
olması uygun bulunmuştur.

İmar Planlarını tasdik ettirmek için, 
kuruluşların görüşleri doğrultusunda 
tüm düzeltmeleri yapmak ve planımızı 
tasdik ettirmek, OSB onay tarihinden 
itibaren 5 yılımızı almıştı. Sanayi ve Ti-
caret Bakanlığı planları titizlikle ince-
leyip, eksikliklerini tamamlatmaya ça-
lışırken belde belediyesine yazılı olarak 
bir soru sormuştu. “Daha önce tasdik 
edilen Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi planını onaylarken hangi 

kuruluşlardan görüş aldınız?”  so-
rusuna, “hiçbir kuruluştan görüş 
almadık” denmişti.

YER SEÇİMİ İPTALİ
Planlarımızı onaylatma aşamasın-

da, Hasanağa Belediye Başkanlığı’nın 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na işlemle-
rin iptali ile ilgili, Bursa 2. İdare Mah-
kemesinde 2003/1845 esas sayısıyla 
açtığı dava neticesinde, yer seçiminin 
iptaline 06.12.2005 tarih ve E.2003/ 
1845.K.2005/1457 sayıyla karar veril-
diğini, 07.02.2006 tarihinde Bakanlığa 
tebliği yapıldı.

Hasanağa Belediyesi’nce, OSB dı-
şında bırakılan parsel sahiplerinin 
mağdur olduğu, Sağlık Koruma Bant-
larının eşitliğe ve yönetmeliğe aykırı 
olarak tespit edildiği ve OSB sınırla-
rının önceden kesinleşen imar planı 
ile oluşan bütünlüğü ve yapılaşmayı 
bozacak şekilde küçültüldüğü ileri sü-
rülerek iptali istenilmişken, Bursa 2. 
İdare Mahkemesi, yer seçim komisyo-
nuna katılan kuruluşların oybirliği ile 
karar almadığı ve OSB alanının bir kıs-
mının Uluabat Gölü su toplama havza-
sı tampon bölgesinde kaldığı gerekçe-
siyle yer seçimi işleminin iptaline 
karar vermişti.

OSB OLMAKTAN ÇIKMIŞTIK
Bu karar Yönetim Kurulu Başkan-

lığımıza, Bakanlığın 13.03.2006 tarih 
ve 1858 sayılı yazıları ile “Yer seçimi 
iptal edildiğinden bu aşamada Batı 
OSB’ye ilişkin tüm iş ve işlemlerin 
durdurulması hususunda gereği-
ni rica ederim” tebliğ edildi. Yani 
13.03.2006 tarihi itibariyle  Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi’nin (eski BO-
SAB) OSB’liği iptal edilmiş oldu.

Bölgemizle ilgili gelişme sürecine 
bir sonraki yazımda devam edeceğim.

HOSAB’ın bugününe
gelirken yaşadıklarımız

HÜSEYİN KAPLAN
HOSAB Bölge Müdürü
İnşaat Mühendisi
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HOSAB’A YAKIŞAN MERKEZ

Hasanağa Organize Sanayi Böl-
gesi (HOSAB), 26 Eylül 2003 
tarihinde organize sanayi böl-

gesi (OSB) olunca, Bölge Müdürlüğü 
Nesa Çelik A.Ş. fi rmasının idare bina-
sının en üst katında, giriş olarak Pifaş 
Tekstil A.Ş.’nin girişinin kullanıldığı 
iki odalı bir yerde kiracı olarak hizmet 
vermeye başladı.

Bölgede fabrika sayısının artması 
ve eski yerde karşılaşılan çeşitli prob-
lemler sonunda Yönetim Kurulunca, 
Hasanağa İşverenler Derneği’ne 
(HİD) ait olan 130 Ada 2 parsel sa-
yılı arsa üzerine 5 Aralık 2005 tarih 
2005/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
ile çağdaş bir idari bina yapmaya karar 
verildi. Dernek genel kurulunda, Hasa-
nağa Organize Sanayi Bölgesine 2.005 
metrekare üzerine kurulacak bölge bi-
nasının projeleri hazırlattı.

Zemin etüdleri yaptırılıp projeleri 
hazırlanan binanın hafriyat çalışmala-
rı, zemin kaya olması nedeniyle planla-

nandan uzun sürdü. Deprem Yönetme-
liği dikkate alınıp betonarme hapları 
yapılan binanın mimarisi, Mimar Nil-
gün Değişmen, betonarmesi ise İn-
şaat Mühendisi Murat Kaplan’a ait 
olup, uygulaması da emanet usulü ile 
Bölge Müdürlüğünce yaptırıldı. 

Kontrolü ve uygulaması Bölge Mü-
dürü İnşaat Mühendisi Hüseyin Kaplan 
tarafından yapılan Bölge Müdürlüğü 
binasına 22 Eylül 2006 tarihinde, bölge 
sanayicilerinin katıldığı temel atma 
töreni ile resmen başlanmış oldu.

Sanayicimize pek çok hizmet vere-
cek Bölge Binası, tasarımı, iç dekoras-
yonu ve hizmet üniteleri örnek olacak 
niteliktedir. HOSAB’ın başarılı çalışma-
larına imza atılacak olan idare merkezi, 
bölgemize yakışan bir tesis olmuştur.

2006 yılı Eylül ayında temeli atılan HOSAB Bölge Müdürlüğü 
binası 2007 yılında sanayicilerin hizmetine girdi.



Haber
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HOSAB Ailesi

Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi ve Hasanağa İşve-

renler Derneği, seçimle görev 
alan yönetim organları dışında 
profesyonel olarak hizmet veren 
bir kadro ile yoluna devam edi-
yor. Bölgenin gelişim süreçlerin-
de büyük emeği olan bu kadro, 
sanayi ve sanayici için çalışıyor. 
Büyük ‘HOSAB Ailesi’nin pro-
fesyonelleri 9 kişi...

HOSAB Bölge Müdürü
Hüseyin KAPLAN

Yönetici Asistanı ve Muh. Sor.
Gonca ÖZALAŞAN

Muhasebe Personeli
Buket  KARA

Basın ve Halkla İlişkiler Sor.
Arzu ERCEİŞ

HİD Personeli
Ali YALMAN

Danışma - Sekreter
Ayşegül KEÇELİ

İdari Personel
Rahim GÜNGÖR
Aykut GİRGİN
Gülnaz KAHRAMAN 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koor-
dinasyon Kurulu (YOİK) üyesi OS-

BÜK tarafından her fırsatta;
- Yatırımın tamamlanıp kaynakların 

bittiği bir anda ödenmesi gereken ‘Cins 
Değişikliği Harcı’nın özellikle büyük 
yüz ölçümlere sahip tesisler kuran OSB 
yatırımları için çok yüksek meblağlar 
tuttuğu ve bu sebeple OSB yatırımcıla-
rının korkulu rüyası haline geldiği,

- Yüksek harç nedeniyle Yapı Kullan-
ma İzin Belgesini almaktan kaçınan ya-
tırımcıların uzun yıllar Emlak Vergisini 
arsa değeri üzerinden ödeyerek daha 
çok gelir kaybına uğradığı, belirterek 
ilgililerin dikkatleri çekilen cins deği-
şikliği harcı her bir bağımsız bölüm için 
100,- TL.’lik maktu harca dönüştü.

Resmi Gazete’nin 28.02.2009 tarih 
ve Mükerrer 27155 sayısında yayım-
lanan 18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı 
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” ile 492 sayılı Harç-
lar Kanununda yapılan değişikliklere 
esas (Seri No:59) Harçlar Kanunu Genel 
Tebliği 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı 
Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi.

Aynı Tebliğ ile;
- Daha önce harç ödeme tarihinden 

itibaren 3 ay içerisinde yapı kullanma 
belgesinin alınarak tapuya işlenmeme-
si halinde harç bedelinin %50’si kadar 
ödenen cezanın kaldırılmış olduğu,

- Maktu 100,- TL. lik cins değişikliği 
harcının ödenmesi sırasında beyanna-
me verme zorunluluğunun kaldırıldığı,

- Daha önce inşa edilmesine rağmen 
28.02.2009 tarihine kadar beyanname 
verilerek cins değişikliği harcı tahakkuk 
ettirilmemiş gayrimenkuller için de, 
100,- TL. lik maktu harcın ödeneceği, 
ayrıca vergi cezası ve gecikme faizi alın-
mayacağı, belirtildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
“Mimarlık ve Mühendislik Hiz-

met Bedellerinin Hesabında Kulla-
nılacak 2009 yılı Yapı Yaklaşık Birim 
Maliyetleri Hakkında Tebliğ”i 19 

Mart 2009 tarih ve 27174 sayılı Res-
mi Gazete yayımlandı. Organize Sa-
nayi Bölgeleri için yapılarda hizmete 
esas olan sınıf  II/B (268,TL) olarak 
belirlendi.

Cins değişikliği harcı 100 TL’ye indi

2009 yapı yaklaşık birim maliyetleri
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Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), 
sanayinin uygun görülen alan-
larda yapılmasını sağlamak, 

kentleşmeyi yönlendirmek, çevre so-
runlarını önlemek, bilgi ve bilişim tek-
nolojilerinden sanayiciyi yararlandır-
mak amacıyla kurulmuştur.

TESCİL KOLAY DEĞİLDİR
OSB’ler, gerekli alt yapı hizmet-

leriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek 
sosyal tesislerde bir bütün olarak, AB 
standartlarında işletilen, mal ve hiz-
met üretebilen, 12.04.2000 tarihinde 
çıkartılan 4562 Sayılı Kanunda, top-
luca hareket edebilme gücüne sahip, sı-
nırları ve imar planları tasdikli araziler 
üzerine 20 civarında kamu kurumu ve 
kuruluşlarından oluşan yer seçim ko-
misyonunca sakıncası olmadığı kabul 
edildikten sonra tescil edilirler. 

OSB’ler tescil edildikten sonra yet-
kilerini, mevzi imar planlarını tasdik 

ettirdikten sonra kullanabilirler. Mev-
zi planları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
onaylarken, yer seçim komisyonunun 
üyelerinin tüm görüşlerini dikkate alır. 
Sağlık koruma bandının oluşturulması, 
çevrenin korunması, arıtma tesisinin 
yeri, hakim rüzgarlarının çevreye olan 
etkisi, ulaşımı, jeolojik yapısı vs. 

OSB İÇİNDE VEYA
DIŞINDA OLMAK

Fakat bir belde belediyesi veya her-
hangi bir belediye yapacağı sanayi pla-
nını hiçbir kuruluşa sormadan belediye 
meclisinden geçirerek onaylar. Ruhsat 
verirken aldığı harçlar yeterli olsa da ol-
masa da bu plan dahilindeki fabrikaları 
da diğer belediye imkanlarından fayda-
landırır. OSB’ler de ise tüm masrafl a-
rını sanayicilerden sağlar. Çevre zarar 
görmesin diye OSB’ler özen gösterir-
ken, diğer sanayi bölgelerindeki sanayi-
ciler hiçbir şeyin farkında değillerdir.

OSB’ler avantajını 
kaybediyor mu?
Organize Sanayi Bölgeleri, cazibe ve bazı avantajların sunulduğu 
sanayi merkezleri olarak yollarına devam etmelidirler.Sanayi ve Ticaret Bakan-

lığı Müsteşarılığı’na Dış 
Ticaret Müsteşarlığı 

İhracat Genel Müdürü Ali 
Boğa atandı. Atamaya ilişkin 
karar Resmi Gazete’nin 4 Mart 
tarihli sayısında yayımlandı. 
1977 yılında Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nda başlayan, 
Devlet Planlama Teşkilatı ile 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda 
devam eden ve reel sektörle 
iç içe yürütülen memuriyet 
görevi olduğunu belirten Boğa, 
“Kendimi bir anlamda yuvaya 
dönmüş olarak addediyorum” 
dedi.

Sanayi
Bakanlığı
Müsteşarı
Ali Boğa oldu

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nden bir görünüş.
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YETKİ VE SORUMLULUK VAR AMA...
OSB Kanununun 20.maddesinde, 

OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik su, ka-
nalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, 
haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı 
ve genel hizmet tesislerini kurma ve 
işletme, kamu ve özel kuruluşlardan 
satın alarak dağıtım ve satışını yapma, 
üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı 
sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğun-
dadır, denmektedir.

Ancak, elektrik ve doğalgaz ile ilgili 
tüm hatların bedelleri ile elemanların 
temini OSB’lerce karşılanmasına rağ-
men, kar edilemediği gibi sanayicilerin 
cebinden çıkan paralarla açık kapatıla-
bilecektir.

Tüm kuruluşlar her türlü yaptı-
rım için OSB bölge müdürlüklerini 
sorumlu tutarken, OSB’ler maddi ve 
teknik bilgi alışverişi konularında ye-
terli destek alamamaktadırlar.

DOĞALGAZ MESELESİ
Bütün bunların yanında, kriz öncesi 

dönemde oldukça yüksek arazi fi yatları 
OSB’lerde dikkat çekiciydi. Ülkemizin 
planlı kalkınma dönemlerine geçişi ve 
sanayileşmenin kalkınmanın lokomo-
tifi  olarak benimsenmesinin ardından 
OSB’ler önemli bir işlev üstlendi. Özel-
likle 2000 yılındaki 4562 Sayılı Yasa ile 
OSB’ler yeni bir ivme kazandı. Bu yasa 

OSB’lerin lisans alarak 
elektrik dağıtımı yapabil-
mesine olanak sağlayan 

21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 5398 sayılı Kanunla 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunun 2. Maddesine (g) bendinin 
eklenmesinden bu güne kadar 
önemli bir sorun olan bağlantı 
hatları sorunu TEDAŞ Yönetim 
Kurulu’nun 13.03.2009 tarih ve 
(12-120) sayılı kararı ile çözüme 
kavuştu. OSB’ler için son derece 

önemli olan söz konusu sorunu; 
10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 5807 sayılı kanunla 
eklenen “onaylı sınır” tanımlama-
sından hareketle değerlendiren 
TEDAŞ yetkilileri tarafından 
hazırlanan 8 maddelik “Usul ve 
Esaslar” raporu, TEDAŞ Yönetim 
Kurulu’nun 13.03.2009 tarih ve 
(12-120) sayılı kararı ile kabul 
edilmiş ve konu 25.03.2009 ve 
993 sayılı yazı ile Dağıtım Şirketle-
rine bildirilmiştir.

