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AHMET SEZGİ ERCEİŞ
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı

Ülkemiz kalkınmasında sanayinin lokomotif sektör olarak görülüp planlı 
kalkınma dönemlerine başlandığı 1960 yılında, sanayinin gelişmesi ama-
cıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri ‘organi-

ze sanayi bölgeleri’ (OSB) uygulamaları olmuştur. Nitekim ilk OSB Bursa’da, 
Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile 1962 yılında kurulmuştur.

1982 yılına gelindiğinde ilk yasal düzenleme yapılmış ve Sanayi Bakanlığı 
Fonlar Yönetmeliği çıkartılmıştır. Burada OSB’ler için fonun kullanımı, fon he-
sabının kaynağı ve işleyişi, kredinin tahsisi, arsa iktisabı, kredinin geri dönüşü gibi 
hususlar düzenlenmiştir. Bütçeden fona kaynak aktarılmış ve OSB’ler kredi-
lendirilerek desteklenmiştir. Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan bölgelerin alt 
yapı yatırımlarının yüzde 99’u fondan karşılanmıştır.

2000 yılındaki OSB Kanunu ve oluşturulan mevzuat neticesinde bugün OSB’ler, 
bakanlık kredi desteği ile veya desteği olmadan kurulan, özel ve ihtisas OSB’leri 
olarak kurulmaktadır.

Geçen zaman içinde, sanayinin disipline edilmesi, kayıt içine alınması, planlı 
şehirleşme, sanayinin gelişimi, çevre gibi bir çok konuda önemli işlev gören OSB’ler 
için bugün kamunun desteği minimuma indirilmiştir. ‘Kendin yap kendin işlet’ 
anlayışında kantarın topuzu kanımca biraz kaçırılmıştır.

Oysa OSB’lerin belirlenen hedeflerine ulaşması, amaçlarını yerine getirebilmesi 
için teşvik edilmeye ihtiyacı vardır. Bu teşvik bakanlık kredisi veya başka şekillerde 
olabilir.

Örneğin, doğalgaz alt yapısını oluşturmak ve işletmek halinde BOTAŞ’ın 
tek faturada tahsilat yaptığı OSB’lere iskontolu gaz vermesi teşvik yön-
temlerinden birisi olmuştur. Ama maalesef bu uygulama 2009 yılı başı itibariyle 
ortadan kaldırılmıştır.

Oysa, OSB’lere verilecek bu tür destekler daha büyük faydalar olarak 
kamuya geri dönecektir. Bu husus son yıllarda gözardı edilmekte, OSB’lerin ge-
lişimleri için gerekli finansman olanakları köreltilmekte, yenileri yaratılmamakta-
dır.

Çünkü bir OSB’nin gelişimi, alt yapı yatırımlarının bitirilmesi, denetlenebilir ve 
planlı bir işletme anlayışı ile o bölgede faaliyet gösteren firmalara, hem ucuz girdi-
ler sağlanabilir hem de rekabet güçleri arttırılabilir. 

Tüm bunların neticesi ülkemizin kazancı ve kalkınmasıdır.
Ekonomik kriz günlerinde çokça tartışılan, Haziran ayında da Başbakanımızın 

açıkladığı Teşvik Paketi gündemdeyken, OSB’lerin de ilk günlerinde olduğu gibi teş-
vik edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Saygılarımla...

OSB’lerin de desteğe
ihtiyacı var!
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Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, çevreye saygılı ve doğal hayat-
la uyumlu bir OSB olma bilinciyle faaliyetlerine yön vermektedir. 
Bölgemizde çevre kirliliği yaratacak fabrikaların kurulmasına izin 

verilmemektedir.
AB üyeliği için uzunca bir süredir yoğun çabalar yürütülen ülkemizde de durum 

farklı değildir. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik reformlar uygu-
lanmaya çalışılmakta böylelikle, AB’ye uyum ve üyelik şartının sağlanması amaç-
lanmaktadır. 

Bunun için çevre ile ilgili çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya ko-
nulmuştur. Bursa Valiliği bu konuda yoğun çalışmalar yürütmekte, çeşitli il müdür-
lükleri aracılığıyla, araştırmalar, faaliyetler sürdürülmektedir. Dolayısıyla bir çok 
yazı ve raporlar Bölge Müdürlüğümüze ulaşmaktadır. 

Bizler de üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek üzere çalışmalar ya-
pıyor, bunları sanayicilerimizle paylaşıyor, bilgi toplanması hususunda çaba göste-
riyoruz. Ekonomik kriz ortamında ayakta kalmaya çalışan sanayicilerimiz için bu 
çalışmalar zaman zaman sıkıcı olabiliyor belki... Ancak, unutmamalıyız ki bu çaba-
lar geleceğimiz için yaşamsal önem taşıyan konular içindir. 

Çevrenin korunması, yaşamın korunması anlamına gelmektedir. Ço-
cuklarımıza temiz hava, temiz toprak, temiz su kaynakları bırakmalıyız. 
Bunun için yapılan ve yapılacak çevreyle ilgili tüm çalışmalara katılmalı ve 
desteklemeliyiz.

Daha önce de değindiğimiz gibi, bölgemizde çevre kirliğine yol açan fabrikaların 
kurulmasına izin verilmemekte, bununla birlikte çevrenin daha da iyileştirilmesi, 
modern bir OSB olma adına çevrenin korunmasıyla ilgili yasaların uygulanmasına 
yardımcı olunmaktadır. 

Bu amaçla, evsel atıklar toplatılmakta, geri dönüşüm atıkları ayrı olarak top-
lanmaktadır. İçme, yağmur suyu, kanalizasyon alt yapımız tamamlanmış ve 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Doğalgaz hatlarımızla ilgili yatırımımız da yapılmış olup doğalgaz dağıtımını 
yakın zamanda gerçekleştirmeyi umuyoruz. Arıtma tesisi projesi üzerinde çalışma-
larımız devam etmekte, projenin tamamlanması, tasdiki ve finansmanının sağlan-
masını takiben 2 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere...

ÖMER FARUK KORUN
Hasanağa İşverenler Derneği Başkanı

Çevre bilinci
oluşturmalıyız





Haber
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Hasanağa Organize Sanayi Böl-
gesi olarak kuruluşumuzdan 
bugüne kadar olan gelişmeleri 

aktarmaya bu sayıda da devam edece-
ğim.

13.03.2006 tarihli, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tebliği sonucu OSB’liğimiz 
iptal edilmişti. Yönetim Kurulu ve 
Müteşebbis Heyet olarak 3 yıldır 
yapılan tüm çalışmalar boşa gitmiş 
ve başladığımız yere dönmüştük. 

Sanayicilerimizin büyük bir kıs-
mının desteği Müteşebbis Heyet ve 
Yönetim Kurulunun kararlılığı ile 
iptal kararının kaldırılması için ça-
lışmalara başladık. Önce Bakanlık 
Hukuk Danışmanları ile görüştük. 
Kendilerinin, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı adına Danıştay Onuncu İda-
resine temyiz dilekçesini verdikle-
rini ifade etmelerine rağmen pek 
umutlu olmadıklarını gördük.

Bölgemiz Hukuk Danışmanı Avu-
kat İsmail Hakkı Acar ile Yönetim 
Kurulu ve Bölge Müdürünün istişa-
re toplantıları sonucunda, kararın 
lehimize neticelenmesi için davacı 
Hasanağa Belediye Başkanlığı’nın 
davadan feragat etmesi gerektiğine 
karar verdik.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Sezgi Erceiş’in Hasanağa Belediye 
Başkanı İbrahim Sincanlı ile yaptığı 

görüşmeler sonucu, Belediye Başkanı 
bölgenin adının Batı OSB yerine Ha-
sanağa Organize Sanayi Bölgesi ol-
ması şartıyla (Hasanağa Beldesi halkı-
nın isteği olduğundan) davadan feragat 
edebileceklerini, ifade etmiş ve Müte-
şebbis Heyetin onayı sonucu, Belediye 
ve OSB arasında yapılan protokolden 
sonra Hasanağa Belediye Başkanlığı’nın 
27.03.2006 tarihli dilekçesi ile açıkca 
davadan feragat ettiğine dair dilekçe 
mahkemeye sunulmuştur.

216 SİCİL NO İLE DEVAM
Sonuç olarak Bursa 2. İdare Mahkeme-

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

Bu itibarla, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı 28.08.2006 tarih ve 8959 sa-
yılı yazılarıyla, Bölgemiz tüzel kişi-
liğinin, terkinden önceki organları; 
Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu, 
Denetim Kurulu ve 216 sicil numa-
rası ile devamı uygun görmüştür.

KALDIĞIMIZ YERDEN BAŞLADIK
OSB’liğimizi kazandıktan sonra Mü-

teşebbis Heyet sözünü tutarak Batı 
Organize Sanayi Bölgesi adı Hasa-
nağa Organize Sanayi Bölgesi olarak 

Revize İmar Uygulama
Planımız 2008’de onaylandı

HÜSEYİN KAPLAN
HOSAB Bölge Müdürü

İnşaat Mühendisi

OSB olarak, 
Kanunumuzun 

4. Maddesi 
gereğince ruhsat, 

kullanma izni, 
işletme ruhsatı 

vs. işlemleri 
ve denetimleri 

yapmaya 
başladık.
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tasdik et-
tirildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, 
OSB’liğimizin devamı uygun görüldük-
ten sonra çalışmalarımıza kaldığımız 
yerden daha azim ve hırsla devam et-
meye başladık.