TEDAŞ, 
bağlantı hatları 
sorununu çözdü
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bölgelere bazı avantajlar sağlamıştı.
Benzer avantajları örneğin BOTAŞ 

gibi kurumlar da sağlıyordu. Bölgelerde 
doğalgaz alt yapısını devralıp kurmala-
rı veya sıfırdan  oluşturmaları halinde 
BOTAŞ, çok cazip iskonto oranları ile 
OSB’lere doğalgaz veriyordu. Böylece 
BOTAŞ, tek fatura ile doğalgazı OSB’den 
tahsil ediyor, OSB de katılımcılarına fa-
turalandırıyor, işletme ve bakım gibi 
yükümlülükleri yerine getiriyordu. 
BOTAŞ’ın iskonto oranı dahilinde elde 
edilen kazanç da OSB’nin gelişimi ve 
yatırımlarında kullanılıyordu. Ancak 
2008 yılının Mart ayı ile birlikte % 3’e 
kadar indirilen bu iskonto oranı % 1’e 
indirildi. Nihayet 1 Ocak 2009 itibariy-
le de sıfırlandı. 

Bu durumda alt yapısını tamamla-
yan ve sanayicisinden önemli katkılar 
alan bizim gibi OSB’ler yatırımlarının 
maliyeti ile başbaşa kaldı. Şu anda bir 
geçiş dönemi yaşanması, doğalgaz piya-
sasının tedarik ayağında serbestleşme 
aşamasının henüz başında olunması 
nedeniyle ne tür bir hareket içinde ola-
cağımızı da kestiremiyoruz. Gelişmele-
ri takip ediyoruz.

ELEKTRİKTE YAŞANANLAR
Benzer bir sıkıntıyı elektrik temini 

konusunda yaşadık. Uzunca bir süre 

dağıtım lisansı ve elektrik satışları, fi -
yatlandırılması vb. tartışıldı. Nihayet 
EPDK bu konudaki yetkisini kullan-
dı,  tartışmalar geride kaldı. OSB’ler 
elektrikten elde ettikleri gelirleri başka 
yatırımlarda kullanamaz oldular. Bu 
uygulamaya geçilene kadar olan süreç-
te gelir elde edip yatırım yapanlarla ya-
pamayan OSB’ler arasında bir farklılık 
ortaya çıktı. Kamu otoritesi, elektrikte 
kendisinin yaptığı çapraz sübvansiyonu 
OSB’lerde ‘sen yapamazsın’ dedi.

OSB’LER VE SANAYİCİLERİ
DESTEKLENMELİDİR

Elbette OSB’lerin belirli disiplinler 
çerçevesinde gelişmelerini sürdürme-
leri gerekir. Ancak, hemen tüm yatı-
rımlarını kendi imkanları ile yapıp, 
bir de üretim ve uluslar arası rekabet 
ortamında var olma savaşı veren sa-
nayicilere sunulan avantajların kes-
kin bir şekilde ve kısa süre içerisinde 
ortadan kaldırılması çok sağlıklı ol-
mamıştır? 4562 Sayılı Yasa neticesinde 
sanayicilerine sundukları imkanlarla 
ciddi bütçelere sahip olan OSB’lerin 
ani bir fren ile durdurulması doğru 
değildir. OSB’ler cazibe merkezleri ve 
bazı avantajların sunulduğu, sanayinin 
disipline edildiği sanayi merkezleri ola-
rak yollarına devam etmelidirler.

Manisa OSB’de
Elektrik
% 10 indirimli

Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi 
(MOSB), 1 Nisan 

2009 tarihi itibariyle elektrik 
fi yatlarında yüzde 10 indirim 
yaptı. MOSB Başkanı Sait 
Cemal Türek, uzun süredir 
üzerinde çalıştıkları bir for-
mülle elektrik fi yatlarını aşağı 
çektiklerini söyledi. Amaçla-
rının, MOSB'de üretim yapan 
fabrikaların maliyetlerini 
düşürerek, krize karşı direnci 
artırmak olduğunu vurgula-
yan Türek, enerji santralinde 
yaptıkları bazı teknik değişik-
liklerle üretilen elektriğin ma-
liyetini düşürdüklerini, bunun 
sonucunda da sanayiciye yüzde 
10 oranında daha ucuz elektrik 
vereceklerini belirtti.

Antalya OSB’de
sanayici söz 
sahibi olmak
istiyor

Antalya Organize Sanayi-
ci ve İş Adamları Derne-
ği (OSİAD) Başkanı 

Güngör Pekşen, Antalya OSB 
mütevelli heyetinde sanayicile-
rin temsil edilmediğini belirte-
rek, yönetimde yer almaları ge-
rektiğini bildirdi. Pekşen, “185 
parsel var. Bunun üçte biri 61 
parsel eder. Şu anda OSB'de 58 
tesis bütün belgelerini almış. 
durumda. 4-5 parseldeki fab-
rikalarda belgelerini tamam-
larlar ise OSB'deki sanayiciler, 
mütevelli heyetinde üçte bir 
oranında temsil edilme hakkını 
kazanacaklar” dedi.
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku-
ruluşu (OSBÜK) ve Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Enerji Meclisi Başkanı Mahmut Yılmaz, 
OSB'lerin Nisan 2008'e kadar BOTAŞ'tan 
yüzde 3 ıskontoyla gaz aldıklarını, ancak 
kurumun ani bir kararla ıskonto oranını 
yüzde 1'e indirdiğini anımsattı. Yılmaz, 
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle ise ıskonto 
oranını sıfırlayan BOTAŞ'ın, aynı tarih-
ten itibaren ayrıca OSB'lerden tükettik-
leri doğal gazın iki aylık tutarı kadar do-
lar bazında teminat mektubu istediğini 
belirterek, şunları kaydetti:

“Karşılıklı görüşmeler sonucunda 
teminat mektubu 4 ay ertelendi, süre bu 
ay sonunda bitiyor. BOTAŞ yetkililerine 
dedik ki; 'sizin en iyi müşteriniziz. Birçok 
OSB'nin teminat verecek gayri menkulü 
yok. Bu uygulanabilir bir şey değil. Ayrı-
ca son derece iyi, borcuna sadık bir müş-
teriyiz'. BOTAŞ'ın sayın genel müdürü 
'Sizden yüzde 99 oranında tahsilatımız 
var' diyor. Bize göre oran yüzde 100 ama 
yüzde 99 da çok yüksek bir oran.”

Bu noktada çıkış yolu aradıklarını, al-
ternatifl er üzerinde durduklarını anlatan 
Yılmaz, kendi tercihleriyle yıl başından 
bu yana BOTAŞ'ın kontrat devri yaptığı 
Shell, Bosphorus ve Enerco gibi dağıtım 
şirketlerinden doğal gaz tedarik etmeye 
başladıklarını belirtti.

    
AMACIMIZ UYGUN FİYATLI GAZ

Yılmaz, bu süreçte dağıtım şirketle-
rinden, BOTAŞ'ın fi yatından daha ucuza 
gaz aldıklarını fark ettiklerine dikkati çe-
kerek, şöyle konuştu:

''BOTAŞ'tan kontrat devriyle doğal 

gaz alan dağıtım şirketi bize BOTAŞ'tan 
daha ucuza gaz satıyor. Bunun mantı-
ğını anlayamadık, biz de kendi dağıtım 
şirketimizi kurmaya karar verdik. Dağı-
tım şirketi BOTAŞ'tan daha ucuza nasıl 
gaz verebiliyor; bunu biri bize anlatsın 
lütfen. Sonuçta OSB'lerin 4,5 milyar 
metre küp yıllık gaz tüketimi var. Dola-
yısıyla OSB'lerin kendisi kendi içinde bir 
pazar. Bizim hedefi miz tabi, piyasaya 
girip BOTAŞ ile rekabet etmek değil, 
BOTAŞ'ın fi yatlarından daha uygun fi -
yata gaz tedarik etmek.''

    
SON NOKTA
OSBÜK TOPLANTISINDA

Yılmaz, doğalgaz şirketi hakkın-
da şu bilgileri verdi ''Şirketin merkezi 

Ankara'da OSBÜK'te olacak. Temel he-
defi miz, OSB'lerin tüketim miktarları 
kadar şirkete ortak olmaları, şirketten 
de o oranda pay almaları. Hiçbir zaman 
BOTAŞ'ın bizi sübvanse etmesini iste-
miyoruz. Ama yaptığımız altyapının 
karşılığını istiyoruz. Bir anlamda kendi 
BOTAŞ'ımızı kuruyoruz. Ancak, bu du-
rumu genel anlamda yetkililerin değer-
lendirmesini istiyorum. Bu BOTAŞ'ın mı 
sanayicinin mi, kimin menfaatine? Elde 
böyle bir pazar var, OSB'ler paralarını 
son kuruşuna kadar ödüyorlar, altya-
pı istemiyorlar, BOTAŞ neden böyle bir 
şeye tevessül ediyor, bunu anlayamadık? 
Şirketle ilgili son nokta 24 Nisan'da 
OSBÜK'te yapılacak toplantıda konu-
lacak.”

OSB
Doğalgaz AŞ 
kuruluyor
Türkiye’de yılda 4,5 milyar metre küp doğal gaz tüketen organize 
sanayi bölgeleri, “OSB Doğalgaz AŞ’’ adıyla dağıtım şirketi kuruyor.

Doğalgazda ÖTV kalksın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Enerji Meclisi ve Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Mahmut Yılmaz, 
ÖTV indirimiyle özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörünün umut-

landığını belirterek, ''Üretimde hareketliliğin artırılması için doğal gaz üze-
rindeki ÖTV'nin kaldırılmasını ve elektrik üzerindeki fonların azaltılmasını 
öneriyorum. Bir elektrik faturasını inceledim. Elektriğin kendi maliyetinin 
üzerinde yüzde 28,6 fon var. Üçte biri kadar, bu çok” dedi. 
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Çoğunluk sağlanamadığı takdir-
de ikinci toplantı 9 Mayıs 2009 
tarihinde yapılacak. Bu genel 

kurulla, DOSAB yönetimi artık sanayi-
ciler derneği seçimi üzerinden 
belirlenmeyecek. Derneğe üye 
olmasalar da bölgedeki tüm 
sanayicilerin DOSAB yöneti-
minde söz hakkı olacak. 355 
sanayi parselinin olduğu böl-
gede, parsel sahipleri oy kulla-
nabilecek.

KAPLAN ‘DEVAM’ DEDİ,
BURSALI DA ADAY

DOSAB Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve yeni dönemde 
de bu göreve talip olduğunu 
açıklayan Ertuğrul Kaplan, 
DOSAB’ı bu noktaya getirme-
lerinin, katılımcı ve demokra-
tik yönetim anlayışlarının bir 
kanıtı olduğunu söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da DOSAB’da 

şeff afl ık ve katılımcılık çizgisinden sap-
ma olmayacağını vurgulayan Kaplan, 
DOSAB’ın 1990 yılında organize sanayi 
bölgesi kimliğini aldığını belirterek şun-

ları söyledi, “Biz 2003 yılında 
göreve geldiğimizde DOSAB 
için henüz yatırım dönemi 
başlamamıştı. 2003’ten itiba-
ren başta altyapı olmak üzere 
yaratılan kaynaklarla sanayi-
cimize katma değer sağlaya-
cak önemli yatırımlar yaptık. 
Bugün herkes görmektedir ki, 
DOSAB’ın çehresi değişmiştir. 
Bütün bu yaptıklarımıza rağ-
men henüz hizmet bayrağını 
istediğimiz noktaya taşıya-
madığımız görüşündeyiz. Bu 
bayrağı o noktaya taşımak ve 
öyle devretmek istiyoruz.”

DOSAB Genel Kuruluna 
mevcut yönetimde de görev 
alan Fuat Bursalı da başkan 
adayı olarak gireceğini açık-
ladı.

DOSAB’lı sanayici 
sandık başına gidiyor
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, 25 Nisan’da seçimli genel kurul yapıyor. 

Ertuğrul Kaplan

Fuat Bursalı

DOSABSİAD tarafından 
hazırlanan “2008 Yılı 
Ekonomik Sosyal 

Durum Anketi ve 2009 Yılı 
Beklentileri Araştırması”na 
göre, yılın ilk yarısında sana-
yicilerin yüzde 86,8'i yatırım 
planlamazken, yüzde 76,3'ü 
ekonomide olumsuz yönde 
değişim bekliyor. 

DOSABSİAD Başkanı Bülent 
Parlamış, ankete yüzde 50,6'sı 
tekstil ve konfeksiyon, yüzde 
23,4'ü de otomotiv ana ve yan 
sanayi alanında olmak üzere, 
96 fi rma sahibinin katıldığını 
belirtti. 2008 yılında iş dünya-
sı yüzde 26,3 ile en çok nakit 
sıkıntısından yakındı, bunu 
yüzde 21,1 ile talep yetersizliği 
izledi. Bu yılın ilk altı ayında, iş 
adamlarının yüzde 86,8'i yatı-
rım planlamıyor, yüzde 10,5'i 
kararsız, yatırım planlamayan-
ların oranı yılın ikinci yarısında 
yüzde 71,1'e geriliyor.

Yatırım
planları
rafa kalktı!

DOSABSİAD’da
Ceyhun Özüm dönemi

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(DOSABSİAD) 4 Nisan’da genel 

kurul yaptı. Tek listenin olduğu genel ku-
ruldan Ceyhun Özüm başkan olarak çıktı. 
30 bin kişi istihdam eden bir bölgede 300 
fi rmayı temsil edecek olmanın gurur veri-
ci olduğunu söyleyen Ceyhun Özüm, yeni 
dönemde bayrağı daha ileriye götürmeye 
çalışacaklarını bildirdi.

DOSABSİAD’ın yeni yönetimi şu isim-
lerden oluştu: Ceyhun Özüm, Selim Ye-
dikardeş, Türker Gülener, Hasan Moral, 
Melih İyigüllü, Fatih Pehlivan, Vedat Kan-
tar, Birol Bahadır, Hakan Kale, Ümit Kar, 
Ayhan Yılmaz, Orhan Tezyaparlar, İbrahim 
Öztürk, Güçlü Görür, Raşit Ceylan.
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Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) verilerine göre, yılın 
üç aylık döneminde üretim, iç 

satış ve ihracatta daralma devam edi-
yor. Yılın üç aylık döneminde toplam 
pazar, yüzde 22,3 oranında azalarak, 
128 bin 727 adetten, 100 bin 14 ade-
de geriledi. Aynı dönemde otomobil 
satışları yüzde 8 oranında azalarak, 68 
bin adette kaldı.

ÖTV İNDİRİMİNİN ETKİSİ
OSD'nin değerlendirmesinde hükü-

met tarafından 15 Haziran 2009 tarihi-
ne kadar devam edeceği açıklanan ÖTV 

indiriminin, ''hafi f araç'' pazarı üzerin-
deki katlanmış etkisinin, önümüzdeki 
aylarda daha açık olarak değerlendiri-
lebileceği, burada ertelenen talebin geri 
dönüşüyle birlikte bir kısım talebin de 
öne alındığının göz önünde bulundu-
rulması gerektiği görüşü ifade edildi. 
Değerlendirmede, bu vergi indiriminin, 
ÖTV mevzuatının yapısı gereği, ağır ti-
cari araç satışları üzerindeki etkisinin 
ise çok sınırlı kaldığı belirtildi.

İHRACAT YARI YARIYA DÜŞTÜ
Bu yılın ilk çeyreğinde ihracat, ge-

çen yılın aynı dönemine göre yüzde 
52,9 oranında azalarak, 3,4 milyar do-
lar oldu. Bu dönemde, Oyak Renault 41 
bin adet otomobil, TOFAŞ 13 bin adet 
otomobil ve 20 bin adet hafi f ticari araç 
olmak üzere toplam 33 bin hafi f araç, 
Ford Otosan 17 bin adet hafi f ticari 
araç, Toyota 18 bin adet otomobil ihraç 
etti.

MARTTA ARTIŞ OLDU
Türk otomotiv pazarında, yılın ilk 

çeyreğinde otomobil pazarının yüzde 
82'sini, vergi oranları düşük olan A, B 
ve C ürün sınıfl arında yer alan araçlar 
oluşturdu. Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye 
otomotiv pazarında mart ayı binek ve 
hafi f ticari araç toplam pazarı, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 2,73 ora-
nında artarak, 55 bin 111 adet olarak 
gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde binek 
ve hafi f ticari araç pazarı ise 2008'in ilk 
çeyreğine göre yüzde 19,9 azalarak 96 
bin 459 adede geriledi.

Otomotiv’in
ilk çeyrek
performansı kötü
Türk otomotiv sanayinde, yılın ilk çeyreğinde toplam üretim, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 59,4 oranında azalarak, 142 bin 567 adede geriledi.Türkiye’nin sanayi üreti-

mi Şubat ayında, 2008 
yılının aynı ayına kıyasla 

yüzde 23,7 oranında azaldı. 
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2009 Şubat Ayı Sanayi 
Üretim Endeksi sonuçlarını 
nisan ayının ilk haftasında 
açıkladı. Sanayinin alt sek-
törleri incelendiğinde, 2009 
yılı Şubat ayında, bir önceki 
yılın aynı ayına göre Maden-
cilik ve Taşocakçılığı sektörü 
endeksinde yüzde 16,8, İmalat 
Sanayi sektörü endeksinde 
yüzde 25,9, Elektrik, Gaz ve Su 
sektörü endeksinde yüzde 9,7 
azalış gözlendi.

Sanayi üretimi 
düşüşü sürüyor
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Karsan’ın Bursa’daki fabrikasında 
özel bir seri üretim hattı için ya-
tırım yapan dünyanın en büyük 
ticari araç üreticilerinden Renault 
Trucks, yılda 5 bin araç üretmeyi 
hedefl iyor.

Karsan ile yapılan ortaklık kap-
samında Renault Trucks, Bursa 
Fabrikası’nda kendisine özel 

olarak tahsis edilen montaj hatların-
da kamyon üretimi gerçekleştirecek. 
Renault Trucks’ın Fransa’nın dışında 
entegre üretim için yatırım yapma ka-
rarı almasında, Türk Otomotiv Sana-
yiinin ve işçiliğinin kalitesiyle birlikte 
Karsan’ın sahip olduğu uzmanlık ve 
deneyim, kaliteli ve yüksek teknolojili 
üretim imkanları önemli rol oynuyor. 
Üretilen araçlar, Fransa’da uygula-
nan üretim süreçleriyle tamamen 
aynı özellikleri taşıyor. 

25 MİLYON AVROLUK YATIRIM
Temmuz 2007 tarihinde onaylanan 

toplam 25 milyon Avro’luk bir yatırım-
la kurulan bu ortaklık, iki şirket için 
geleceğe yönelik olarak yapılmış bir ya-
tırım özelliğini taşıyor. Renault Trucks 
için Premium Uzunyol, Premium 
Lander ve Kerax üretimi gerçekleş-
tirecek olan Karsan, böylece Renault 
Trucks üretim sistemine tam olarak en-
tegre edilmiş bir fabrika haline geliyor. 
Türkiye pazarı belli başlı versiyonları 
Fransa’dan tedarik etmeye devam eder-
ken, Renault Trucks Bursa Fabrikası, 
üretimini Türkiye iç pazarının yanı sıra 
bazı civar ülkelere de ihraç edecek.

ÜRETİM ÖZELLİKLERİ
Renault Trucks kamyonlarının sac 

levhaların tesise girişinden üretim 
hattından çıkışına kadarki tüm üretim 
aşamaları Karsan tesislerinde gerçek-

leştiriliyor. “Doğrudan tedarik” yö-
netimine dayalı üretimin gerçekleştiği 
Karsan tesislerinde, bir kamyonun 
imal edilmesi için gerekli parçalar aynı 
Fransa’daki gibi temin ediliyor.

Kaynaklı birleştirme, yüzey koru-
ma, boyama, kabin döşemesi olmak 
üzere tamamı tesis içerisinde yapılıyor. 
Montajlı alt parça grupları ithal edil-
meyen tesiste, Fransa’daki ana fabrika-
lardan bağımsız olarak üretim sürdü-
rebiliyor. Bu üretim, bazı ülkelerde 
olduğu gibi bir montaj fabrikası 
(ayrı setler halinde gönderilen parçala-
rın birleştirilerek araç haline getirildiği 
CKD - Completely Knocked Down ya da 
yarı-CKD üretimler) ötesinde tam bir 
üretim tesisi olarak hizmet veriyor.

Karsan’dan Renault Trucks’a 
Avrupa standartlarında üretim

Karsan Bursa Fabrikasında Renault Trucks’ın üretime başlaması nedeniyle 14 Mart’ta yapılan 
törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Karsan 
Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ve Renault Trucks Başkanı Stefano Chmielewski katıldı.
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AKP

CHP

MHP

BAĞIMSIZ

DTP

BBP

DSP

HANGİ İLDE HANGİ PARTİ KAZANDI

Bursa’nın seçimi
Recep Altepe

508.007 290.453 134.352
47.27 27.03 12.50

% % %

OY SAYISI OY SAYISI OY SAYISI

RECEP
ALTEPE

SENA
KALELİ

MEHMET
GAZİOĞLU

SANDIK SAYISI
4378

KULLANILAN OY
1.118.927

GEÇERLİ OY
1.074.612

KATILIM ORANI
%80.70

CHP’li Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey’le bir-
likte son 10 yıl içerisin-

de büyük bir gelişim gösteren 
merkez ilçe Nillüfer’de seçim 
dönemi hayli hareketli geçti. 
Başta AKP olmak üzere partiler 
kentin batıya bakan yüzünü ele 
geçirmek için büyük çaba sarf 
etti. Ancak Bozbey yine rakip-
lerine fark atarak ipi göğüsle-
di. Üstelik oylarını yüzde 10 
arttırarak. Bozbey, üçüncü kez 
kazanarak bir rekora imza attı. 
Bozbey yüzde 54.2, AKP’li Işıl 
Maydaer yüzde 34.3 oy aldı.

Bozbey’in
üçüncü zaferi!

Ak Parti, Bursa Büyükşehir’de 
Hikmet Şahin’le yola devam 
etmeyerek Osmangazi Belediye 

Başkanı Recep Altepe’yi aday gösterdi. 
Ve Bursa Recep Altepe’yi Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçti. Seçim sonra-
sı Altepe’nin ilk mesajları şöyle oldu, 
“Halk işi ehline verdi, işi bildiğini gös-

terdi. Bursa adamdan anlıyor, bu Bur-
salılar zaten kıymet biliyor.” Bursa’da 
ilk kez bir partinin üst üste seçim ka-
zandığını bunun tarihi bir şey olduğu-
nu hatırlatan Altepe, ekonomik krizden 
en çok Bursa’nın etkilendiğini ve buna 
rağmen önemli bir başarı elde ettikleri-
ni söyledi.

29 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir’de Recep Altepe’yi koltuğa 
oturttu. AKP, ikinci kez Büyükşehir’i alarak Bursa tarihinde bir ilke 
imza attı, yedi merkez ilçeden 5’inde seçimi kazanmayı başarırken, 
anamuhalefet CHP Sena Kaleli ile ivme kazandı
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% 47.27

% 27.03

% 12.50

% 6.07

AKP CHP MHP DP SP DİĞER

SANDIK SAYISI: 4.378
KULLANILAN OY: 1.118.927
GEÇERLİ OY: 1.074.612
KATILIM ORANI: % 80.70

BÜYÜKŞEHİR

% 2.80
% 4.33

%50

%40

%30

%20

%10
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% 54.27

% 34.31

% 6.05
% 1.65 % 1.23

CHP AKP MHP DP SP DİĞER

SANDIK SAYISI: 623
KULLANILAN OY: 160.250
GEÇERLİ OY: 156.839
KATILIM ORANI: % 82.32

NİLÜFER

% 2.49

%60

%48

%36

%24

%12

%0

% 44.31

% 20.76
% 15.36

% 9.26

% 4.12
% 6.19

AKP CHP MHP DP SP DİĞER

SANDIK SAYISI: 1.725
KULLANILAN OY: 441.770 
GEÇERLİ OY:  423.753
KATILIM ORANI: % 80.51

OSMANGAZİ
%50

%40

%30

%20

%10
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% 48.31

% 29.67

% 13.83

% 3.45
% 2.04

% 4.74

AKP MHP CHP DTP DP DİĞER

SANDIK SAYISI: 1.334
KULLANILAN OY:  338.220
GEÇERLİ OY:  323.300
KATILIM ORANI: % 79.05

YILDIRIM
%50

%40

%30

%20

%10

%0

BURSA İL GENEL MECLİSİ KARŞILAŞTIRMALI SEÇİM SONUCU

SHP - - 17.134 1,5 - -
ANAVATAN 29.789 2.01 54.312 4,9 - -
MHP 238.798 16.11 162.381 14,6 188.252 14,10
LDP 551 0.04 - - 2.598 0,13
DSP 21.516 1.45 26.419 2,4 - -
DTP 22.998 1.55 - - - -
İP 2.499 0.17 1.867 0,2 4.537 0,31
CHP 329.157 22.21 162.381 14,6 241.856 18,45
HAKPAR 53 0 - - - -
BBP 21.965 1.48 7.421 0,7 - -
BDP 230 0.02 - - - -
MP 2.443 0.16 - - - -
ÖDP 1.641 0.11 - - 2.433 0,18
TKP 2.183 0.15 2.462 0,2 2.462 0,16
GP - - 29.755 2,7 48.948 3,75
DP 84.265 5.69 128.597 11,5 73.878 5,65
SP 76.665 5.17 59.675 5,4 51.679 3,90
AKP 636.925 42.98 540.416 48,5 666.531 51,11
BTP 8.039 0.54 6.421 0,6 8.627 0,65
EMEP 1.243 0.08 269 0 - -
HYP 7 0 - - 7.332 0,56
BAĞIMSIZ 909 0.06 1.565 0,1 14.183 1,06

2009
OY SAYISIPARTİ OY SAYISI OY SAYISIOY ORANI 

TÜRKİYE
İL GENEL MECLİSİ

AKP 15.311.797 38.96
CHP 9.111.671 23.18
MHP 6.342.578 16.14
DTP 2.147.757 5.46
SP 2.033.439 5.17
DP 1.461.114 3.72
DSP 1.080.205 2.75
BBP 873.433 2.22
ANAP 295.223 0.75
BTP 143.863 0.37
İP 101.089 0.26
TKP 69.933 0.18
ÖDP 57.833 0.15
EMEP 44.153 0.11
MP 35.098 0.09
HAKPAR 25.213 0.06
LDP 10.829 0.03
BDP 6.847 0.02
HYP 5.981 0.02
BAĞM. 145.043 0.37

OY
SAYISI

OY
ORANI 

OY ORANI OY ORANI 
2004 2007 (Genel Seçim)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bü-
yükşehir düzeyindeki tek kadın adayı 
Sena Kaleli, seçimlerde partisine ivme 
kazandırdı. 2004 yerel seçimlerinde 
Bursa’da yüzde 17 oranında oy alabilen 
CHP, Kaleli ile oylarını yüzde 27’ye çı-
kardı. Kaleli, seçim sonrası yaptığı açık-
lamalarda “Bu yolda yürümeye devam 
edeceğim” dedi. 29 Mart seçimlerinde 
çok iddialı olduğu Nilüfer’i kaptırma-
yan CHP, Gemlik’te de Fatih Mehmet 
Güler ile seçimi yüzde 32.25 oy alarak 
kazandı. 

DP’den Büyükşehir Belediye Başka-
nı adayı olan eski başkan Hikmet Şahin 
aldığı yüzde 6.07’lik oyla hayal kırıklığı 
yaşadı. MHP adayı Mehmet Gazioğlu 
yüzde 12.50, SP adayı Zekeriya Yılmaz-
göz yüzde 2.80 oy aldı. 