Önce revize imar planımızı tasdik et-
tirebilmek için bakanlıkça eksik görü-
len konulardan sağlık koruma ban-
dının oluşturulması gerektiğinden, 
Sağlık İl Müdürlüğünce oluşturulan 
komisyonu bölgemize davet ederek, 
sınırlarımız içinde oluşturmamız gere-
ken 50 mt.’lik sağlık koruma bandını, 
5 mt. çekme mesafesine, yolların sınır 
olduğu yerlerde de 20 mt.’lik  yol geniş-
liğinin sağlık koruma bandı olarak kul-
lanılmasının kabul edilmesini sağladık.

ARITMA ALANI VE 2B ALANLARI
Plan hükümleri gereği, OSB içinde 

toplam alanın %1,5–2,0’si kadar 
bir alanın arıtma tesisi alanı olarak 
ayrılması gerekiyordu. Halbuki böl-
genin, Hasanağa Belediyesi’nce daha 
önce şuyulanması yapıldığından, bölge 
dahilinde teknik alt yapı alanı olarak 
ayrılan hiçbir alan yoktu.  126-127 
Nolu adaları birleştirerek, aradan ge-
çilen kanalet nedeniyle oluşturulan yol 
iptal edildi ve park alanı ile birleştirile-
rek 9950 metrekare oluşturulan arsa, 
teknik alt yapı alanı olarak bölgemiz 
adına tescil ettirildi ve imar planına da 
işlettirildi. Ayrıca 2B alanları, kanun 
çıktıktan sonra uygulanmak üzere 
2. Etap alanı olarak planlandı.

Atık sularımızı arıtma tesisinden 
sonra Hasanağa Deresine deşarj yapa-
cağımız için DSİ’den izin alarak Sana-
yi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirdik.

Plan gereği istenilen ve sorunlar 
halledildikten sonra 17.03.2008 
tarihi itibari ile bölgenin revize 
imar uygulama planı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nca onaylanarak 
uygulanmaya başlandı. 

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

17.03.2008 tarihinde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’na tasdik et-
tirdiğimiz Revize Uygulama 

İmar Planları’ndan sonra, imar du-
rumlarını, inşaat ruhsatı, yapı kullan-
ma izni ile GSM ( İş Yeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatı) ruhsatlarını kullanma 
izinleri ile GSM ruhsatlarını Bölge Mü-
dürlüğümüz vermektedir. Gerekli ev-
raklar tamamlandığında talep edildiği 
takdirde GSM Ruhsatlarınızı almanız, 
çevreci olduğuna inandığımız siz sa-
nayicilerimizin, kontrollerde rahatsız 
edilmemenizi sağlayacaktır. Şu ana ka-
dar Bölge Müdürlüğümüzce 9 adet “İş 
yeri açma ve çalışma ruhsatı” veril-
miş olup, tüm sanayicilerimizin bu ko-
nuda duyarlı olmalarını bekliyoruz.

Trafik canavarı
olmayalım, lütfen!

HOSAB Sanayi Caddesi’nin Bölgemiz sınırları içinde kalan bölümü-
nün alt yapısını tamamlayarak asfalt yaptırdık. Asfalt yapımından 
önce araç sürücüleri bozuk yoldan ve çukurlardan şikayet ediyor-

lardı. Fakat şu an araçların hızlı gitmesi ve mesai bitimindeki yoğun trafik-
teki sollamalardan şikayetçi olan daha çok. Tüm sürücülerden mal ve can 
kaybı olmaması için kurallara uymalarını bekliyoruz. Aksi taktirde, radar 
desteği alacağız. Bu da çözüm olmazsa, kısa mesafelerde kasis yapmak zo-
runda kalacağız. Geç gitmek, hiç gidememekten iyidir.

GSM ruhsatı aldınız mı?



Küçük sanayi atölye 
ve fırınlarda üretim 
amaçlı olarak kullanılır. 

Demir-çelik, çimento, kimya 
sanayiinde, cam ve kiremit 
imalatında da yararlanılan 
doğalgaz, tekstil sektörü için 
de önemli bir enerji kaynağıdır. 
Türkiye’nin elektrik ihtiyacının 
küçümsenemeyecek bir kısmı 
doğalgazla çalışan santrallerde 
üretilmektedir.

Hava ile yakıtın karışması 
gaz halinde daha kolay oldu-
ğundan tam yanma durumuna 
daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı 
yakıtlarda ise karbonmonoksit 
çıkışı nedeniyle eksik yanma 
söz konusudur. Bacadan atılan 
enerji daha az olduğundan, do-
ğalgaz daha verimli bir yakıttır.

Patlama riskleri
Havaya göre daha hafiftir 

açık havada uçucu özelliği 
vardır. Ancak, kapalı yerlerde 
hava içindeki gaz oranı %5-15 
arasında bulunduğunda patla-
yıcı özelliği vardır. 

Tercih nedenleri
- Her an kullanıma hazırdır.
- Ekonomiktir. Zaman ve 

işgücü tasarrufu sağlanır. 
- Çevre dostudur. Kalıcı 

atıklar bırakmadan yanar. 
- Doğalgazlı cihazlarda ısı 

geçişi kısa sürede olur. 
- Doğalgazlı cihazlarda 

sıcaklık kontrolü çok hassas 
olarak yapılır, konfor ve enerji 
tasarrufu sağlanır. 

- Stok yapma, önceden 
sipariş verme gerektirmez. 

Haber
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Hasanağa Organize Sanayi Böl-
gesi Müdürü Hüseyin Kaplan, 
doğalgaz konusundaki çalış-

maları konusunda şunları söyledi:
“Bölgemize doğalgaz hattının geti-

rilmesi için 2005 yılından önce yapılan 
başvurularda Bursagaz, yüksek bir ma-
liyet talep etmişti. EPDK’nın aldığı bir 
karar ile doğalgaz satış şirketleri hat 
imalatı için katkı payı alamayacakları, 
ancak sponsorlar bulabileceği belirti-
lince, 07.12.2005 tarih ve 6126 sayılı 
Bursagaz’ın yazılarıyla bölgemizden 
geçiş izni verilmesi kaydıyla bırakılacak 
vana için ücret talep edilmedi.

BURSAGAZ’IN ÇALIŞMALARI
Daha sonra Bursagaz 30.03.2007 

tarihinde bölgemizden geçiş iznini ye-
nileyerek, Karsan Otomotiv A.Ş. ve 
Akçalar’a giden çelik boru hattı için 
kazı izni istedi. Müteşebbis Heyet ve 

Yönetim Kurulunda konu irdelenerek; 
çelik boru hattı kazısı için;

-Çelik boru hattı ile ilgili bölgemiz-
den herhangi bir ücret istenmemesi,

-Bölge içi doğalgaz boru hattı pro-
jelerinin Bursagaz tarafından yaptırıl-
ması,

-Vanadan MS İstasyonuna kadar 
mesafedeki çelik hattında yapılması,

kaydıyla protokol yapılarak gerekli 
izin verilmiştir.

DAĞITIM HATTINI YAPTIK
O günlerde BOTAŞ’ın doğalgaz sa-

tışı yapan organize sanayi bölgelerine 
%3 oranında iskontolu fatura kesmesi, 
bölge olarak yatırım yapmamız için iyi 
bir nedendi. Bursagaz tarafından proje-
lendirilen bölge içi hatların, MS istas-
yonu ile dağıtım istasyonlarının keşfini 
çıkarttık. İhaleye hazır hale getirdik. 

14.07.2008 tarihinde Hasanağa 

Hasanağa OSB’de 
doğalgaz çalışmaları
Dağıtım hatları yapımını 2008 yılı sonunda bitiren Hasanağa Orga-
nize Sanayi Bölgesi, BOTAŞ’ın OSB’lere iskonto oranını kaldırması 
nedeniyle bölgeye doğalgaz veremedi. Ancak doğalgaz konusunda 
çalışmalar sürüyor, gelişmeler takip ediliyor.

HOSAB Doğalgaz Ölçüm İstasyonu

Doğalgazın
sanayide
kullanım alanları
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OSB doğalgaz dağıtım hatları yapımı 
işini ihale ettik. Teklif veren firmalar 
ile yapılan görüşmeler sonucu ihale 
910.000,00 TL+KDV bedelle Aruklar 
İnşaat Hafriyat taahhüt Doğalgaz Nak. 
Müh. Pey. Ltd.Şti. firmasına verildi. 

YATIRIMDAN KAÇMADIK
Bu arada doğalgazda yukarıda sö-

zünü ettiğimiz BOTAŞ iskonto oranı 
%1’e indirildi. 

Bölge içindeki imalatlar 31.12.2008 
tarihinde tamamladığında kar oranı da 
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sıfır 
olarak tespit edildi.

OSB olarak bölgemizdeki sanayici-
lere ucuz doğalgaz vermek için hiçbir 
yatırımdan kaçmadık. Ancak alış ve sa-
tış rakamlarının eşit olması nedeniyle 
bölgemiz zarara girmekte tüm bakım, 
onarım ve hizmetler bölgemizden bek-
lenmektedir.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) tara-

fından kurulan doğalgaz satış şirketi 
lisans aldıktan sonra ithal edeceği do-
ğalgazı OSB’lere en uygun fiyata sata-
caktır. Bunun içinde zamana ihtiyaç 
vardır. HOSAB olarak biz de bu şirkete 
ortak olacağız. Bu süre içinde sıfır karla 
doğalgaz satmaya mecbur edildik. Du-
yarlı yöneticilerin, bu konuda OSB’li 
sanayicilere yardımı olmalı.