29 Mart Yerel Seçimleri öncesinde HOSAB, siyasileri ağırladı. Ak Parti Bursa Milletvekili ve 
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanvekili Altan Karapaşaoğlu, Hasanağa Belediye Başkanı 
İbrahim Sincanlı ve partililer HOSAB’ı ziyaret etti. Ziyarette, HOSAB Başkanı A.Sezgi Erceiş, 
Müteşebbis Heyet Başkanı Nedim Balıkçılar ve HİD Başkanı Ömer Faruk Korun ile yöneticiler, 
beklenti ve düşüncelerini aktardılar.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ziyaretinde, Hasanağa Belde Belediyesi’nin kapa-
tılacak olması nedeniyle Nilüfer Belediyesi ve HOSAB arasında güçlü iletişim ve işbirliği olması 
gerektiği gündeme geldi.
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Son zamanlarda ekonomik krizin 
de büyük bir etkisiyle bir çok şir-
ket ifl as etmekte, bir çok şirket 

de ifl asın eşiğinde ifl astan kurtulma-
nın yollarını aramaktadır. İfl astan kur-
tulma yolu olarak “ifl asın ertelenmesi” 
müessesesine müracaatların oldukça 
arttığını gözlemlemekteyiz.

“İfl as ertelemesi”  kısaca borca batık 
bir bilançosu bulanan zor durumdaki 
şirketin durumunu iyileştirme olasılı-
ğının varlığı halinde mahkemece kabul 
edilmiş bir iyileştirme projesi çerçeve-
sinde ifl astan kurtulunmasına olanak 
sağlanmasıdır. 

Türk Ticaret Kanununun (T.T.K.) 
324. maddesine göre: “Son yıllık bilan-
çodan esas sermayenin yarısının karşı-
lıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi 
derhal toplanarak durumu umumi he-
yete bildirir.

Şirketin aciz halinde bulunduğu 
şüphesini uyandıran emareler mevcut 
ise idare meclisi aktifl erin satış fi yat-
ları esas olmak üzere bir ara bilançosu 
tanzim eder. Esas sermayenin üçte iki-
si karşılıksız kaldığı takdirde, umumi 
heyet bu sermayenin tamamlanma-
sına veya üçte bir sermaye ile iktifaya 
karar vermediği takdirde şirket fesh 
edilmiş sayılır. Şirketin aktifl eri şirket 
alacaklılarının alacaklarını karşılama-
ya yetmediği takdirde idare meclisi bu 
durumu derhal mahkemeye bildirmeye 
mecburdur. Mahkeme bu takdirde şir-
ketin ifl asına hükmeder. Şu kadar ki; 
şirket durumunun ıslahı mümkün 
görülüyorsa idare meclisi veya bir 
alacaklının talebi üzerine mahkeme 
ifl as kararını tehir edebilir. 

İcra İfl as Kanununun 179. mad-
desine göre de; “Sermaye Şirketleri ile 

kooperatifl erin borçlarının aktifi nden 
fazla olduğu idare ve temsil ile vazife-
lendirilmiş kimseler veya şirket ya da 
kooperatif tasfi ye halinde ise tasfi ye 
memurları veya bir alacaklı tarafından 
beyan ve mahkemece tespit edilir-
se önceden takibe hacet kalmaksızın 
bunların ifl asına karar verilir. Şu kadar 
ki; idare ve temsil ile vazifelendirilmiş 
kimseler ya da alacaklının biri, şirket 
veya kooperatifi n mali durumunun iyi-
leştirilmesinin mümkün olduğuna dair 
bir iyileştirme projesini mahkemeye 
sunarak ifl asın ertelenmesini isteyebi-
lir. Mahkemece ifl as ertelemesine karar 
verilmesi durumunda 6183 sayılı ka-
nuna göre yapılan takipler de dahil 
olmak üzere hiçbir takip yapılamaz. 

İfl asın ertelenmesinde aranılan 
şartları ise şöyle sıralayabiliriz. Şirke-
tin bilançosunun borca batık olması 
gerekmektedir. Ciddi ve inandırıcı bir 
iyileştirme projesinin bulunması ge-
rekmektedir. Fevkalade Mühletten ya-
rarlanılmamış olması gerekmektedir. 
Yazımızın bundan sonraki bölümlerin-
de Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştir-
me Projesi hakkında özet bilgiler yer 
alacaktır. 

BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU
Borca batıklık bilançosu şirketin 

pasifi nin aktifi nden fazla olması ola-
rak tanımlanabilir. Bu bilanço şirketin 
geçek mal varlığını ve borçlarını tespit 
eden bir mal varlığı bilançosudur. Bu-
rada bilançonun pasifi nden anlaşılması 
gereken sadece şirketin gerçek kısa ve 
uzun vadeli borçlarının toplamıdır. Bi-
lançonun pasif tarafında yer alan ser-
maye ve yedek akçeler ise borca batıklık 
bilançosunda dikkate alınmamaktadır. 

ÖNDER TÜREMEN
SMMM

Ekonomik krizden
kurtuluşun yolu:
İflasın ertelenmesi

“İfl as ertelemesi”  
kısaca borca batık bir 

bilançosu bulanan 
zor durumdaki 

şirketin durumunu 
iyileştirme 

olasılığının varlığı 
halinde mahkemece 

kabul edilmiş bir 
iyileştirme projesi 

çerçevesinde ifl astan 
kurtulunmasına 

olanak sağlanmasıdır. 



Borca batıklık bilançosunun aktif kıs-
mında ise şirket alacakları ile gerçek 
malvarlığının tespit tarihindeki satış fi -
yatları dikkate alınması gerekmektedir. 
Konusunda uzman olan ve mahkemece 
tayin olunan bilirkişi heyetince hazır-
lanan bu bilançonun pasif kısmının 
aktiften fazla olması durumunda şirket 
bilançosu borca batık olmaktadır. 

“Borca Batıklık Bilançosu; şirke-
tin tüm malvarlığı unsurları paraya 
çevrildiğinde ve tüm gerçek borçlar 
ödendiğinde elde ne kalacağını gös-
teren bir bilançodur. (Bkz. Mahmut 
Bilgen, İfl asın Ertelenmesi Adalet Ya-
yınları 2008 shf.16) 

Anonim şirketin borca batıklık 
sebebiyle ifl asına karar verilebilme-
si için araştırılması gereken bilanço 
mal varlığının tespiti bilançosudur. 
Bu hususun tespiti ise ancak pasif 
tarafında gerçek şirket borçlarının, 
aktif tarafında ise şirketin mevcudu 
ve alacaklarının gösterilmediği bir 
bilançoya dayanılarak yapılan bilir-
kişi incelemesi sonucu alınan rapor, 
borca batıklık sebebiyle açılan doğru-
dan doğruya ifl as davasında hükme 
esas alınamaz.  (Bkz. Mahmut Bilgen, 
İfl asın Ertelenmesi Adalet Yayınları 
2008 shf.18)

Şirketin bilançosunun borca batık 
olmaması durumunda ise mahkeme ta-
rafından ifl asın ertelenmesi talebi red-
dedilecektir. 

İYİLEŞTİRME PROJESİ
İfl as ertelemesi talebinde bulunan 

şirket durumunun iyileştirilebileceğine 
dair bir iyileştirme projesini de mahke-
meye sunmalıdır. Mahkemeye sunulan 
bu proje yeterli, ciddi ve inandırıcı bir 
şekilde hazırlanmalıdır. İyileştirme pro-
jesi sadece hukuk bilgisine dayanılarak 
değerlendirilemeyeceği için mahkeme 
tarafından görevlendirilen bilirkişiler 
vasıtasıyla değerlendirilmektedir. Mah-
kemenin ifl as ertelemesine karar vere-
bilmesi için hazırlanan bu projenin cid-
di, inandırıcı ve uygulanabilir bir proje 
olduğu konusunda bilirkişilerin olumlu 
görüş bildirmeleri gerekmektedir.

Bilirkişiler, hazırlanan bu projenin 
uygulanabilir olduğu konusunda sadece 
soyut bir şekilde kanaat bildirmek yeri-
ne maddi hesaplamalar yapmak, bun-
lara ilişkin verileri rapora yansıtmak, 
iyileştirme projesine göre şirketin ifl as-
tan kurtulması mümkün görülüyorsa 
bunun nasıl ve ne kadar sürede müm-
kün olabileceğini ve mahkemece incele-
meye elverişli bir şekilde rapor yazmak 
zorundadırlar. İyileştirme projesinde, 
projenin uygulanabilir olduğuna dair 
destekleyici bilgilere de yer verilmiş 
olması gerekmektedir. Projede gerçek-
leşmesi mümkün olamayacak afaki ra-
kamlara yer verilmemelidir. İyileştirme 
projesinde organizasyon yapısına iliş-
kin iyileştirme tedbirlerine, mali nite-
likteki iyileştirme tedbirlerine ve borca 

batıklığı ortadan kaldırmak için gerekli 
olan süreyi, borca batıklıktan kurtara-
cak yeni fi nansman kaynaklarının ne 
şekilde, ne kadar sürede sağlanacağına 
yer verilmelidir.

Yargıtay 19. Dairesi’nin 21/06/2007 
tarihli 2007/2502 - 2007/6485 sayılı 
kararında;

Mahkemece yapılan yargılama-
ya, toplanan delillere ve alınan bi-
lirkişi raporuna göre davacının iyi-
leştirme projesinin geleceğe yönelik 
olumlu tahminleri gerçekleştirmeye 
yetecek kapsamda bulunmadığı, 
projede ödeme kaynakları ve borçla-
rın ödenmesi konusunda somut veri 
sunulmadığı, dava tarihi ile karar 
tarihi arasında iyileştirme projesi-
nin uygulandığına ve faydalı olabi-
leceğine dair delil getirilemediği, 
yıllık kar ve aylık ödeme rakamları 
hakkında inandırıcı delil olmadığı 
gerekçesiyle ve şirketin özvarlığını 
kaybettiğinden bahisle erteleme ta-
lebinin reddine, davacı şirketin ifl a-
sına karar verilmesi üzerine temyiz 
edilmiş ancak yerel mahkemenin bu 
kararında herhangi bir isabetsizlik 
bulunmaması nedeniyle temyiz iti-
razı reddedilerek yerel mahkemece 
verilen karar onanmıştır.  

Kuşkusuz borca batıklık bilanço-
su ve iyileştirme projesi hakkında ya-
zılacak bir çok konu bulunmaktadır. 
İfl as ertelemesi talebinde bulunacak 
şirketlerin hazırlayacağı iyileştirme 
projesinin bir ekip işi olduğu unutul-
mamalıdır. İyileştirme projesi, sadece 
hukukçuların, muhasebeci ve mali mü-
şavirlerin tek başlarına hazırlayacakla-
rı bir proje değildir.

Projenin inandırıcı olabilmesi için 
şirketin yönetimini, satın almasını, 
üretimini satış politikalarını, personel 
yönetimini, yeni fi nansman kaynak-
larının neler olabileceğini, borçların 
yeniden nasıl yapılandırılabileceğini 
açık, anlaşılabilir, hesaplanabilir bir şe-
kilde hazırlanması, başta şirket ortak-
ları ve yönetimi ile şirketin tüm birim 
sorumlularının ve konusunda uzman 
kişilerin de katkısını barındırması ge-
rekmektedir.

Görüş

25
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Yeni Türk Ticaret Yasası Yürür- 
lüğe girdiğinde ‘Türk Ticaret 
Kanunu’nun Yürürlüğü ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanun’ 
da yürürlüğe girecek. Bundan sonra ne-
ler olacak?

Çok özet olarak bazılarına göz ata-
lım;

TİCARET ŞİRKETLERİNİN
HAK EHLİYETİ

Eski kanunun 137. Maddesine uy-
gun olarak, şirketin hak ehliyetinin 
şirket sözleşmesinde veya esas sözleş-
mesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı 

olduğunu belirten hükümler bulunma-
sı halinde, bu hükümler Türk Ticaret 
Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yazılmamış sayılacak.

SERMAYE KOYMA
Kanun yürürlüğe girmeden önce 

şirkete sermaye olarak konulmuş, an-
cak şirket adına tapu tescilleri yapılma-
mış olanlar için şirket ortakları, alacak-
lıları isteyebilecekleri gibi, bu konuda 
Bakanlık da talimat verebilecek ve bu 
şekilde yapılacak tescilin hak ve mas-
rafl arı Amme Alacakları Tahsil Usulü 
Yasası’na göre tahsil edilecek.

HAKİMİYETİN KÖTÜYE
KULLANILMASI

Holdinglerde bir bağlı şirketin, Ka-
nun yürürlüğe girdiği tarihte, anılan 
kanunun 202/1.md.’ne giren kaybı veya 
kayıpları varsa, (Holding Şirketin bağlı 
şirkete kendi lehine ödemeler yaptır-
ması, borçlanmaya sokması, vs…) bun-
lar Kanunun yürürlüğe girmesinden iti-
baren iki yıl içinde denkleştirilecek

Aksi halde; bağlı Şirketin her pay sa-
hibi, zararın tazmin edilmesini Holding 
Şirketten isteyebilecek ve bu konuda 
dava açabilecek.

BAĞLI ŞİRKETİN HAKİM ŞİRKE-
TİN PAYLARINA SAHİP OLMASI

Bağlı şirket, hakim şirketin payları-
nı iktisap etmişse, toplam oyların ve bu 
payların en çok dörtte birine ait hakları 
kullanılabilecek,  geri kalan paylara ve 
oylara ilişkin bütün haklar, kanunun 
kabulünden iki yıl sonra donacak ve 
bu paylar toplantı ve karar nisapla-
rında hesaba alınma yapılacak.

İSMAİL HAKKI ACAR
Avukat

Şirketlerde neler olacak?
Yeni Türk Ticaret Yasası yürürlüğe girdiğinde
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UYAP gelişmiş ülkelerde yıllardır 
kullanılagelmekte olan “paper-
less offi  ce” yani “kağıtsız ofi s” 

kavramının bir sonucu olarak uygula-
maya konulmuştur.  Tüm adliyeler mer-
kezi sistem olarak Adalet Bakanlığı’na 
bağlanmış durumdadır. Bundan böyle 
herhangi bir dava açılması veya icra ta-
kibi yapılması elektronik ortamda ancak 
bu sisteme (www.adalet.gov.tr) girilmek 
sureti ile mümkün olmaktadır.

Yapılan bir duruşmada, neler olduğu 
ekrandan izlenebilmekte tanıkların an-
latımı duruşmanın ne güne kaldığı gibi 
zapta geçen bilgilere ulaşılabilmektedir.

Vekaletiniz veya ilgiliniz olmayan 
bir dosyanın incelenmesi dosyaya ba-

kan hakimin onayına bağlıdır. UYAP’tan 
Türkiye’nin herhangi bir adliyesindeki 
dosyaya girmek istediğinizde ilgili ha-
kimden onay istenir,  hakimin onay ver-
mesi ile de dosyaya girip incelemeniz ve 
çıktı almanız mümkün olabilir. İcra dos-
yaları da aynı şekilde icraya götürüldü-
ğünde, UYAP’a kayıt edildiğinden, aynı 
anda ilgili kurumlarca görülebilmekte-
dir. İcra dosyası kesinleştikten sonra, 
hacze gidilip gidilmediği, borçlunun 
dosyaya para yatırıp yatırmadığı, haciz-
li malların satışının yapılıp yapılmadığı 
gibi işlemlerde UYAP’tan takip edilebil-
mektedir.

Hazırlanacak bir dilekçenin, elektro-
nik ortamda istenilen adliyede, istenilen 

dosyaya gönderilmesi mümkün olduğu 
gibi, yine aynı şekilde hiç adliyeye git-
meden dava açılması, harç ödenmesi, 
temyiz yapılması da mümkün olmak-
tadır. Mahalli mahkemede sonuçlanıp 
Yargıtay’a giden bir dosyanın takibi de 
mümkündür. Yargıtay sitesine girilip, 
dosya sorgulama bölümü seçildiğinde, 
dosya ile ilgili bazı bilgilerin girilmesi ile 
dosyanın hangi aşamada olduğu izlene-
bilmektedir.

Aynı imkan Danıştay’daki dosyalar 
için de mevcuttur. Bilgisayar dönemin-
den hızla dijital döneme geçtiğimiz bu 
aşamada, dijital bilgilerin öğrenilmesi iş 
yaşamının  çok önemli olmazsa olmazı 
haline gelmektedir.

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)

ASGARİ SERMAYE
Kanunun kabul edildiği tarihten iti-

baren üç yıl içinde anonim şirketler 
sermayelerini, (100.000) ve limi-
ted şirketler (25.000) TL’ye yüksel-
tecekler, aksi halde şirket infi sah 
etmiş sayılacak.

ESAS SÖZLEŞME
Şirketler Ana Sözleşmelerini, ka-

nunun kabul edildiği tarihten itibaren 
onsekiz ay içinde kanuna uyumlu 
hale getirecekler, aksi halde söz-
leşmedeki düzenleme yerine kanun 
hükümleri uygulanacak.

PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE 
BORÇLANMA YASAĞI

Şirkete borçlu pay sahipleri borç-
larını, Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten üç yıl içinde nakdi ödeme 
yaparak tasfi ye edecekler. Borcun 
başkası tarafından üstlenilmesi, borç 
için kambiyo senedi verilmesi, ödeme 
planı yapılması tasfi ye sayılmayacak. 
Aksi halde borçlu ortak hakkında üçyüz 
günden beşyüz güne kadar adli para ce-
zası verilecek.

YÖNETİM KURULU VE MÜDÜRLER
Kanunun yürülüğe girdiği tarihte 

görevde olan Yönetim Kurulu ve Limi-
ted Şirket Müdürleri sürelerini doldu-
runcaya kadar  göreve devam edecekler. 
Ancak, Şirketin temsilcisi olarak üye 
seçilmiş bulunanlar Kanun yürürlüğe 
girdikten itibaren üç ay içinde istifa 
edecekler ve yerlerine başkaları se-
çilecek.

Süre dolmadan üyeliğin boşaltıl-
ması halinde seçilecek üyenin yüksek 
öğrenim görmüş olması gerekecek. 
Yönetim kurulunun tümünün se-
çilmesi halinde ise en az yarısının 
yüksek öğrenim görmüş olması ge-
recek.

DENETÇİ
Şirketler 31.12.2009 tarihine kadar, 

üyeleri yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavir 
bir bağımsız denetleme kuruluşu-
nu denetçi olarak seçecekler.

Küçük anonim şirketler en az iki 
yeminli mali müşaviri veya serbest 
muhasebeci mali müşaviri denetçi 
olarak atayabilecekler. Seçim ile 

birlikte eski kanuna göre atanmış 
denetçinin görevi sona erecek.

ANA SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİKLERİNDE NİSAPLAR

Bir şirketin Ana Sözleşmesinde, 
toplantı ve karar nisaplarına, eski ka-
nun hükümlerinin uygulanacağı öngö-
rülmüşse, bu şirketler Kanunun yürür-
lüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 
şirket sözleşmelerini değiştirerek, 
yeni kanuna uygun düzenleme ya-
pacaklar. Aksi halde bu sürenin geç-
mesi ile yeni Kanunun toplantı ve karar 
nisapları uygulanacak. Sadece bu üç ay 
içinde yapılacak genel kurullarda eski 
Kanun hükümleri uygulanacak.

Ana Sözleşmede eski Kanuna göre 
Ana Sözleşme değişiklikleri için ağır ni-
saplar varsa ve bunlar yeni Kanundaki 
nisaplardan daha ağırsa bunların uygu-
lanmasına devam edilebilecek. Eski 
kanundaki ağırlaştırılmış nisap, 
yeni kanundakinden hafi fse yeni 
kanundaki nisap uygulanacak.
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Balıkçılıkta
100 yıllık birikim
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bal Pi Gıda, 
asırlık tecrübesine modern üretim tesisini de ekleyerek İspanya, İtal-
ya, Almanya, Yunanistan gibi ülkelere ihracat yapıyor

Bal-Pi Gıda’nın kuruluş yılı 1995 
ancak asırlık bir geçmişi var. Bu 
geçmişi ve fi rmanının bugünü-

nü Bal-Pi Gıda Sanayi Genel Müdürü 
Nedim Balıkçılar an-
latıyor; “Mehmet İhsan 
Başbalıkçı ile birlikte ba-
lıkçılık konusunda 100 
yıllık geçmişe sahip Bursa 
Balıkçılık’ın da sahipleri 
bizleriz. 1900’lü yılların 
başında rahmetli dede-
lerimiz Recep Ağa ve 
Mehmet Ağa balıkçılık 
mesleğine başlamış-
lar. Bursa ve çevresinde 
toptan balık ticareti yap-
mışlardır. O yıllarda dün-
yanın ve ülkemizin içinde bulunduğu 
zor şartlarda ellerinden gelen gayreti 
göstererek, balıkçılık mesleğini sürdür-
müşler ve oğulları İsmet Balıkçılar ve 
Recep Başbalıkçı’ya devretmişler. 

BURSA BALIKÇILIK
1959 yılında ülkemizde şirketler 

kanununun çıkmasıyla 1960 yılında 
babalarımız Bursa Balıkçılık Kollektif 

Şirketini kurmuşlar. 
Rahmetli büyüklerimi-
zi şükran ile anıyoruz. 
Bizler de Bursa Balık-
çılık Kollektif Şirke-
tinde halen toptan 
balık ticareti faali-
yetlerimizi şehrimiz 
ve ülkemiz genelinde 
sürdürmekteyiz.

DÖRDÜNCÜ KUŞAK
GÖREV BAŞINDA

Gerek kollektif şir-
ket mevzuatının günümüz ticaretine 
uygun olmaması, gerekse gıda ve dış 
ticaret konusunda iştigal edebilmek 
için 1995 yılında Bal-Pi Gıda’yı kurduk. 
Rahmetli dedelerimizden ve babaları-

mızdan üçüncü kuşak olarak bize miras 
kalan ata mesleğimiz, şimdilerde dör-
düncü kuşak Yiğit Balıkçılar ve Mert 
Balıkçılar’ın da katılımı ile gelecek ne-
sillere taşınmaktadır.”

KRİZE RAĞMEN İHRACAT
Genel Müdür Nedim Balıkçılar, 

günümüz ekonomik koşulları ve yurt 
dışına ihracat konusunda ise şunları 
söyledi: “Bugünlerde ekonomimizin 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
daralmasına rağmen, tecrübemiz ve 
kaliteli ürünlerimizle İspanya, İtal-
ya, Almanya, Yunanistan gibi ülkelere 
ihracatımızı sürdürmekteyiz.

Bursa Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesinde, en son teknolojiler kulla-
nılarak inşaa edilen modern işletme te-
sislerine sahibiz. Dünya ve ülkemiz nü-
fusunun artması, gıdaların tüketiminin 
çoğalması, dondurulmuş gıdaların sak-
lanması, hijyenik koşullar, dünya tica-
retinin globalleşmesi gibi bir çok konu 
ele alındığında işletmemizin doğru 
zamanda ve doğru konuda yapılan-
dırıldığını düşünüyorum. Emin adım-
larla her geçen gün büyüyerek, geleceğe 
güvenle baktığımızı belirtmeliyim. Ge-
leceğe güvenle bakmak için geçmişimi-
zi elbette unutmuyoruz.”

Nedim Balıkçılar
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Firma Bursa dışında İzmit, Eski-
şehir, Balıkesir ve Afyon’da bu-
lunan şubeleriyle Marmara’nın 

lider gıda üretim ve dağıtım fi rması 
konumunda.

Seçkin Onur Gıda AŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Seçkin Onur, fi rmanın 
gelişimi ve hedefl eri ile ilgili şunları 
söyledi:

HOSAB’DA MODERN TESİS
Gelişen ürün çeşidi ile 2004 yılında 

taşındığımız Bursa Hasanağa Organize 

Sanayi Bölgesi'ndeki 15 bin metrekare-
lik modern üretim tesisi ve toplamda 
30 bin metrekareyi aşan çalışma alanla-
rımız ile yolumuza devam etmekteyiz. 

2004 yılında hizmete almış 
olduğumuz Hasanağa Orga-
nize Sanayi Bölgesi'ndeki fab-
rikamız, her bakımdan örnek 
teşkil edebilecek konum ve 
özellikte olan modern tesisle-
ri, sadece Bursamız için değil, 
Türkiye'nin AB giriş sürecinde 
önemli ve başarılı çalışmalara 

imza atabilecek özelliğe sahip bulun-
maktadır. 

Müşterilerine istedikleri ürünü, is-
tedikleri yerde, istenilen zamanda ve 
istenilen şekilde sunarak beklenenden 
daha fazlasını karşılayabilme misyonu 
ile faaliyetlerini sürdüren Seçkin Onur 
AŞ, üretim faaliyetlerinin dışında ay-
rıca, Procter&Gamble, Marmarabirlik, 
Tekfen, Balparmak, Tamek, Besintaş, 
Fersan, Dalan, Billur Tuz gibi sektörün-
de lider fi rmaların distribütörlüklerini 
de yapıyor. 

BİZDEN MARKASI DOĞUYOR 
1997 yılında üretim çalışmalarına 

başlayınca Bizden markası doğdu. Biz-
den markamız için bir gıda tesisi kur-
maya karar verdiğimizde Bursa’daki 
sanayi bölgeleri içinde hem arazi fi -
yatları, hem şehre yakınlık, hem 
de gelişme potansiyeli açısından 
en uygun bölge olarak Hasanağa’yı 
gördük. Geçen zaman değerlendirme-
mizin yerinde olduğunu gösterdi. 

120 ÇEŞİT ÜRÜN
Firmamıza ait tescilli 

marka olan Bizden markasıy-
la; bakliyat (fasulye, nohut, 
mercimek, pirinç, bulgur, bak-
la, barbunya, mısır, buğday), 
unlu mamüller (makarna, 
mantı, erişte, kuskus, şehri-

ye, un), tatlılar (helva, tahin, pekmez, 
Kemal Paşa tatlısı), pişirme yardım-
cıları (mısır nişastası, buğday nişasta-
sı, pirinç unu, irmik, karbonat, hamur 
kabartma tozu, vanilya, kakao), ayrı-
ca, bezelye konservesi, salça, çay, 
kahve, şeker (toz, kesme, pudra) gibi 
toplam 120 çeşidi bulan ürünlerimizi, 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi 
belgemiz ve ISO 22000 HACCP Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgemiz ile 
el değmeden, teknolojik şartlarda üre-
timimizi gerçekleştiriyoruz. 

PEM VE CLEAN HOUSE
Seçkin Onur A.Ş., Bizden markası 

ile gıda ürünleri üretimi dışında, PEM 
markası ile sıvı el sabunu, havlu, peçete 

Marmara’nın
lider gıda üretim ve
dağıtım firması
Seçkin Onur
1950’li yıllarda, 25 metrekarelik bir bakkal dükkanıyla ticari hayata 
giren Seçkin Onur A.Ş., bugün 15 bin metrekarelik üretim tesisi,
15 bin 500 metrekarelik çağdaş, kapalı alan depolama sistemleri,
400 çalışanı ve 170 araçlık dağıtım fi losuna sahip. 

Seçkin Onur
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Gıda ve 
içecek
sanayi
envanteri

Türkiye Gıda ve İçecek 
Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (TGDF) 

tarafından açıklanan “Gıda ve 
İçecek Sanayi Envanteri 2008’e 
göre, sektörde geçen yıl bir ön-
ceki yıla oranla yüzde 26,3’lük 
istihdam kaybı gerçekleşti. 
Envantere göre, 2008’de gıda 
ve içecek sanayinde faaliyet 
gösteren 22 bin 92 işyerinin 
yüzde 21,4’ü işlenmiş unlu 
ürünler sektöründe faaliyet 
gösterirken, yüzde 19,8’i sebze 
ve meyve işleme sektöründe, 
yüzde 14,7’si de süt ve süt 
mamulleri sektöründe faaliyet 
gösterdi.