Doğal gaz, fiziksel özellikleri do-
layısı ile endüstriyel kullanımı 
rahat, kontrolu kolay, ve gerek 

hava ve gerekse  çevreyi en az kirleten 
bir yakıt olarak sanayinin en tercih 
edilen yakıtlarından birisi olmuştur.  
Endüstriyel bir tesis içinde doğal ga-
zın kullanılabilir duruma getirilmesi 
için, gazın tesise girdiği ilk noktadan, 
gazın fırınlarda, kazanlarda yandığı 
son noktaya kadar spesifik bir mühen-
dislik gerektiren şebeke dizaynı içinde 
muhtelif kademelerde kontrolü, ayarı, 
temizlenmesi, emniyet altına alınması 
ve akış ve yanma proseslerinin bir dü-
zen içinde ayarlanması gerekmekte-
dir. Tüm bu kademeler, gazın istenilen 
noktaları sevki için kullanılan boru 
hatlarını ve bu hatlar üzerindeki ens-
trumantasyonu içerir. 

Genel sistem enstrumantas-
yonu başlıca, fabrikaya orta-
yüksek basınçlarda gelen ga-

zın basıncının, fabrikada emniyetli 
ve gerekli olacak seviyede bir basınca 
düşürüldüğü ve fabrika tüketiminin 
gaz satıcısı ile gaz alıcı arasındaki sa-
tış anlaşmalarına baz alınacak hacım 
ölçümünün yapıldığı bir giriş istas-
yonunu içerir. Bu istasyon regülatör-
ler, hacım ölçme sayaçları ve ölçülen 
hacımları standart şartlara çeviren 
hacım düzelticiler, gazı temizleyen 
filtreler ve bazı emniyet cihazların-
dan meydan gelirler. Bazı özel yer-
lerde gelen gazın basıncı yüksekse, 
istasyonda basınç düşürme esnasın-
da meydana gelecek soğumayı den-
gelemek için istasyon girişlerinde gaz 
ısıtıcıları kullanılır.

Endüstride doğalgaz

Doğal Gaz
3%

Petrol
9%

Odun ve Biyokütle
20%

BİRİNCİL
ENERJI ÜRETIMI

Yenilenebilir
17% Kömür

51%

BİRİNCİL ENERJİ
TÜRKETİMMİN YAPISI

Odun ve Biyokütle
5%

Yenilenebilir
4%

Doğal Gaz
29%

Petrol
33%

Kömür
29%

SEKTÖREL TÜKETİMDE
SANAYİ EN BÜYÜK PAYA SAHİP

Ulaşım
19%

Tarım
5%

Enerji
5%

Sanayi
40%Bina

31%
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l Fosil yakıtlar grubundan 
hidrokarbon esaslı doğalgaz, 
yer altında gözenekli kayaların 
boşluklarına sıkışmış olarak ya 
da petrol yataklarının üzerinde 
gaz halinde büyük hacimler 
şeklinde bulunur. Renksiz, 
kokusuz, havadan hafif yüksek 
enerjili bir gaz yakıttır.

l  Kokusuz olduğundan kaçak-
ların fark edilebilmesi için özel 
olarak kokulandırılır. Duman, 
is, kurum ve kül oluşturmaz. 
Yanması en kolay ayarlanabilen 
ve yanma verimliliği en yüksek 
olan yakıttır. Bu özelliği ile 
kullanım kolaylığı ve ekonomi-
si sağlanır. Karbon içeriğinin 
düşük olması nedeniyle at-
mosferde sera etkisi oluşturan 
ve insan sağlığı bakımından 
zehirleyici olan karbondioksit 
gazı emisyonu, katı yakıtlara 
göre 1/2 oranındadır.

l  Doğalgaz, organik maddelerin 
yeryüzünün alt katmanla-
rında milyonlarca yıl süren 
doğal dönüşümü sonucunda 
oluşur. Kaynağından çıkarıldığı 
haliyle, herhangi bir işlemden 
geçirilmeksizin  kullanılabilir. 

l Doğalgazın yanabilmesi için 
hava ile yüzde 5-15 arasında 
karışım yapması gerekir. Ka-
rışım oranı bu aralığın altında 
ya da üstünde olursa doğalgaz 
yanmaz. En iyi yanma karışımı 
yüzde 9 doğalgaz ve yüzde 91 
havadır. Doğalgazın tutuşma 
sıcaklığı 650o’dir. Doğalgazda 
yanma için hava gereksinimi en 
azdır. Bu oran kömürde yüzde 
20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, 
doğalgazda ise yüzde 5-15’dir.

Doğalgaz Nedir?

Oluşumu

Yanması

Endogaz Endüstriyel Mühendis-
lik, 2006 yılında kuruldu ancak 
ardında 18 yıllık bir deneyim 

var. Şirketin kurucusu ve 
genel müdürü, Makina 
Yüksek Mühendisi Halis 
Yavuz, 1990 yılında Isıtaş 
Mühendislik bünyesinde 
ortak olarak; ısıtma, kli-
ma, havalandırma, sıhhi 
tesisat, doğalgaz, yangın, 
buhar, kızgınyağ taahhüt 
ve proje işlerini kapsayan 
mekanik tesisat faaliyetle-
rinde deneyimli bir isim.

GENİŞ HİZMET AĞI
Yavuz, gelinen noktada şunları söy-

lüyor; “Amacımız mekanik tesisat sek-
töründeki mühendislik uzmanlığımızı 
ağırlıklı olarak sanayi, toplu konut, 
ticaret merkezi vb. alanlarda en uygun 
fiyat ve en son teknoloji ile müşterile-
rimizin hizmetine sunmaktır. Bu doğ-

rultuda Endogaz; Bursa, Adana, İzmir, 
İzmit, Adapazarı, Manisa, Bilecik, Ça-
nakkale, Bandırma, Balıkesir, Gemlik, 

İskenderun, İstanbul böl-
gelerinde bulunan sanayi 
kuruluşları, ticaret mer-
kezleri ve toplu konutlarda 
doğalgaz, yangın, buhar, 
havalandırma, endüstriyel 
ısıtma-soğutma, temiz-pis 
su alt yapı çalışmalarını 
gerçekleştirmiştir.

EN UYGUN ÇÖZÜMLER
Kaliteli ve ihtiyacı kar-

şılayacak en uygun çözüm 
hizmetini en uygun fiyat-

la sunmaya çalışıyor. Özellikle günü-
müzdü büyük önem kazanan enerji ve 
kaynak kullanımı tasarrufunu da göz 
önüne alarak, teknoloji, mühendislik 
ve teknik gelişmeleri de yakından ta-
kip ederek optimum çözüm arayışlarını 
sürdürüyoruz.”

Sektörde 18 yıllık 
uzmanlık; Endogaz
Endogaz, mekanik tesisat sektöründeki mühendislik uzmanlığı ile ağırlıklı 
olarak sanayi, toplu konut, ticaret merkezi gibi alanlarda hizmet veriyor.

Halis Yavuz





İçme, yağmur suyu, kanalizasyon ve doğalgaz hatla-
rı tamamlandı, arıtma tesisi proje yapımı sürüyor.
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HOSAB Yönetimi, Çevre ve Or-
man Bakanlığı, Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı ve Bursa Valiliği 

Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne nisan 
ve Mayıs aylarında yazdığı yazılarda; 
2009 yılı Mayıs ayında tamamlamayı 
planladıkları Arıtma Tesisi için zaman 
ve finansa ihtiyaçları olduğunu vurgu-
ladı. 

İKİ YILA İHTİYAÇ VAR
Söz konusu yazışmalarda ayrıca, 

çevre adına gerekli arıtma tesisi yapımı 
konusunda son derece hassas olunduğu 
belirtilirken, arsa temini, alt yapı hazır-
lıkları ve proje aşaması gibi güç koşullara 
rağmen yapılan çalışmaların da bunun 
bir göstergesi olduğu belirtildi.

Nisan ayı başında Çevre ve Orman 
Bakanlığı’na gönderilen yazıda, atıksu 
alt yapı sistemlerinin kurulması konu-
sunda OSB’lerin görev ve sorumluluk-
larına vurgu yapılarak, HOSAB’ın en az 
2 yıl zamana ihtiyacı olduğu belirtildi ve 
şu hususlara değinildi;

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, 
216 sicil nosu ile 26.09.2003 tarihinde 
tescil edilmiş olmasına rağmen,

- Revize İmar Planlarının tasdiki sı-
rasında OSB alanının %1,5-2,0’si kadar 
bir alanın arıtma tesisi için ayrılması is-
tendi. İmar Planları daha önce Hasana-
ğa Belediyesi’nce yapıldığından arıtma 
tesisi alanı gösterilememişti. Şuyulaması 
tamamlanmış olmasına rağmen yaptığı-
mız çalışmalar sonunda 03.02.2009 ta-

HOSAB’ın ‘arıtma’ 
çalışmaları
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), yetki kullanımının 2006-2008 
yılları arasında sekteye uğraması ve son ekonomik kriz sebebiyle geciken 
Atıksu Arıtma Tesisi için çalışmalarını sürdürüyor. Şubat ayında arıtma için 
arsayı alan bölge müdürlüğü, arıtma tesisi ile ilgili fizibilite çalışmalarını da 
tamamlayıp projelerini başlattı.

WWF-Türkiye (Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı) 
tarafından hazırla-

nan rapora göre, Türkiye’deki 
ramsar alanlarında büyük sorun 
yaşanıyor. Uluabat’ın da içinde 
bulunduğu 12 Ramsar alanını 
değerlendiren raporda son 40 
yılda sulak alanlarının yarısının 
kaybedildiği belirtiliyor. Ra-
porda, “Uluabat Gölü tarımsal, 
endüstriyel ve evsel kullanım 
kıskacı altındadır. Ayrıca gölden 
pompalarla su çekilmekte ve göl 
çevresindeki 6350 hektar tarım 
arazisi sulanmaktadır” deniliyor.