Gıda ve içecek sanayinde 
2007 yılı itibariyle yaklaşık 
olarak 639 bin kişi istihdam 
edilirken, 2008 yılında yüzde 
26,3’lük bir kayıpla istihdam 
edilen kişi sayısı 471 bine 
geriledi.

2008’de en fazla istihdam 
kaybı 35 bin kişi ile süt ve süt 
ürünlerinde yaşanırken, en 
fazla istihdam imkanı sağlayan 
sektör ise 2007 yılında olduğu 
gibi sebze ve meyve işleme 
sektörü oldu.

Gıda ve içecek sanayi-
nin yıllık ihracat artış oranı 
2008’de yüzde 25,3 olarak 
gerçekleşirken, ihracat içinde 
en yüksek paya sahip olan alt 
sektör yüzde 35,8 payla işlen-
miş sebze ve meyve sektörü, 
en düşük paya sahip olan alt 
sektör ise yüzde 0,1 ile şarap 
sektörü oldu.

tuvalet kağıdı ve Clean House Markası 
ile de çöp torbası, streç fi lm, alümin-
yum folyo ve bulaşık süngerleri üreti-
mini gerçekleştirmektedir. 

300 TON/GÜN ÜRETİM KAPASİTESİ
Ürünlerimizin tanıtımı için, gaze-

te, dergi, televizyon, radyo gibi yazılı 
ve sözlü basın kanalları ile çalışıyoruz. 
Tabi en büyük reklamı ürünlerimizin 
son tüketicisi olan müşterilerimiz ya-
pıyor.

Fabrikamız sahip olduğu ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesi ve ISO 22000 HACCP Gıda Gü-
venliği Yönetim Sistemi belgeleri ile 
üretimi el değmeden, son teknolojik 
şartlarda gerçekleştirmektedir. Kalite 
Belgeleri’ni tüm işyerlerimize almak 
için, çalışmalarımıza devam etmekte-
yiz. Günlük 300 ton üretim kapasi-
tesine sahip bulunmaktayız.

Firma genelinde 400 civarı perso-
nel istihdam edilirken, fabrikamızda 
mevsimsel farklılıklara göre istihdam 
sayımız değişkenlik göstermektedir. 
Gıda üretimimiz hasat dönemi olan yaz 
aylarında artarken, kış aylarında bir 
miktar düşüşe geçmektedir.

FARK YARATAN TEMALAR
12 bin metrekare kapalı alan ve 3 

bin metrekare açık alan olmak üzere, 
toplam 15 bin metrekarelik bir alan 

içerisinde üretim faaliyetimizi gerçek-
leştiriyoruz.

Firmamızın hedefi ; sürekli eğitilen 
personeliyle gelişen teknolojileri kulla-
narak, uluslararası kalite standartların-
da Türkiye’nin en hijyenik, sağlıklı 
ürünlerini üreten, öncü, güvenilir, 
çevreye saygılı, dinamik, lider bir 
kuruluş olmaktır.

Şirketimizin çalışma ilkesi; "Müşte-
ri velinimetimizdir" düşüncesi etrafın-
da odaklanmıştır. Müşterilerimize en 
iyi ürünü, en hızlı, en etkin, en doğal ve 
en hijyenik şartlarda üreterek, hizmet 
vermek genel prensibimizdir. 

Yüksek iş ahlakına sahip olmak ve 
dürüst olmak, vazgeçilmez iş düsturu-
muzdur. En iyi ürün ve hizmeti suna-
bilmek için, “Daha iyisini nasıl yapa-
biliriz?” sorusunu sık aralıklarla kendi 
kendimize sorarız. Hem başarımızdan 
ve hem de hatalarımızdan ders almak-
tayız. Zaten bizi farklı kılan ana tema-
lar da bunlardır.”



Tarım
sektörü
için rehber

Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığı, tarımsal alanda 
faaliyet gösteren fi rma 

ve kuruluşlar ile tarım sektörü-
ne uygulanan desteklerin, sek-
tördeki ulusal ve uluslararası 
fuarların da yer alacağı “Tarım 
Sektörü Rehberi” hazırlıyor.
Bakanlığın Yayın Dairesi 
Başkanlığı tarafından hazırla-
nacak rehber, iki ana bölümden 
oluşacak. Rehberin birinci 
bölümünde Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın destek ve projele-
ri, bu desteklerden yararlanma 
koşulları hakkında bilgi verile-
cek. İkinci bölümde ise tarım 
sektöründe faaliyet gösteren 
fi rmaların iletişim bilgileri yer 
alacak. Ayrıca rehberde yurt 
içi ve yurt dışında düzenlenen 
ulusal ve uluslararası tarım 
fuarlarının takvimlerine de yer 
verilecek.
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Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulu Barhan 
Gıda AŞ, 9 bin metrekaresi 

kapalı toplam 20 bin metrekarelik fab-
rikada en son teknolojileri kullanarak 
üretimlerini gerçekleştiriyor. Barhan 
Gıda AŞ Genel müdürü Şener Dikmen, 
çeyrek asırlık tecrübe ve vizyonlarıyla 
geçen yıllarda sektörde iyi bir grafi k ya-
kaladıklarını söyledi. 

FARKLILAŞMAYA ÖNEM VERİYOR
Dikmen, “Uzmanlaşmış üretim 

kadromuz toplam kalite ve HACCP 
standartlarımız, modern teknolojimiz, 
araştırma-geliştirme lavoratuvarımız, 
nitelikli ve sorumluluk sahibi persone-
limizle dünya hijyen standartlarına uy-

gun ve el değmeden ürettiğimiz kaliteli, 
sağlıklı ve güvenli ürünlerimizi tüketi-
cilerle paylaşıyoruz. 

Her zaman en mükemmeli elde 
etme ilkemiz sayesinde yılda % 30 bü-
yüyerek sektörümüzün öncüleri arasın-
da yer alıyoruz. Hem Barhan Gıda’ya 
hem de sektörümüze artı değerler ek-
leyen ürünlerimizi daha geniş kitlelere 
sunmak için en doğru yatırımları yapa-
rak farklılığımızı hayata ekliyoruz” şek-
linde konuştu. 

ŞOKOMİGO VE DİĞER MARKALAR
Genel Müdür Şener Dikmen, kendi 

yarattıkları markalar ve ürün çeşitleri 
konusunda şunları söyledi, “Şokomigo, 
Fruppa, Frutopik, Miredo gibi markala-
rımızın yanı sıra bir çok değerli üretici-
ye ara mamüllerimizle de hizmet veri-
yoruz. Türkiye’nin önde gelen çikolota 
ve dondurma markaları, pastaneler ve 
fabrikalar için yılda ortalama 18 bin 
ton endüstriyel çikolata ve kakaolu fın-
dık kreması sağlıyoruz.

ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞ
Ayrıca bisküvi ve kek hammaddesi 

olan kurutulmuş meyve, marmelat, je-
lin yanısıra private label fındık kreması, 
reçel, pralin, sebze ve meyve konserve-
leri üretiyoruz. Barhan Gıda olarak far-
kımızı ortaya koymak, farklılaşmak te-
mel amaçlarımızdan birisi. Dolayısıyla 
bu farkı Türkiye ile bugün ve gelecekte 
paylaşmak için sürekli büyüme hamle-
leri içindeyiz, değerlerimizi insanlara 
sunuyoruz.”

Barhan Gıda,
sektörde öncüler
arasında
Barhan Gıda AŞ Genel Müdürü Şener Dikmen, yılda % 30 gibi bir 
büyüme ile sektörün öncüleri arasına yer aldıklarını söyledi
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1979 yılında Bursa’da üretime baş-
layan Cankar Plastik, kapasitesi-
ni her yıl arttırarak büyüdü. Ha-

sanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
fabrikasında üretimini sürdüren fi rma 
sektöründe öncü olmayı kendine ilke 
edindi. 30 yıllık geçmişin verdiği dene-
yim ve birikimi pazara sunduğu ürün-
lerle kanıtlayan Cankar Plastik, çeşitli-
lik anlamında rakiplerinden ayrılırken, 
‘özel imalat’ yapabilme kapasitesini 
de kullanarak farkını hissettiriyor. 

ÜRÜNÜNÜZE ŞANS TANIYIN!
‘Ambalajda doğru seçim ürünü-

nüze pazarda tanınan bir şanstır’ 
nitelikte ihtiyaç sahiplerine kaliteli 
ürünler sunan Cankar Plastik, gerek 
iç piyasa gerekse ihracatla uğraşan fi r-
malar için (her türlü akışkan ve koyu 
kıvamlı kimyasal ürünler, yağlar, salça, 
salamura, zeytin, süt, yoğurt vs.) çok 
maksatlı kullanıma elverişli ambalajlar 
üretiyor. 

GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ
Cankar Plastik’in ürünleri arasında 

1-20lt’lik bidon, 36-70lt’lik vida kapak-
lı fıçı, 34-50-200lt’lik çember kapaklı 
fıçı, 50lt’lik plastik yağ/süt güğümü, 
hastane gereçleri, spor malzemeleri, 
inşaat, demir çelik sektörüne yönelik 
plastikler, gıda sektörüne yönelik özel 
üretimlerin yanı sıra otomotiv ve daya-
nıklı tüketim mallarına yönelik teknik 
plastik parçalar yer alıyor. Otobüslerde 
kullanılan koltukların birçoğu da Can-
kar Plastik imzası taşıyor. 

AMBALAJ AKSESUARLARI
Firma ayrıca müşterilerinin talep-

lerine daha iyi yanıt verme amacıyla 
ambalaj aksesuarlarını da pazara sunu-

yor. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan 
“Gıda İle Temasta Bulunan Mater-
yal Üretim ve Sicil Sertifi kası” alan 
Cankar Plastik gıdaya uygun çeşitli 
ebatlardaki ürünleri de tüketicilerle bu-
luşturuyor. Tüketici ihtiyaç ve beklen-
tilerini tam olarak karşılayacak ürünler 
sunarak, bir dünya markası olmayı ken-
disine hedef belirleyen Cankar Plastik, 
ISO 9001:2000 belgesiyle de kalite he-
defi ni gerçekleştirmiş durumda. 

Plastik ambalajda
30 yıllık deneyim Cankar
Cankar Plastik, çeşitlilik ve özel imalat kapasitesi ile rakiplerinin önünde.
30 yıllık birikime sahip fi rma geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
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Megamak Makine İmalatı AŞ, 
Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, 1994 yılından 

bu yana 2 bin 334 metrekare kapalı, 
bin 45 metrekare açık alan olmak üzere 
toplam 3 bin 379 metrekarelik alandaki 
fabrikasında faaliyet gösteriyor. Mega-
mak Makine Genel Müdürü Fikret Ka-
ragöz, fi rmanın 1977 yılında Bedayet 
Karagöz tarafından ‘Teknikeller’ adı 
altında Emprime Baskı iş kolunda kul-
lanılan makinelere yedek parça imalatı 
yapmak üzere kurulduğunu hatırlata-
rak şunları söyledi:

‘DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRDİK’
“1993 yılı sonlarında Megamak 

Makine İmalat Sanayi Ticaret AŞ ismi-
ni alarak bir aile şirketine dönüştük. 
Böylece yedek parça imalatının yanın-
da empirme baskı makineları imalatına 
başladık. Türkiye çapında üretim 
yapan Emprime Baskı Tesislerinin 
tamamına üretmiş olduğumuz Şablon 
Başlıkları, Tek Renk Baskı Makinele-

ri, Emprime Baskı yapan makinele-
rin ihtiyacı olan tüm yedek parçaların 
imalatını gerçekleştirdik. Bu üretimler 
Türkiye’de bizi önemli noktaya taşıdı. 

Teknoloji ilerledikçe bu teknoloji-
nin arkasında kalmamak için ciddi bir 
makine parkı yatırımı yaptık. Üretilen 
ürünlerin müşteriye daha kaliteli su-
nulması daima ilk hedefi miz oldu.

Türkiye’deki Emprime Baskı yapan 

tüm fi rmaların yedek parça ihtiyaçla-
rını gidererek, dışa bağımlılıktan kur-
tardık. Böylece paramızın yurt dışına 
gitmesinin de önüne geçmiş olduk. 

PAZAR PAYINI DÜŞÜREN ETKENLER
Müşteri portföyümüzü arttırmak 

için özellikle 1995 yılı sonrsı yoğun 
bir çalışmanın içine girdik. 1996-2005 
yılları arası en parlak günlerimiz oldu. 
Ancak 2005 sonrası sektörümüze giren 
Çin Halk Cumhuriyeti kökenli malze-
meler ve bu malzemelerin ülkemizde 
yaygınlaşmasını sağlayan en büyük 
yardımcısı (enfl asyonu düşürmek 
için uygulanan) düşük döviz kuru 
poliktikaları sektörümüzde pazar 
payını düşürüp ağır darbe vurdu.

ÇİN KÖKENLİ ÜRÜNLERE DİKKAT
Bu gelişen olaylara rağmen fi rma-

mız üretim ve yatırımlarına devam etti. 
Yurtdışına makine ve yedek parça satışı 
yapmak için çalışmalara başladık. Niha-
yet Ortadoğu ülkelerine makine satımı 
konusunda anlaşmalar noktasındayız. 
Beklentilerimiz mevcut hükümetin dü-
şük kur politikalarını bırakıp özelikle 
Çin Halk Cumhuriyeti  kökenli ürünle-
re kota konulmasıdır. Eminiz ve inanı-
yoruz ki, biz ve diğer sanayi kuruluşla-
rının da Çin Halk Cumhuriyeti kökenli 
ürünlerine kaptırdıkları pazar payları 
hızla geri alınıp hızlı bir büyüme trendi 
yaşanacaktır.”

Megamak, Çin ve kur darbesine 
rağmen yoluna devam ediyor
15 yıldır Hasanağa’daki fabrikasında üretim yapan Megamak Makine,
son 5 yılda Çin makineleri istilası ve düşük kur dezavantajı ile rekabet ediyor.