Bu arada Bursa Valisi Şaha-
bettin Harput, İznik ve Uluabat 
göllerine kıyısı olan 5 ilçenin 
kaymakamlıklarından, “göllerin 
korunması konusunda gereken 
hassasiyetin gösterilmesini’’ 
istedi. Harput, kaymakamlara 
gönderdiği yazıda göl havzaları 
içerisinde yoğunlaşan yerleşim 
merkezleri ve sanayi tesisleri kay-
naklı evsel ve endüstriyel nitelikli 
atıklar konusunda yapılanların 
valiliğe bildirilmesini istedi.

WWF: Ramsar 
alanları sorunlu

HOSAB Arıtma Tesisi Alanı



rihinde 9.950.70 metrekarelik bir arsayı 
bölge adına aldık, kalan kısmı da, bölge-
deki parsellerinin terk ettiği sınırlarımız  
dışında kalan bir araziyi Hasanağa Bele-
diyesinden Teknik Altyapı kullanım ala-
nı olarak plan tadilini yaptırıp kulanım 
hakkını alabildik.

- Hasanağa Belediyesi tarafından, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na açılan 
(Esas no:2003-1845) dava neticesinde, 
2005-1457 karar nolu Bursa 2. İdare 
Mahkemesinin kararı ile Yer Seçimi işle-
mi iptal ettirilince, 13.03.2006 tarihinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimatı ile 
hiçbir iş ve işlem yapamayacağımız Yö-
netim Kurulumuza bildirildi. Hasanağa 
Belediyesi davasını geri çektikten sonra 
yetkilerimiz iade edildi.

- Bölgemize Ait İmar Planları 
17.03.2008 tarihinde tasdik edildikten 
sonra uygulamalarla ilgili yetkilerimizi 
kullanmaya başladık. Öncelikle arıtma 
tesisini yapabilmek adına, bölgemizin 
mevcut olmayan, kanalizasyon, içme 
suyu, yağmur suyu altyapılarımızı ihale 
ederek 2008 sonunda imalatlarını ta-
mamladık.

- Arıtma Tesisimiz ile ilgili fizibili-
te çalışmalarını tamamladık, projelerini 
başlattık proje hazırlıklarımız biter bit-
mez ilgili bakanlıklara tasdik ettireceğiz. 

- Dünyadaki mali kriz had safhada 
olması nedeniyle ve genellike bölge sana-
yicilerinin oto yan sanayisine çalıştıkları 
için Bölgemize ödenen Altyapı Katılım 

Paylarının ödenmesi de sorun olmakta.
Herşeyden ve herkesten fazla, arıtma 
tesisini faaliyete geçirmek istememize 
rağmen yukarıda açıkladığımız nedenler 
sebebi ile zamana ihtiyacımız olduğu da 
bir gerçektir. 

ÇEVRE ADINA GEREKLİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kü-

çük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü’ne de Arıtma Tesisi çalışma-
ları ile ilgili bilgi verilirken, bakanlık kre-
disi sağlanması ve arıtma tesisi süre uza-
tımı konuları gündeme getirildi. Benzer 
şekilde mayıs ayında Bursa  Çevre ve 
Orman Müdürlüğü’ne yazılan yazıda da 
bölgede yapılan çalışmalar ve süreçler 
aktarılıp, arıtma tesisi finansmanı konu-
sundaki girişimler de belirtildi. HOSAB 
Yönetimi ayrıca, bölge yönetimi ve sana-
yicilerinin, çevre adına arıtma tesisi ge-
rekliliğine herkesten ve herşeyden fazla 
inandığının, yapabilmek için azami gay-
ret gösterdiğinin de altını çizdi.

Arıtma Tesisi Planı

PUSULA ANA GZT. SAYFA 01
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Yaşam kalitesi
için değer üretmek

Bor madenleri
satılacak mı?

Genç mucitlerden

bilime katkı

Türkiye’den
Obama geçti

130TL
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6 6AY ABONE OLUN AY DA BİZDEN!

Bu kampanya 31 Mays 2009 tarihine kadar geçerlidir.
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DİLEK
GÖRAL

Kalite ve Bursagaz
           ■ Yazısı 16’da

ESAT
KAPLAN

Mahalle Komiteleri
           ■ Yazısı 15’te

UĞUR
CİVELEK

Bindik bir alamete
           ■ Yazısı 7’de

UFUK
SÖYLEMEZ

Davos’la Brüksel...
           ■ Yazısı 9’da

CELİL
İNCE

Yazıcı çok şanslı bir başkan!
           ■ Yazısı 5’te

STAT PARA BASACAKBURSA’NIN 50 YILLIK GELECEĞİNE DAMGA VURACAK STAT PROJELERİNİ İNCELEDİK

Yerinde yeniden inşa edilerek UEFA standartlarına kavuşturulacak Bursa Atatürk Stadı için 5 proje 

yarışıyor. Projelerin ortak özelliği Bursaspor’a ciddi kalıcı gelir kazandıracak fonksiyonlar içermesi.
GÖZLER ALTEPE’DE

Başbakan Erdoğan’ın ‘göreve gelir gel-

mez kolları sıvayacaksın’ talimatını verdi-

ği stat projesinde gözler Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Recep Altepe’ye çevrildi. 

Altepe’nin seçim kampanyası sırasında 

açıkladığı 5 proje için yarışmanın en kısa 

sürede yapılması beklenirken, Ekonomik 

PUSULA, söz konusu projeleri tüm de-

tayları ile mercek altına aldı.

YAŞAYAN YAPI

40 bin kişi kapasiteli olması ve 2 yılda 

tamamlanması planlanan stat için yarı-

şan projelerin ortak özelliği gelir getirici 

pek çok detay içermesi. En iddialı gelir 

kalemleri mağazalar, otel, kule, enerji 

üretimi olarak öne çıkarken, temel hedef 

stadın yalnızca 15 günde bir kullanılan 

değil, kent ile birlikte yaşayan canlı bir 

yapıya dönüştürülmesi.

TAHMİNİ MALİYETLER

Bursa’ya bir meydan kazandırmayı da 

içeren projelerdeki farklılık formlardan 

kaynaklanıyor. Çalışmaların, hangisinin 

uygulanacağına karar verilmesinin ardın-

dan detaylarıyla tartışılması bekleniyor. 

Avan projeye göre belirlenen tahmini 

maliyetler ise 35 milyon liradan başlayıp, 

125 milyon liraya (80 milyon dolar) ka-

dar çıkıyor.                      ■ Haberi 10-11’de

PUSULA’nın İçinden

Soğan değil zeytin ağlattı

TGK Otomotiv’e kalite ödülü

Yaza IMF ile gireceğiz

Sanayi yere çakıldı

1 Mayıs tatil, Taksim kapalı

Golf VI’ya Dünya Otomobili ödülü

Dört dörtlük Timsah...

3
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16
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18
19

Kebapçı İskender-Yavuz İskende-

roğlu Yönetim Kurulu Başkanı 

Yavuz İskenderoğlu Türk mutfak 

kültürünün en önemli markası olan döner 

kebabının korunabilmesi için Avrupa Bir-

liği nezdinde girişimlerde bulunulmasını 

istedi:

Almanya’da dönerciliğin meslek ola-

rak kabulüne ilişkin resmi çalışma-

lar sürüyor. AB Parlamentosu’nu 

da rahatlıkla etkileyebilir. Çıkarılacak bir 

direktifl e milli yiyeceğimiz Alman paten-

tiyle dünyaya yayılabilir. 

Döner elden gidiyor
İskenderoğlu’ndan uyarı: Almanya dönerciliği meslek olarak kabul etmeye hazırlanıyor.

Seçime iki üç gün kala bir broşür 

dağıttılar. Çok çirkin, aşağılık 

bir şeydi. Benimle birilerinin yan 

yana gösterilerek propaganda ya-

pılması son derece yanlıştır. Benim 

gibi ulusalcı bir insana yapılmış ha-

karettir. Ama böyle bir seçim süreci 

yaşadık, tabii bu ahlaksızca! 

Süreç nereye götürürse oraya 

doğru hareketleneceğiz. Önce-

likle bu 2-3 yılı en iyi şekilde geçi-

rip ondan sonra önümüze bakma-

mız gerekiyor. Çünkü Türkiye’de 

siyaset 24 saatte çok değişken hale 

gelebiliyor. 5 yılı şimdiden belirle-

me olanağı yok. Ama bizim de he-

defl erimiz var.       ■ Çizgi Ötesi 6’da

Çirkin siyaset yapmadık

Nilüfer’de tarihi bir zafer kazanan Başkan Bozbey, seçim sürecini 

ve gelecek 5 yılı Ekonomik PUSULA’ya değerlendirdi.

Para piyasalarında 

dönüş haftası

SGK ve İŞKUR verilerine göre, Eylül 2008-

Şubat 2009 döneminde 500 bin kişi işten 

çıkarıldı. İşten çıkarılanların yarısından fazlası 

Marmara Bölgesi’nde. Bursa, İstanbul’un ar-

dından ikinci sırada geliyor.        ■ Haberi 16’da

İçinde bulunduğumuz hafta çok önemli 

bir yol ayrımı. Pazarları incelediğimizde 

5 haftadır süren çıkışın sonuna geldiğimi-

zi görüyoruz. Piyasaların seçeceği yeni yol 

bize korku verecek son keskin düşüşün 

başladığını ya da aslında zaten bittiğini 

gösterecek. Ya mayıs ayının sonuna kadar bacaklarımız 

titreyecek ya da sene sonuna kadar korku yok. İşte iyim-

ser ve kötümser senaryolar...                         
■ Yazısı 8’de

Murat
İMAN

KalDer Bursa Şubesi’nin BUSİAD işbir-

liğiyle bu yıl 7. kez düzenlediği Kalite 

ve Başarı Sempozyumu, 17-18 Nisan tarih-

lerinde Almira Otel’de yapılacak. KalDer 

Bursa Şubesi Başkanı Emin Direkçi, sem-

pozyumun ayrıntılarını anlattı.
■ PUSULA Sizde 14’te

ABD’nin Türkiye’nin bor madenlerine 

göz diktiği, Obama’nın da Türkiye’ye 

bu nedenle geldiği iddiasına Ulusal Bor 

Enstitüsü Başkanı Erk İnger’den ilginç bir 

değerlendirme geldi: “Sakın bunlar, bor ma-

denlerinin satılmasını isteyenler tarafından 

yapılan bir propaganda olmasın!” 
■ Haberi 5’te

TÜBİTAK’ın geleneksel yarışmasında 

gençler tarafından ortaya konulan bir-

birinden başarılı projeler, sanayici, üniversite 

ve yerel yönetimlerin desteğiyle geliştirilirse 

günlük hayata önemli katkı sağlayabilir. Teks-

tile yönelik çözümlerden su arıtmaya, şehir-

lerin planlı olarak kurulmasına kadar pek çok 

detay içeren projelerden 8’i Ankara’da fi nalde 

yarışacak.                            
      ■ Haberi 13’te

ABD Başkanı Barack Obama’nın 2 gün 

süren Türkiye ziyaretini UÜ. İİBF. 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Tayyar Arı, Ekonomik PUSULA 

okurları için yorumladı.              ■ Yazısı 15’te

■ İş Yemeği 12’de

Güneş Pilli: 44 bin kişi, 40 milyon TL

Mevcut Atatürk Stadı 19 bin 800 kişi

Hilal: 33 bin kişi, 35 milyon TL

Kule: 39 bin kişi, 80 milyon Dolar

Üstü Kapalı: 40 bin kişi, 80 milyon Dolar

Timsah Çatılı: 40 bin kişi, 70 milyon TL

ekonomikpusula.com

224 211 62 42

Ekonomik
PUSULA’nın

farkını
gördünüz mü?

DİVİT BASIN YAYINCILIK

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Yerel 
Gündem öncülüğünde, İl Çevre 
ve Orman Müdürlüğü, Doğader 

ve Ekoder’in katkılarıyla Gölyazı’da dü-
zenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
etkinlikleri, 30 kişilik gönüllü bir ekibin 
çevre temizliğine dikkat çekmek amacıy-

la, Gölyazı turu atarak çöpleri toplama-
sıyla başladı. Yan etkinlikler kapsamın-
da Organik Tarımda Gelişmeler konulu 
panel de düzenlendi. Panelin açılışında 
konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mus-
tafa Bozbey, geleceğe yaşanabilir bir çev-
re bırakmaları gerektiğini söyledi.      

Çevre Günü Gölyazı’da kutlandı
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Uludağ Üniversitesi (UÜ) Çevre 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Doç.Dr. Feza Karaer, ''Ya-

şayan Göller Zinciri''ne bağlı çok değerli 
bir sulak alan olan Uluabat Gölü'nün her 
yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yap-
tığını belirtti. Karaer, gölün korunması-
na yönelik yıllardır çalışmalar yaptığını 
belirterek, son olarak TÜBİTAK destekli, 
Doç.Dr. Ertuğrul Aksoy 
ile BUSKİ ve DSİ 1. Bölge 
Müdürlüğü’nün katkı-
ları ile birlikte gölün su 
kalitesinin korunmasına 
yönelik bir proje başlat-
tıklarını bildirdi.
 
SU KALİTESİ ÖNEMLİ

Projenin, 2011 yılına 
kadar devam edeceğini, 
gölün su kalitesinin tek-
nik yöntemlerle değer-
lendirileceğini anlatan 
Karaer, bu kapsamda 
her ay gölün belirli nok-
talarından su ve ''sediment'' adı verilen 
dip tabakasından örnekler alındığını, 
laboratuvarlarda incelendiğini kaydetti. 
Karaer, “Hedefimiz, bu çok önemli sulak 
alanın korunması. Gölün su kalitesinin 

bozulmaması. Su kalitesi bozulursa, 
oradaki ekosistem değişiyor. Küçük can-
lılardan balıklara kadar birçok canlı etki-
leniyor'' dedi. 

Gölün balıkçılık ve sulamada bölge 
halkının geçim kaynağı olduğuna dikkati 
çeken Karaer, ''Gölün çevresinde sanayi-
leşme de var. Bunlar gölden su talep edi-
yorlar. Tabii ki bunlar, gölü bozan, yıp-

ratan, yaşlandıran şeyler. Göl yaşlanıyor. 
Gölün içine bırakılan kirlilikler nedeniy-
le, su kalitesinde, yapısında bozulmalar 
oluyor. Buna gölün yaşlanması diyoruz'' 
şeklinde konuştu. 

KUŞLAR-BALIKLAR 
TEHDİT ALTINDA

Karaer, Uluabat Gölü'nün derinliği 
1 metreye kadar düşebilen sığ bir göl ol-
duğuna işaret ederek, şöyle devam etti: 
''Gölün havzası çok büyük. Havzadan 
gelen kirlilik de çok fazla. Çalışmamızın 
ilk sonuçlarına göre, gölü tehdit eden 
unsurların başında nokta kaynaklı en-

düstriyel ve evsel kirlilik ge-
liyor. Atık sular arıtılmadan 
bırakılırsa gölün su kalitesi 
bozuluyor. 

Orhaneli ve Emet Çayı 
membasından başlayan kirli-
lik göle ulaşıyor. Kirlilik önle-
nemezse, göl uzun süre yaşa-
mayacak, kuruyacak. Gölden 
su çekimlerinin de kontrol 
altına alınması gerek. Balık 
türlerinde ve stokunda ciddi 
azalma var. Kuşlar ve balık-
lar tehdit altında.'' 

Karaer, “Çabaların daha 
fazla anlaşılması ve des-

teklenmesi, atık suların da bir an önce 
denetim altına alınması gerekli. Gölün 
nefes almasına fırsat tanımamız lazım. 
Aşırı derecede yük bırakırsanız, göl ne-
fes alamaz, kendini yenileyemez'' dedi.

Uluslararası Ramsar sözleşmesi kapsamında bulunan Uluabat Gölü’nün, endüstriyel ve evsel atık sularla 
kirlendiği, kendini yenileyemediği, su kalitesinin giderek bozulduğu bildirildi. 

Uluabat Gölü yok olmasın

Akçalar’ın Eski Belediye Başkanı Osman Turgun ve Beldeden Yahya Kabadayı, Uluabat ve çevre-
sini dünden bugüne çok iyi bilen iki isim. Ortak kaygılarını dile getiriyorlar ve Akçalar Sanayisi ve 
Karsan Fabrikası atık sularının göle dökülmesini istemiyorlar. “Bu atık sular gölde yaşayan balık 
türlerinin azalmasına sebep oluyor. Artık ördekler de gelmez oldu, önlem alınmalı” diyorlar.
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Bursa’da düzenlenen “3. 
Uluslararası Leylek Şen-
liği’’ kapsamında yapılan 

“Uluslararası Uluabat Gölü’nün 
Sorunları ve Çözüm Arayışları 
Çalıştayı’’nın sonuç bildirisinde, 
gölün sorunlarının çözümüne dö-
nük önerilerden bazıları şöyle:

-Merkezi ve yerel yönetimler 
gölü korumakla yükümlü, kirli-
liğin ana kaynakları olan Mus-
tafakemalpaşa ilçesi ile Akçalar 
Beldesi’nin evsel ve sanayi atıkları 
için arıtma tesisi yapılması, Mus-
tafakemalpaşa sulama sistemi 
drenaj suyunun doğrudan göle 
boşaltılmasının engellenmesi,

-Gölde var olan aşırı azot ve 
fosfor birikiminin azaltılması için 
Mustafakemalpaşa çayından gelen 
erozyonun önlenmesi

-Göl havzası içerisinde Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi 1/25.000 planı 
içerisinde öngörülen ve sulak alan 
yönetmeliğine ters düşen planla-
maların iptal edilmesi, göl havzası 
içerisinde yer alan birçok sektörün 
yapılaşma, taş ve kum ocakları 
açılması isteklerinin reddedilmesi 
ve var olanların kapatılması

-Göl havzası içerisindeki tarım-
sal faaliyetlerde kullanılan ilaç 
ve gübrelerle ilgili eğitime özel 
yer verilmeli, kontrollü ve bilinçli 
tarımsal mücadele yapılması.

-Ekonomik balık türlerinin 
avlanmasında yeni kurallar getiril-
meli, kurallara uyulması ve kont-
rollü balık avlanması sağlanmalı.

-Göl kıyısı ve içinde kuşların 
avlanması ruhsatlandırılmalı, ku-
rallara uygun avlanma sağlanmalı, 
gerekirse yasaklanmalı.