Fikret Karagöz
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Pifaş Tekstil Genel Müdürü Güler 
Çavuş, 2008 yılının son aylarında 
reel sektör üzerinde etkisini iyice 

hissettirmeye başlayan global krizden 
kendilerinin de paylarını aldığını belir-
terek, “Yine de 2008 yılı Pifaş Tekstil 
için bir açılım yılı oldu. İlk defa İtalya 
gibi tekstil kalite standartlarının 
son derece yüksek olduğu bir ülkeye 
doğrudan ihracat yaptık.

İhracat pazarımızı genişletme çalış-
malarımız önümüzdeki günlerde sonuç-
lanacağına inandığımız yeni bir anlaş-
ma, yeni bir ülke, Yunanistan ile devam 
edecek” dedi. Çavuş ayrıca, “Bizim için 
yeni bir üretim kalemi Shagy Halı 
İpliği üretimi de 2008 yılının kazanım-
larından oldu. Pifaş Tekstil A.Ş. olarak, 
talepleri ile bizi yönlendiren tüm müş-
terilerimizi başarılarımızın ortağı sayı-
yoruz” şeklinde konuştu.

GLOBAL ORTAKLI BİR FİRMA
Pifaş Tekstil AŞ’nin 1992 yılında ül-

kemizin yabancı sermaye ile yeni yeni 
tanıştığı, Hasanağa’nın Organize Sana-
yi Bölgesi olmasından çok önce kurul-
duğunu hatırlatan Çavuş, “Farklı hisse 
oranlarına sahip Alman, Türk ve Çin uy-
ruklu toplam dokuz ortak ve tamamen 
profesyonel yöneticilerle üretim faaliye-
timizi yürütüyoruz. 

ÜRETİM VE KAPASİTE
3 bin metrekaresi kapalı alan olmak 

üzere 11 bin metrekare üzerine kurulu 
fi rmamızda müşterilerimizin iplik bü-
küm ve katlama ihtiyaçlarını fason 
ve doğrudan satış yoluyla karşılıyo-
ruz. Sahip olduğumuz 5220 iğ ile Sente-
tik Filamanlı tüm ipliklerin bükümünü, 
20-800 denye, 6-60 Ne aralığında 80 
tpm’den  2500 tpm’e kadar yapabiliyo-

ruz. Katlama ünitemiz ise Sentetik Fi-
lamanlı ipliklerin yanı sıra Kesik Elyaf, 
Metal İplikler ve Doğal Elyafl ar konu-
sunda hizmet verebilecek kapasitede.

Tüm bunların yanı sıra 750 kg ka-
pasiteli Fiksaj Ünitemiz ve hem delikli 
hem de vakumlu poliolefi n  kaplama 
yapabilen shrink makinamızla da müş-
terilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Pifaş Tekstil
yeni ürün ve yeni 
pazarlar yarattı
Hasanağa OSB’de kurulu Pifaş Tekstil için 2008 yılı açılım yılı oldu. Al-
man, Türk ve Çin ortaklı fi rma yeni pazarlar buldu, yeni ürünler üretti.

Pifaş Tekstil Genel Müdürü Güler Çavuş ve yönetim kadrosu yeni ürün, yeni pazar konusunda başarılı bir grafi k çiziyorlar.
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10 yıldır Baby Center markasıyla 
0-3 yaş bebek çeyizi, gereçleri ve 
konfeksiyon gruplarında faaliyet 

gösteren Merkez Bebek Gereçleri 
Tekstil Şirketi, Türkiye’de sektörün-
de ilklerden birini gerçek-
leştirdi. Firma 2005 yılının 
Aralık ayında bayilik siste-
mine geçiş yaptı. 2006 yı-
lından bu yana ise ihracata 
gerekli önemi vererek 15 
ülkedeki satışlarıyla ülke-
mizin bu sektördeki ihra-
catçıları arasına girdi.

YENİLİKÇİ BİR FİRMA
Baby Center Genel Müdürü Rasi Ta-

ner Merden, çıtayı her geçen gün daha 
da yükselttiklerini belirterek, “Sürekli 
yenilenen ve Ar-Ge çalışmalarıyla 
yerli ve yabancı müşterilerimize en uy-
gun fi yata en iyi kaliteyi ve çeşidi sun-
manın gayreti içindeyiz. Bunun yanında 
satış sonrası müşteri memnuniyetiyle 
de örnek teşkil etmekteyiz. Hedefi miz 
Baby Center olarak bir dünya markası 
olmak” şeklinde konuştu. 

BEBEKLER DEĞERLİDİR
Üretimlerinde sağlık, rahatlık ve 

moda gibi kavramların ön planda ol-
duğunun altını çizen Merden, şunları 
söyledi: “Bebeklerinize en az sizler ka-
dar gereken dikkati ve değeri vermeyi 
bir misyon edinmemizin yanında, üre-
timimizde kullandığımız her materyali 
büyük bir titizlikle testlerden geçiriyor 
sonra yine aynı titizlikle bebeğinizin 
sağlığını düşünüyoruz. Bütün bunların 
yanında rahatlığını da düşünerek gü-
nün modasına uygun ürünlerle piyasa-
ya çıkıyoruz.”

YURT DIŞINA AÇILIM...
Türkiye dışına açılma konusunda 

Baby Center markası ile sektördeki 
önemli fuarlara katıldıklarını belir-
ten Genel Müdür Rasi Taner Merden, 

“Fuarlara katılım ilgi ve 
dikkat çekici ve bizi hede-
fi mize yaklaştırıyor. Her 
yıl olduğu gibi bu yılda 
Almanya’daki Kind+Jugend 
fuarında Türkiye’yi temsil 
etmeyi planlıyor ve yanlız-
ca Tükiye’deki bayilerimize 
değil tüm dünyadaki satış 
noktalarına da yerinde zi-
yaretler yapmak istiyoruz. 

Buralarda gerekli tespitlerimizle her 
gün daha iyi ürün ve hizmet verebilme-
nin çabasını sarf ediyoruz” dedi.

Baby Center’in hedefi
dünya markası olmak
0-3 yaş grubu bebek konfeksiyonunda 4 yıl önce bayilik sistemine geçen Baby Center, 15 ülkede 
satış yapıyor. Genel Müdür Rasi Taner Merden ‘Hedefi mizde dünya markası olmak var’ diyor.

Rasi Taner Merden





Haber

42

Bunlara
dikkat edin?

1. Trafi kteki can ve mal 
güvenliğini tehdit et-
meyecek, küçük kaporta 

çizik ve göçükleri gibi güvenlik 
için tehdit oluşturmayacak 
detayların incelenmesini kap-
sayan süreç bulunmuyor.

2. Aracınız ağır kusurlu 
veya emniyetsiz olarak değer-
lendirilirse 1 ay içerisinde aynı 
istasyonda muayene tekrarı 
ücretsizdir.

3. Muyane için gerekli bel-
gelerden biri eksikse muyene 
işleminin başlatılamayor.

4. Muyaneye öncesi aracın 
dış, alt ve motor havuzunun 
temizlenmesi ve tehlikeli mad-
de taşıyan araçların boş olması 
gerekiyor.

Tüm araçlar için zorunlu 
belgeler; -Ruhsat 

-Fenni Muayene İzin Belge-
si (Vergi dairesi veya büroların-
dan borcu olmadığını belirten 
belge)

-Trafi k Sigortası
-Üzerinde tadilat yapılan ve 

tadilat sonrası özel muayenesi 
yapılacak araçlar için ek olarak;  
Yetkili mühendis tarafından 
çizilen onaylı tadilat projesi ve 
hesapları.  LPG veya CNG takılı 
araçlar için; Gaz Sızdırmazlık 
raporu

Yaşanan sıkıntılı sürecin ardın-
dan, araç sahiplerinin işlemlerini 
hızlı ve kolay gerçekleştirmeleri 

adına, mesai saatlerinin uzatılma-
sından, vardiya sistemi ile çalışmaya 
ve personel sayısını artırmaya kadar 
birçok istasyonunda çeşitli çalışma-
lar gerçekleştiren TÜVTURK, bu hiz-
metlerine ek olarak “Randevu Sistemi 
Uygulaması”nı başlattı. 
İlk olarak İstanbul, An-
kara, İzmir, ardından 
da TÜVTURK Bursa 
Merkez İstasyonu’nda 
da 26 Mart’tan itiba-
ren randevu ile hizmet 
vermeye başlanıldı.

TÜVTURK’ün İstanbul’da 12, An-
kara Merkez’de 4 ve İzmir Merkez’de 
ise 3 istasyonunda olmak üzere top-
lamda 19 istasyonu ile 15 Mart 2009 
Pazar günü başlattığı randevu sistemi 
uygulaması, 26 Mart’ta Adana, Antal-
ya, Balıkesir, Bolu, Denizli, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 
İçel, Kocaeli, Konya, Sakarya, Sivas, 
Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri ve Bursa’da 

da devreye girdi. 
Bundan böyle araçlarını Bursa 

TÜVTURK Merkez istasyonunda mu-
ayene ettirmek isteyen araç sahipleri 
randevu alarak işlemlerini kısa sü-
rede kolaylıkla tamamlayabilecekler. 
İsteyen araç sahipleri önceden olduğu 
gibi randevu almadan da TÜVTURK 
istasyonlarından sıra numarası alarak 

muayene işlemlerini gerçek-
leştirebilecekler.

NASIL RANDEVU
ALINACAK?

Araç sahipleri, randevu 
sistemi uygulamasına geçen 
istasyonlar için Türkiye’nin 

her yerinden TÜVTURK Araç Muaye-
ne İstasyonları resmi internet sitesini 
(www.tuvturk.com.tr) ziyaret ederek 
randevu alabiliyorlar. Randevu bir gün 
sonraya veya daha ileri bir tarihe alına-
biliyor. Haftanın 7 günü 08:00 – 20:00 
saatleri arasında hizmet veren 0212 
444 80 08 numaralı TÜVTURK Çağrı 
Merkezi’nden de randevu alınabiliyor. 

Randevu sisteminde araç sahiple-

Araç muayenesinde 
randevulu dönem
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rinin dikkat etmesi gereken önemli 
noktalar var. Buna göre; plaka bazında 
verilen randevu başka bir plaka ile de-
ğiştirilemiyor, aynı gün içinde randevu 
değiştirilemiyor, 1 yıl içinde aynı plaka 
için 2 kere randevu iptali ve/veya yer 
ve zaman değişikliği yapılabilabiliyor, 
yılda 2 kere değişiklik yapan veya ran-
devusu iptal edilen araç plakaları aynı 
yıl içinde randevu hizmetinden yarar-
lanamıyorlar, 15 dakikadan daha fazla 
geç kalınması halinde randevu iptal 
ediliyor ve araç randevusuz sıra ile iş-
lem görüyor.

KONTROLÜ YAPILAN NOKTALAR 
Araç muayenesinde Kusursuz, Ha-

fi f Kusurlu, Ağır Kusurlu ve Emniyet-
siz olarak 4 farklı değerlendirme 
kriteri bulunuyor.

Fren Tertibatı, Direksiyon Sistemi, 
Görüş Şartları, Aydınlatma Sistemi, 
Aks, Jant, Lastik ve Süspansiyon Siste-
mi, Şase ve Şase Bağlantı Parçaları, Di-
ğer Donanımlar, Gürültü Kirliliği, Araç 
Tanımları kontrol ediliyor.

 