Uluabat’daki 
Sorunlara 
çözümler

Bursa’da Çevre ve Orman İl Müdür-
lüğü ile Nilüfer Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafından düzenle-

nen “Uluslararası Eskikaraağaç Leylek 
Şenliği’’ kapsamında gerçekleştirilen 
“Türkiye Sulak Alanlar Kongresi’’nin 
sonuç bildirgesinde çarpıcı tespitler var. 
Bataklıkların kurutulması ve tarım alanı 
olarak düzenlenmesiyle, Anadolu top-
raklarının birçok sulak alanını yitirdiği 
belirtilen bildirgede, Türkiye’deki sulak 
alanların ortak sorunlarının bulunduğuna 
değinildi. Modern sulama teknikleri kul-
lanılmadığı için havzalardan aşırı mik-
tarlarda su çekildiği, buna sanayi, evsel 
ve diğer amaçlar için yapılan su çekim-
lerinin de eklenmesi gerektiği vurgulanan 
bildirgede, sulak alanların sığlaşması ve 
dolmasındaki en önemli etken buraları 
besleyen çaylar ve derelerin erozyonu da 
gösterildi. 

Sulak alanların çevresindeki yerleşim 
alanlarından arıtılmadan verilen evsel 
atıklar ile tarımsal ve önemli ölçüde kir-
lilik yaratan sanayi kaynaklı atık su girdi-
sinin de sulak alanlarda aşırı kirlenmeyi 
hızlandırdığı vurgulanan bildirgede, bu 
durumun sudaki çözünmüş oksijen mik-
tarını azaltarak, sulak alanlardaki doğal 

yapıyı olumsuz yönde etkilediği anlatıldı. 
 

SULAK ALANLAR ENSTİTÜSÜ
Sulak alanların ve su rejiminin havza 

ölçeğinde değerlendirilmesi, sulak alan-
larla ilgili her türlü bilimsel ve akade-
mik çalışmanın üretilebilmesi ve bilimsel 
gelişmelerin daha yakından izlenerek, 
koruma ve geliştirme süreçlerinin örgüt-
lenebilmesi için “Ulusal Sulak Alanlar 
Enstitüsü’’nün kurulması gerektiği ifade 
edildi.

ÜÇ VAN GÖLÜ KAYIP
Yakın zamana kadar uygulanan yanlış 

politikalar nedeniyle, Türkiye’nin 1 mil-
yon 300 bin hektar civarında sulak alan 
kaybı olduğunun altı çizilirken, bunun, 
yaklaşık üç Van Gölü kadar kayıp demek 
olduğu vurgulandı. 

Küresel ısınmanın etkisiyle dünyada-
ki çöl sınırlarının genişleyeceği ön görüsü 
altında, şu tespit aktarıldı “Sulak alan var-
lığını sürdürdükçe, küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin etkilerini geç hissedersiniz. 
Sulak alanlarımızı koruyabilirsek, küresel 
ısınma ülkemizi 20-30 yıl sonra, koruya-
mazsak 10-20 yıl önce etkileyebilir. Sulak 
alanlar, bizim için bu kadar önemli.’’ 

Küresel ısınmanın 
sigortası:
Sulak Alanlar
Bursa’da yapılan Türkiye Sulak Alanlar Kongresi’nde, ülkemizde uluslararası 
düzeyde birçok önemli sulak alan olmasına karşın, bu sulak alanların aşırı 
avlanma, kıyı gelişimlerinde meydana gelen arazi ıslahları ile tarımsal, sanayi 
ve evsel kaynaklı atıkların neden olduğu yoğun kirlilik tehdidi altında bulun-
duğu bildirildi. 

Doğa Derneği koordinasyonun-
da 120’den fazla kuş gözlem-
cisinin katılımıyla 54 sulak 

alanda yapılan sayım sonucunda, 92 
türden yaklaşık 1 milyon su kuşunun 

Türkiye’de kışladığı belirlendi. En fazla 
su kuşunun sayıldığı ilk üç alan sırasıyla 
Kızılırmak Deltası (124 bin), Eğirdir 
Gölü (122 bin) ve Gediz Deltası (108 
bin) oldu.

Su kuşları Türkiye’yi bırakmıyor
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OSBÜK’te Mahmut Yılmaz 
yeniden başkan seçildi

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ
1-Mahmut Yılmaz-Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  OSB
2-M. Nurettin Özdebir-ASO I. OSB
3-Cahit Nakıboğlu-Gaziantep OSB
4-Ahmet Hasyüncü-Kayseri OSB
5-Tahir Büyükhelvacıgil-Konya OSB
6-İsmail Kadıoğlu-Eskişehir Sanayi Odası OSB
7-Bekir Sütcü-Adana Hacı Sabancı OSB
8-Mustafa Yağlı-Çorum OSB
9-Nuri Konak-İkitelli OSB                        

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1-Hakkı Attaroğlu-Torbalı OSB
2-Hazim Sesli-Uşak OSB
3-Ahmet Kaya-ASO II. ve III. OSB
4-Hacı Osman Yıldırım-Sivas I. OSB
5-Mustafa Taşdelen-Demirtaş OSB
6-Ömer Ünsal-İstanbul Deri OSB
7-Salim Güllüpınar-Antalya OSB
8-Adnan Keleşoğlu-İstanbul Beylikdüzü  OSB
9-Mustafa Kemal Sözen-Konya Karapınar  OSB                          

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER
1-Hasan Hüseyin Erkoç-Malatya Merkez I. OSB
2-Mehmet Doğanlar-Niğde OSB

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1-M.Suat Hacısalihoğlu-Trabzon Arsin OSB
2-Zeki Şahin-İnegöl OSB

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
2008 yılında ilki yapılan ve “Çev-

re problemlerinin giderilmesi veya 
en aza indirilmesi, planlı şehirleşme, 
daha fazla yeşil alan oluşturulma-
sı, özellikle sanayinin yoğun olduğu 
bölgelerde oluşan atıkların yerleşim 
yerlerinden uzaklaştırılması veya 
tabiata zarar vermeyecek hale geti-
rilmesi sorumluluğu çerçevesinde; 
çevrenin korunması, iyileştirilmesi, 
temizlenmesi, her türlü çevre kirlili-
ğin önlenmesi ve çevre bilincinin yay-
gınlaştırılması için çalışan, çevreye 
ve kanunlara uyumlu faaliyet göste-
ren, atıksu arıtma tesislerini tamam-

layarak faaliyete geçirmiş ve düzenli 
atık depolama tesisleri ile bertaraf 
tedbirlerini almış 2009 yılı En Çevre-
ci OSB”si yarışmasında Demirtaş Or-
ganize Sanayi Bölgesi ikincilik ödülü 
aldı. Birincilik Ödülünü Eskişehir Sa-
nayi Odası OSB, üçüncülük ödülünü 
de Kocaeli TOSB TAYSAD aldı. Bu üç 
bölge ile birlikte finale kalan Mersin 
ve Gebze Plastikçiler OSB’de bakanlık 
ve OSBÜK temsilcilerinden oluşan 
komisyonu yerinde incelemelerde 
bulundular. Ödül töreni 5 Haziran 
Dünya Çevre Gününde İstanbul Haliç 
Park’ta yapıldı. DOSAB’ın ödülünü 
Bölge Müdürü Nezih Ertunga aldı. 

DOSAB en çevreci 2. OSB oldu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) VII. Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısı 3 

Mayıs 2009 tarihinde TOBB toplantı 
salonunda 160 delegenin katılımı ile 
yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın yeni Müsteşarı Ali Boğa 
da katıldı. Tek listeyle girilen seçimde 
Mahmut Yılmaz yeniden başkan se-
çildi. OSBÜK Genel Kuruluna HOSAB 
adına Yönetim kurulu Başkanı Ahmet 
Sezgi Erceiş ve Bölge Müdürü Hüseyin 
Kaplan katıldı. 

Mahmut Yılmaz OSBÜK 
Kongresinden güven 

oyu alarak çıktı.
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Krizden çıkış!

Out of the Crisis (Krizden 
Çıkış)” kalite yönetimi de-
nildiğinde ilk akla 

gelen isimlerden DEMİNG’in 
1982 yılında Amerika’da ya-
yınladığı kitabı.

Deming, Japon 
Endüstrisi’ni   yeni yönetim 
felsefelerine yönlendiren ve 
bu sayede Japonların üret-
kenlik ve kalitede devrim 
yapmasını sağlayan dünyaca 
ünlü danışman ! Deming ki-
tabında,  Japonya’nın yük-
selişi karşısına krize giren Amerikan 
Sanayii’ne çıkış yollarını madde madde 
anlatıyor. 

 Kitabın girişinde ;
 “Yönetici-

lerin geleceği 
p l a n l a m a k t a 
ve sorunları 
ö n g ö r m e d e k i 
b a ş a r ı s ı z l ı ğ ı 
nedeniyle ; iş-
gücü, malzeme 
ve üretim za-
manından kay-

bederiz, bu kayıplar üreticinin maliyetini 
dolayısıyla tüketicinin ödemek zorunda 
olduğu fiyatı  arttırır. Tüketici her zaman 
bu bedeli karşılamaya istekli olmaz. Ve 
kaçınılmaz şekilde pazar kaybına uğrarız 
, pazar kaybı işsizliği doğurur. Bu neden-
le yöneticilerin başarısı , aylık – 3 aylık 
kâr oranları ile değil, alınan  projelerin 
devamlığı, yeni projelerin alınabilmesi, 
yatırımların korunabilmesi, geleceğe yö-
nelik olarak ürün ve hizmetlerin iyileşti-
rilmesi ayrıca  gelecek dönemlerdeki kâr 
hedeflerini ve istihdamı sağlayabilmesi 
ile ölçülmelidir.

Pazar kaybı ve buna bağlı oluşan işsiz-

lik kaderin bir oyunu değildir, önlenebi-
lir. %100 insan yapımıdır ve Amerikan 

Sanayii’nin hastalığı üst 
yönetimin yönetememesi ve 
buna bağlı oluşan işsizlik-
tir. Unutmayın, satamazsa-
nız satın alamazsınız.

Şirketlerde başarısızlık nede-
ni olarak yatırım giriş maliyet-
lerinin yüksek olmasını, işgücü-
nün pahalı olmasını, fazla stok 
tutmayı ve stokların değerinin 
düşmesini gösterebiliriz yani 
asıl neden hariç herşeyden ko-

nuşulur. Asıl neden KÖTÜ YÖNETİM’dir.” 
diye haykırıyor DEMİNG. 

Bu haykırış, içinde yaşadığımız ve 
hep birlikte yakındığımız “KÜRESEL 
KRİZ”in aslında bugüne özgü olmadı-
ğını, her dönemde ülkeler, insanlar ve 
firmalar için KRİZ’(ler)in olduğuna ve 
krizlerin yönetilebileceğine işaret edi-
yor.  

İş hayatında , zaman akar ve kriz-
lerin adı değişir ; Global Kriz, Büyük 
Bunalım, Ekonomik Kriz, Çin Tehditi, 
Yüksek İşgücü Maliyetleri, Kota Uy-
gulamaları, Doğa Olayları (Depremler, 
Seller, Toprak Kaymaları, Tsunami, 
Hortum ..), Savaşlar, Salgın Hastalıklar 
(kuş giribi , domuz gribi, hanta virüsü 
), Küresel Isınma gibi ...

Adı değişse de krizler ülkeleri, insan-
ları ve firmaları 2 şekilde etkiler; Bir 
taraf krize girer:  savaşta  ölür, hasta 
olur , kotadan dolayı mal satamaz , fab-
rikasını kapatır – diğer taraf silah satar 
, ilaç satar , yeni pazar bulur , fabrika 
yatırımı yapar. Yani siz krizdesiniz diye 
herkes krizde değildir! 

Global kriz patlamasa dahi, son kri-
zini 2001 yılında yaşamış ve tarihinin 
en büyük darbesini almış ekonomi-

mizin krize girmesi, girmemesinden 
daha büyük ihtimaldir. Bu krizlerde 
gördüğümüz diğer husus ise hükümet-
lerden bağımsız olarak krizlerin patlak 
vermesidir ki; bu yönetenlerimizin 
krizlerden ders alarak gerekli önlemle-
ri almadıkları yani “ tarih tekerrürden 
ibarettir” hükmüne uyduklarını işaret 
eder. 

Diyebiliriz ki;  dünyada savaşların 
olması gibi, iş dünyasında da krizlerin 
olması olağandır. Krizleri yok saymak 
ve plan yapmak ağustos böceğinin ya-
zın saz çalıp eğlenmesine benzer ki kış 
geldiğinde ya açlıktan ölür ya da kade-
rini karıncanın insafına terkeder.
Yalnız unutulmaması gereken 
husus  ; krizler de  işlerin çok 
iyi gittiği zamanlar da, mev-
simler gibidir yani geçicidir.  

Şu günlerde Bursa Sanayi’si olarak derinden yaşadığımız,  adı dolayısıyla içimize su serpen GLOBAL KRİZ : 
krizin dış kaynaklı olduğunu, dünyayı kasıp kavurduğunu , büyük şirketlerin bile (!) battığını ve kendi dünya-
mızda yapacak, düzeltecek iyileştirecek bir şey olmadığını söylüyor bize

HÜLYA YALÇIN
DQS Bursa Bölge Md. 

hulya@dqs.com.tr
Endüstri Mühendisi

1923 yılında kurulduğundan bu yana 
Genç Türkiye Cumhuriyeti: 
 1929 Krizi-İlk Kriz – Büyük Buhran 
 1948 Krizi 
 1954 Krizi 
 1958 Krizi 
 1969 Krizi 
 1974 Birinci Petrol Krizi 
 1978 Krizi 
 1979-1980 İkinci Petrol Krizi 
 1986 Krizi 
 1988-1989 Krizi 
 1991 Finansal Krizi 
 1994 Finansal Krizi 
 1998-99 Krizi 
 2001 Krizi (Büyük Çöküş)

halen ülkemizde ve dünyada,  etkilerini 
sürdürmekte olan GLOBAL KRİZ’le bir-
likte 15 defa kriz yaşamıştır. Basit bir 
aritmetik ortalama ile 5.7 yıla bir kriz 
düşmektedir.



Kriz birgün geçer, geçecektir, 
hep duyduğumuz gibi etkile-
ri uzun zaman hissedilecektir 
ama geçecektir. Ama geçtiği 
gibi sonra yine geri gelecektir.

 Şu günlerde Bursa Sanayi’si olarak 
derinden yaşadığımız,  adı dolayısıy-
la içimize su serpen GLOBAL KRİZ : 
krizin dış kaynaklı olduğunu, dünyayı 
kasıp kavurduğunu , büyük şirketlerin 
bile (!) battığını ve kendi dünyamızda 
yapacak, düzeltecek iyileştirecek bir 
şey olmadığını söylüyor bize. Öyleyse 
neyi yönettiğini bilmeyen, yöne-
temediğinin farkında olmayan ve 
yönetmeyi öğrenmeyi isteme-
yen yöneticilerimiz için 
“YAŞASIN GLOBAL 
KRİZ”. İşler 
battı, global 
kriz, işsiz kaldım 
global kriz, iş bula-
mıyorum global kriz 
ve liste uzar gider...

Peki, siz ne yönettiğini 
bilmeyen ve yaptğı yanlışla-
rın sorumluğunu almayan, tüm 
sorunlarını küresel krize yükleyip 
başını kuma gömen deve kuşu tipi 
bir yönetici misiniz? Yoksa YİĞİTÇE ya 
hu bir yerlerde bizimde hatamız vardır 
nereden başlayıp toparlasak diyordum. 
“ Kriz de fırsat oldu şapkayı önümü-

ze koyup düşünmek lazım, değişmek 
lazım diyebilecek kadar yürekli misi-
niz?”

Eğer yürekliyseniz buyurunsize yol :
KURAL 1- Herkesin elinden gele-

ni yapması çözüm değildir. İlk baş-
ta gerekli olan herkesin ne yapma-
sı gerektiğini bilmesidir.  

Herkesin ne yapması gerektiğini bil-
mesi için öncelikle yönetim hedefleri-
ni belirlemelidir. Yönetim hedeflerini   
−İhracat yapmak

−Maliyetleri düşürmek
−Verimliliği artırmak
−Ürün ve hizmet çeşidini artırmak 
−Yatırım yapmak...diye sıralar sonra 

bu hedefler hakkın-
da bol bol konuşur. 
Şöyle ihracat yapı-
caz, bu maliyetlerle 
olmaz, verimliliği 
artırmak lazım  
denir ve  Ahmet 
Bey’in sırtına 
pat pat vurulup 
“sen yaparsın” 
diye motive de 

edilir. Zaman geçer yıl sonu 
gelir hedeflere ya hiç ulaşılmamış veya 
hedef diye konuşulanlarla arada epey 
ciddi mesafeler vardır. Suratlar asık 
canlar sıkkındır , hedef belli yapacak 

kişi belli  ve o zaman neden olmadı bu 
iş ?

 Cevap belli : Ahmet Bey “becereme-
di”. Bu sefer ciddi çalışılır, Ahmet Bey 
toplantıya çağrılır ve uzun uzun anlatır 
neden başarılamadığını, rakipler, fiyat-
lar,  uzaklık, yağmur, sel durum Ahmet 
Bey’in yeteneğine bağlı olarak   bir so-
nuca bağlanır. Üst yönetim arkasına 
yaslanır ve  içleri rahatlamış halde yol-
larına bakarlar kimse Üst Yönetimin 
YÖNETEMEDİĞİNİ söylemeye cesaret 
edememiştir. 

Öyleyse, baştan başlayalım ve arzu 
ve isteklerin nasıl HEDEF haline dönü-
şeceğini ve başarılacağını anlatalım :

İstek – Arzu :  İHRACAT YAPMAK !
Hedefler,  SMART yani şık olmalıdır.  
Basit : ABC firması olarak Rusya ve 

Türk Cumhuriyetleri’ne ihracat yap-
mak ! Hedefleri firmada çalışna herkes 
anlayabilmelidir.

Ölçülebilir : 2.000 adet /yıl . Veri ve 
göstergelerle önceki durum ve sonraki 
durum açıkça görülebilir olmalıdır.

Ulaşılabilir : Hedef miktarı gerçekçi  
mi? 2.000 adet/ yıl mümkün bir hedef 
mi? Yani 2000 adet /yıl üretecek maki-
ne, işgücü, ekipman, finans kapasitesi 
var mı? Faaliyetleri takip edecek , işi 
bilen kimseler var mı?

Sorumlu : Ahmet Zorluçekiç (Tüm 
bu faaliyetleri yönetecek ve yönlendi-
recek kişi). Sorgula : Bilgisi, tecrübesi 
ve ekibi yeterli mi? Hayır ise kaynak 
tahsisi yapılmalıdır.

Termin:   Aralık 2009. Bu tarihe ka-
dar düzenli raporların alınması ve gidi-
şin takip edilmesi. 

Gelecek sayıda bu hedefleri formlara 
aktaracağız. 

Ne sanıyordunuz üst yönetim her-
kesten fazla çalışır !