* Binek araçlarda 1 adet 1 kg, yolcu sayısı 26’ya kadar olan otobüsler için 2 adet 2 kg yan-
gın tüpü, azami ağırlığı 12.000 kg’dan küçük olan kamyonlarda toplam 4 kg, azami ağırlığı 
12.000 kg’dan büyük olan kamyonlarda toplam 6 kg, araç tehlikeli madde taşıyor ise 2 adet 
6 kg. Muayene sırasında kontrol edilen ekipmanların muayene raporunda ağır kusur veya 
hafif kusur olarak nitelendirilmeleri ile ilgili detaylar için lütfen T.C.Ulaştırma Bakanlığı Kara 
Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün www.kugm.gov.tr adresinde yayınlamış olduğu kusurlar 
tablosunu inceleyiniz.
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1 AKMAŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  484 30 17 484 30 08
2 AKP OTOMOTİV  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 30 60 484 30 69
3 ALFATEK MAKİNA ELEKTRONİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ. SANAYİ MAKİNALARI İMALATI 484 30 40 484 22 71
4 ANKA PRES KEMAL ERGÜN OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 29 18 484 29 14
5 ARİMİS PLASTİK KOLTUK SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. SAÇ VE PVC KOLTUK ÜRETİMİ 484 26 54 484 26 58
6 APP.ER CONTA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. KAUÇUKTAN OTOMOTİV PARÇA 484 28 80 484 28 82
7 ATLAS MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MAKİNA İMALATI 484 26 17 484 26 79
8 ATÖLYE MAK. KALIP TAS. ÜRÜN GELİŞ. MRK. A.Ş. KALIP İMALAT TASARIM  484 27 71 484 24 54
9 BALPİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GIDA ŞOKLAMA 484 27 80 484 27 81
10 BARHAN GIDA SAN. TİC. A.Ş. GIDA KONSERVE VE ÜRETİMİ 484 22 22 484 22 24
11 BALAP TEKSTİL OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. PLASTİK YEDEK PARÇA İMALATI 484 29 05 484 29 16
12 BURSA SEDEF MAKİNA LTD. ŞTİ. PVC AKSESUARLARI 484 28 92 485 28 19
13 CONBEL CONTA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKALI KAUÇUK ÜRETİMİ 484 28 80 484 28 82
14 DE-KA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. KİMYASAL SANAYİ YAĞLARI 484 28 32 484 28 33
15 DEMİR-İŞ METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL AMBALAJ SANAYİi 484 27 35  484 22 55
16 AMORE MOBİLYA DOĞA GÜNEŞ   EV MOBİLYALARI 484 21 37 484  25 49
17 ERGÜLLER GIDA OTO ZİRAAT İNŞ. LTD.ŞTİ. GIDA PAKETLEME 484 25 26 484 24 13
18 ELSİ ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV-B.EŞYA KABLO İMALATI 219 77 00 219 77 08
19 GİNTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT TİC. A.Ş. İNŞAAT YAPI A.Ş.  484 22 84 484 22 83
20 GÖKDAĞ OTO YEDEK PARÇA BİLG.SİST. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 24 60 484 24 78
21 KORUN DEMİR OTOMOTİV TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ. METAL FERFORJE İMALATI 484 25 30 484 25 34
22 HİTİT SANAYİ İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. CEPLİ BORU VE MEKANİK EKİP. 484 23 95 484 23 85
23 İZO-TEK İZOLASYON TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI 484 28 40 484 28 50
24 İNKO MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MAKİNA METAL SANAYİ 484 27 65 484 27 76
25 KARAGÖZ MAKİNA LTD. ŞTİ. TEKSTİL MAK. VE YEDEK PARÇA 484 25 52 484 27 55
26 KUZUFLEKS METAL HORTUM SAN. VE TİC. A.Ş. DOĞALGAZ METAL HORTUMLARI 484 27 57 484 23 28
27 LT ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.   ÇELİK KONSTRÜKSİYON 484 22 60 484 22 70
28 MEGAMAK TEKSTİL MAK.İMALAT SAN VE TİC. A.Ş. TEKSTİL MAK.VE YEDEK PARÇA 484 25 52 484 27 55
29 MERKEZ BEBEK GEREÇ. TEKSTİL İNŞ. LTD. ŞTİ. BEBEK ÇEYİZİ VE KONFEKSİYON  484 26 83 484 26 86
30 MET - GÜR MAKİNA LTD. ŞTİ. OTO LASTİK ÜRETİM MAKİNALARI 484 28 62 484 28 63
31 5-M MÜHENDİSLİK MÜMESSİLLİK DAN.LTD. ŞTİ. FİLİTRE ÜRETİM 484 29 20 484 29 40
32 MODERN PLASTİK VE METAL SAN. TİC. A.Ş. KOROZYON ÖNLEYİCİ AMBALAJ 484 23 00 484 23 03
33 SEÇKİN ONUR GIDA A.Ş.  GIDA ÜRETİM VE PAKETLEME 484 27 92 484 27 91
34 ORSEZ SINAİ TIBBİ GAZLAR KİM. MAD. LTD. ŞTİ. SINAİ GAZ DOLUM VE SATIŞI 484 24 25 484 24  28
35 ORSEZ YANGIN GÜVENLİK SİST.   SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YANGIN GÜVENLİK EKİPMAN SATIŞI 484 24 26 484 21 56
36 OTM PLAS. OTOMOTİV YEDEK PARÇA LTD. ŞTİ. OTO PLASTİK YAN SANAYİ 484 23 17 484 23 20
37 PALA KAUÇUK LASTİK KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. KAUÇUK ÜRETİMİ 484 28 66 484 28 89
38 PİFAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. POLYESTER İPLİK BÜKÜM 484 25 08 484 26 70
39 PLAST MET PLASTİK METAL SAN. İMAL. VE TİC. A.Ş. PLASTİK METAL KALIP İMALATI 484 27 51 484 27 56
40 PLAST MET KABLO VE ELEK. SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HER TÜRLÜ KABLO MONTAJI 484 27 52 485 27 56
41 POPLİN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. GÖMLEKLİK KUMAŞ ÜRETİMİ 484 28 70 484 28 78
42 PRESMETAL OTOMOTİV YAN SAN. TİC. A.Ş. SAC, KALIP APARAT FİKSTÜR 484 30 30 484 30 35
43 PROFİL SAN. TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 26 36 484 25 35
44 SANDEKS İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. İTHALAT VE İHRACAT  484 22 88 484 30 48
45 SARP MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.  MAKİNA İMALATI VE YEDEK PARÇA 484 29 00 484 29 04
46 SEHA OTOMOTİV OTO YEDEK PAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KAUÇUK METAL PARÇALAR 484 22 80 484 22 81
47 TEKNİK 20 MAKİNA VE ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  OTO YAN VE ZİRAİ İLAÇ.MAK. İML. 484 22 44 484 22 45
48 TEMPER DÖKÜM SAN. TİC. KOLL. ŞTİ. DÖKÜM 441 07 28 441 81 74
49 TEKSİM DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT VE İHRACAT 484 28 91 484 28 19
50 YILGÜN ALIŞVERİŞ MAĞ. MAK. CAM. TİC. LTD. ŞTİ. YALITIMLI CAM VE CEPHE GİYDİRME 484 30 91 484 30 96
51 VUSKA  BANT AMBALAJ LTD. ŞTİ. AMBALAJ ÜRETİMİ 484 26 17 484 26 79

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİRMA ve İLETİŞİM LİSTESİ

FİRMA TEL NO FAKS NOFAALİYET ALANI

Firmalarımız
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Bursa kent merkezine 34 km, Ba-
lıkesir iline ise 90 km mesafede 
olan 5 bin 700 hektar alanlı Ulu-

abat Gölü, Bursa-Karacabey karayolu-
nun hemen güneyinde yer alıyor. Kaba-
ca üçgen biçimli olan gölün doğu-batı 
yönünde uzunluğu 23-24 km., genişliği 
ise 12 km. kadar. Göl alanı yıllara ve 
mevsimlere göre değişiklik gösteriyor. 
Gölün güney-batı kıyıları 1993 yılın-
da yapılan seddelerle çevrilmiş ve 
gölün bu kesimi tarıma açılarak 
geçmişte olduğu gibi geniş alanlara ya-
yılması engellenmiştir.

GÖLYAZI VE ADALAR
Gölün ortalama derinliği 2.5 metre-

dir. Büyük bir bölümü oldukça sığ olup, 
bu kesimlerdeki derinlik 1-2 metre 
arasında değişmektedir. En derin yeri 
Halilbey Adasındaki 10 metreyi bulan 
çukurluktur.

Gölde iki yarımada (Eskikaraağaç ve 
Gölyazı) bulunmaktadır. Yine göl içeri-

sinde yapılarında kalkerlerin egemen 
olduğu 7 adet ada bulunmaktadır. Bu 
adaların en büyüğü Halilbey adasıdır. 

Göle isimini veren Uluabat 
Köyü’nün İÖ.12. yüzyılda kurulduğu 
belirtilmektedir. Yine, göle ismini ve-
ren başka bir köy olan Apolyont (Göl-
yası Köyü) Köyü ile Halilbey Adası’nda 
eski yerleşimlerin izlerini taşıyan eser-
ler (tarihleri hakkında bilgi bulunama-
mıştır) bulunmuştur. 

Göl suyu kolloidal kil ihtiva ettiği 
için devamlı bulanıktır. Göldeki fi top-
lanktonların baskın durumuna göre göl 
suyuna bazen yeşilimsi-sarı, bazen de 
grimsi-sarı renkler hakim olmaktadır. 

Gölü besleyen en önemli su kay-
nağı Mustafa Kemalpaşa Çayı’dır. 
Göle giren su miktarı mevsimlere ve 
yıllara göre büyük değişiklik göster-
mektedir. Gölün fazla suları gölün ba-
tısındaki Uluabat Deresi’yle Susurluk 
Çayı’na ve bu çay vasıtasıyla da Mar-
mara Denizi’ne boşalmaktadır. 

Yanı başımızdaki cennet
Uluabat (Apolyont) Gölü
Uluabat Gölü, doğal güzellikleri ve kuş varlığı yönünden sadece ülkemizin değil 
Avrupa ve Ortadoğu’nun da en önemli sulak alanlarından birisi. Bölge her mevsim 
özellikle de baharda turizm açısından görülesi güzellikler sunuyor.
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21 DEĞİŞİK BALIK TÜRÜ VAR
Göller yeraltı suyunu reşarj ve de-

şarj ederek, taşkınların yokedici etkisi-
ni azaltarak, taban suyunu dengeleye-
rek bulundukları bölgenin su rejimini 
düzenlerler.

Uluabat Gölü, ekolojik yönden 
bol gıdalı bir göldür. Uygun iklim 
koşullarının yanısıra geniş sazlık alan-
ların varlığı, açık su yüzeyleri ve besin 
maddesi bakımından da çok zengin bir 
yapıya sahip olması, değişik türden yüz 
binlerce su kuşuna beslenme ve barın-
ma olanağı sağlamaktadır.

Uluabat  Gölü plankton ve dip can-
lıları bakımından ülkemizin en zengin 
göllerinden biridir. Gölde, 21 değişik 
balık türünün varlığı bu zenginliğin en 
önemli göstergelerindendir. Ancak bu 
varlık giderek azalmaktadır. 

Balık türleri arasında ticari 
amaçlı avlananlardan başlıcaları; 
turna ve sazandır. Az miktarda da 
olsa yayın, tatlı su kefali, ringa balığı ve 

kızıl kanat balıkları da avlanmaktadır. 
Eskiden yılan bağlığının gölde bol mik-
tarda bulunduğu, ancak son 25 yıldır 
nadiren rastlandığı belirtilmektedir.

Göldeki en önemli su ürünlerinden 
biri de kerevittir. Avlanan kerevitlerin 
neredeyse tamamı yurtdışına ihraç 
edilmektedir.

Ramsar
sözleşmesi
nedir?

1971 yılında birçok ülke 
tarafından imzalanan 
Ramsar Sözleşmesi sulak 

alanların korunması ve akılcı 
kullanımı yönünde atılmış 
global bir adım. Tüm sulak 
alanların korunmasına birincil 
öncelik sağlanması, sulak alan 
ekosistemlerindeki biyolo-
jik çeşitliliğin sürdürülmesi 
yönünde gerekli önlemlerin 
alınmasını içeriyor. Ramsar 
Sözleşmesi’ne Türkiye 1994 
yılında dahil oldu. 

Türkiye’de kaç 
alan listede?

Sultan Sazlığı, Seyfe Gölü, 
Burdur Gölü, Manyas 
(Kuş) Gölü ve Göksu 

Deltası, Akyatan Lagünü, Kı-
zılırmak Deltası, Uluabat Gölü 
ve Gediz Deltası, Yumurtalık 
Lagünü, Meke Gölü ve Kızören 
Obruğu, bu güne kadar Ramsar 
Sözleşme Listesi’ne dahil edi-
len 12 sulak alan. Türkiye’de 1 
milyon hektarı aşan 500’den 
fazla sulak alan var. 135’i 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 
uluslararası önemde sulak alan 
tespit edildi.

Uluabat ne zaman 
Ramsar’a girdi?

Uluabat Gölü’nün ‘’Ram-
sar Alanı’’ olarak ilan 
edildiğine ilişkin karar 

15 Nisan 1998 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
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Kuş Gözlemevi 
açılıyor

Uluabat Gölü’nün ko-
runması amacıyla sür-
dürülen “Uluabat Gölü 

Yönetim Planı” kapsamında, 
‘Ziyaretçi ve Kuş Gözlemevi’ 
oluşturuluyor. Uluabat Gölü 
Leylek Dostu Köyler Projesi 
ve Uluslararası Leylek Şenliği 
kapsamında leylek yuvalarının 
montajı, platformların ver-
niklenmesi, uygulama alanına 
götürülüp, direklere yerleş-
tirilmesini ve “Uluabat Gölü 
Ziyaretçi ve Kuş Gözlemevi” 
yapımını Bosch fi rması sağladı. 
Gözlemevinin açılışı mayıstaki 
şenlikte olacak.

Mayıs sonunda 
Leylek Şenliği! 

Uluabat Gölü Yönetim 
Planı çerçevesinde 
yürütülen ‘Leylek 

Dostu Köyler Projesi-Leylek 
Şenliği’nin bu yıl dördüncüsü 
24-25 Mayıs tarihleri arasında 
Uluabat Gölü kıyısındaki Eski-
karaağaç köyünde düzenlene-
cek. Bu arada projenin devamı 
niteliğindeki “Sulamada Su 
Tasarrufu ve Meraların Çevreci 
Kullanımı” konulu proje de, AB 
hibe programları çerçevesinde 
desteklenmeye hak kazandı.

BİTKİ ÖRTÜSÜ
Uluabat Gölü, sucul bitkiler yönün-

den ülkemizin en zengin sulak alanla-
rından biridir. Gölün hemen hemen 
bütün kıyıları geniş sazlıklarla, sığ ke-
simleri ise su içi bitkileri ile kaplıdır.

Uluabat Gölü, Türkiye’nin en 
geniş nilüfer yataklarına sahiptir. 
Beyaz nilüfer gölün kuzeydoğu kıyıla-
rında ve Mustafakemalpaşa Çayı’nın 
göle giriş ağzında çok geniş alanları 
kaplamaktadır. 

KUŞ VARLIĞI
Uluabat Gölü, kuş varlığı yönün-

den sadece ülkemizin değil, Avrupa ve 
Ortadoğu’nun da en önemli sulak alan-
larından biridir.

Anadolu’ya kuzeybatıdan giren kuş 
göç yolu üzerinde yer alması, önemli 
kuş alanlarından Kuş Gölü’ne çok ya-
kın mesafede (35 km) bulunması, besin 
maddelerince oldukça zengin olması ve 
uygun iklim koşullarının var oluşu de-
ğişik türden kalabalık kuş gruplarının 
alanda beslenmesine, kışlamasına ve 
üremesine olanak sağlamıştır.

Uluabat Gölü, dünya çapında 
yok olma tehlikesi altında olan kuş 
türlerinden küçük karabatağın ül-
kemizdeki en önemli üreme alanı-
dır. Türkiye’deki toplam kuluçka popu-

lasyonu 1500  çift olarak tahmin edilen 
türün, 300 çifti alanda kuluçkaya yat-
maktadır. Gölde üreme dönemi dışında 
da önemli sayıda küçük karabatak ba-
rınmaktadır. Uluabat Gölü yine dünya 
çapında yok olma tehlikesi altında olan 
tepeli pelikanın da önemli beslenme ve 
kışlama alanlarındandır.

Gölde, kuluçkaya yatan diğer önem-
li türler; Alaca balıkçıl, kaşıkçı, küçük ak 
balıkçıl ve çeltikçi, küçük balaban, gece 
balıkçılı, ergüvani balıkçıl, saz delicesi, 
bataklık kırlangıcı, mahmuzlu kız kuşu, 
bıyıklı sumru, kara sumru gölde kuluç-
kaya yatan diğer kuş türleridir.
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