İyi çalışmalar dileklerimle,

Makale
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 Simple     Basit 
 Measurable      Ölçülebilir
 Achievable    Ulaşılabilir
 Responsible/Resources   Sorumlusu ve kaynakları belli   
 Termin     Sonuç tarihi belli 
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ÖNDER TÜREMEN
SMMM

Çalışma hayatında ‘çile’ bitiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalış-
ma Genel Müdürlüğü ve Türkiye 
İş Kurumu... Her üç kurum da 

Türkiye’deki çalışma hayatı ile doğ-
rudan ilgili ve önemli işlevleri yerine 
getiren kurumlardır. Söz ko-
nusu bu üç kurumun başka 
bir ortak yanı daha vardır. 
Bu ortaklık her üçünün de 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na bağlı olarak ça-
lışmalarıdır. 

Aynı bakanlığa bağlı 
olmalarına karşın bu üç 
kurum arasındaki bilgi 
paylaşımı yakın bir za-
mana kadar yok denecek 
kadar azdı. 

TEK BAKANLIK, 3 KURUM VE... 
Tabiidir ki, bu durum çalışma haya-

tında da bazı sıkıntıları beraberinde 
getiriyor. 

Şöyle ki; yatırım yapan bir sanayici 
işçi çalıştırmaya başlamadan önce işye-
ri bildirgesi düzenleyerek işyerini tescil 

ettirmek zorundadır. Benzer bir işyeri 
tescili Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne ya-
pılmak zorundadır. 

Daha sonra işe giren her bir işçi için 
işe giriş bildirgesi düzenleyerek (artık 

e-bildirge ile yapılmaktadır) 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
bildirmek zorundadırlar. 

Aynı işçi için takip eden 
ayın 15.gününe kadar EK-1 
adı altında bir bildirim dü-
zenleyerek, Çalışma Genel 
Müdürlüğüne de gönderil-
mesi gerekmektedir. 

İşten çıkışlarda ise bildirim 
yapılan kurum sayısı üçe çık-
maktadır. Bir işveren çalış-
tırmış olduğu bir işçiyi işten 

çıkarttığı zaman 10 gün içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna, 15 gün içerisinde 
Türkiye İş Kurumuna ve işçinin işten 
çıktığı tarihi takip eden ayın 15. günü 
akşamına kadar da EK-2 belgesi düzen-
leyerek Çalışma Genel Müdürlüğü’ne 
bildirmek zorundadır. 

İşverenin yukarıda belirtilen yüküm-

lülüklerini yerine getirmemesi duru-
munda ise düzenlenen idari para ceza-
larını belirtmeye hiç gerek yok. Her bir 
işçi için ayrı ayrı uygulanan bütün idari 
para cezaları asgari ücrete bağlanmış 
olup, tutarı asgari ücretin birkaç katına 
kadar çıkabilmektedir. 

Mükerrer uygulamalar bununla da 
bitmiyor. İşverenler çalıştırdıkları iş-
çiler için her ay aylık prim ve hizmet 
belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
bildirmek zorunda oldukları gibi bir de 
Türkiye İş Kurumu’ na verilmesi gere-
ken aylık işgücü çizelgesi adı altında bir 
bildirimde de bulunmak zorundadır. 

YASAL DÜZENLEME
Yukarıda vermiş olduğum örnek, ti-

pik bir Türkiye uygulamasıdır. Aynı ba-
kanlığa bağlı üç kurumdan birisine ya-
pılan bir bildirim diğeri tarafından ye-
terli görülmemekte ve aynı bildirimin 
kendisine de yapılmasını istemektedir. 

Mali yükü işverene, angaryası 
ise biz mali müşavirlere düşen bu 
uygulama geçmişte büyük sıkıntılar 
yaratmış ve bugüne gelinmiştir. Yıllar-
dır özellikle mali müşavir odalarının 
mücadeleleri sonucunda 18/02/2009 
tarihinde mecliste kabul edilen ve 
28/02/2009 tarihli Resmi Gazetede ya-
yınlanan 5838 sayılı yasa ile bu çilenin 
sonuna gelinmiştir. 

Bu yasa ile artık (01/08/2009 ta-
rihinden sonra) Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na yapılan bildirimler yukarı-
da saydığım diğer kurumlara da yapıl-
mış sayılacaktır. Böylece aynı işin bir-
kaç kere yapılmasının önüne geçilmiş 
olacaktır.  Ancak burada dikkat edil-
mesi gereken husus yasanın çıkmış 
olmasına rağmen henüz yürürlü-
ğe girmemiş olmasıdır. Uygulama 
01/08/2009 tarihinden sonraki işlem-
ler için geçerli olacaktır. Bu konuda uy-
gulamanın nasıl ve ne şekilde olacağı, 
bakanlıkça çıkarılması beklenen yönet-
melikle açığa kavuşacaktır. Çilenin bit-
mesine az kaldı, ha gayret!
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Bu kampanya 31 Mays 2009 tarihine kadar geçerlidir.
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Gazeteniz 

PUSULA’dan 
frsat

kampanyas

MAKINA YAVASLADI
Endüstrinin temelini oluşturan makina sektörü, neredeyse bir tek krize karşı kalkan üretemedi. Yüksek tekno-

lojili ürünleriyle dünyanın 225 ülkesine satış yapan sektör, küresel kriz döneminde ortalama yüzde 30 daraldı.

23 bin fi rmanın faaliyet gösterdiği 

makina sektörünün ihracatı 2009 

yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre, yüzde 24,4 oranında düş-

tü. Krizle gelen daralma yaklaşık 850 bin 

kalifi ye elemanın istihdam edildiği sek-

törde yüzde 10 işgücü kaybına yol açtı.

İMALATÇININ ÜÇ TALEBİ

Bursa’da, sektörde 700’ü aşkın fi rma 

faaliyet gösteriyor. Yarattıkları markalarla 

dış pazarda ürün satmakta zorlanmayan 

Bursa’daki imalatçılar leasingde KDV 

indirimi, yatırım indirimi teşviki ve girdi 

maliyetlerinin düşürülmesini istiyor.

TÜRKİYE DÜNYA ALTINCISI

Sac işleme alanında adından söz ettiren 

makina imalatçıları rekabetçi yapısıyla 

dünyada 6. sırada yer alıyor. Birinciliğe 

yükselmesi için fi nans desteği ve sek-

törün ulusal sanayi stratejisi kapsamına 

alınması gerekiyor.
■ Haberi 9’da

Ekonomik 

PUSULA, kriz 

günlerinde Bursa 

ve Türkiye’nin 

önemli sektör-

lerini büyüteç 

altna almaya de-

vam ediyor. Teks-

til dosyasnn 

ardndan sray, 

savunmadan 

enerjiye kadar 

her sektöre hiz-

met eden makina 

sektörü alyor.

Maliyetler 

düşürülmeli

EROL ÖZKAYAN

Eximbank

kredisi gerekli

NAMIK KEMAL MEMİŞ

Yatırım
teşviki gerekli

HALİL AKGÜL

Sektöre özel 

bürokratik yapı

SİNAN BAYKAL

Leasingde

KDV indirilmeli

SERKAN ŞAHİN

■ 12 - 18 MAYIS 2009

 ■ YIL: 1 ■ SAYI: 27 ■ FİYATI: 5,00 TL
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Plan ve irade
           ■ Yazısı 12’de

UĞUR
CİVELEK

Rekabet koşulları
           ■ Yazısı 5’te

UFUK
SÖYLEMEZ

“Ninja” krediler
           ■ Yazısı 7’de

Kiraz ve inciri dünya şampiyonu yapan Alara Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 

Taner, yeni ürünler için kolları sıvadı. Taner’in yeni gözdeleri nar ve üzüm.

Bursa tarım 
kenti olabilir
Dünyada danelenmiş narın değerlen-

dirilmesi ön planda. Üretimini teş-

vik ediyoruz, ki gelecekte nar suyu 

olarak danelenmiş nar kullanılacak. Yeni bir 

projemiz de üzüm. Güney Afrika’dan aldı-

ğımız üzümle ilgili patent hakları bize önü-

müzdeki 10 sene içerisinde dünya şampiyonu 

ürünlerin, Türkiye’de üretilmesi ve Avrupa’ya 

satılması imkanını verecek.

Modern meyvecilikte Türkiye’nin 

şansı olduğunu düşünüyorum. 

Bölge haritası tesis edilmiş olsa 

o zaman Türkiye’nin meyve üretimi modern 

metotlara dönüşecek. Arzularımdan biri 

Bursa’yı modern meyvecilik kültür merkezi 

yapmak. Ova bitti diyorlar, ama o kadar daha 

arazi bulabilirim Bursa’da.       ■ İş Yemeği 8’de

Demirtaş Organize Sa-

nayi Bölgesi Sanayici 

ve İşadamları Derneği 

Başkanı Ceyhun Özüm, küresel 

mali krizin dip yaptığını, 2010 

yılının ilk çeyreğiyle birlikte 

yeniden çıkışın başlayacağını 

söyledi. Özüm, “Hükümetin 

üretimin yeniden başlaması 

ve istihdamın teşvik edilmesi 

noktalarına yoğunlaşması ge-

rekiyor. En büyük umudumuz, 

hükümetin önlem paketlerinin 

devamını getirmesi” dedi.
■ Haberi 11’de

Krizde dibi gördük
■ Devlet Bakanı Fa-

ruk Çelik, Bursa’da 

kısa çalışma ödeneği 

talep eden 443 fi rma-

dan 215’inin teşvikten 

yararlandığını, 67 fi r-

manın ise talebini geri 

çektiğini açıkladı.
■ Haberi 11’de

Bursa’da 67 firma kısa

çalışmadan vazgeçti

Ekonomi yönetiminin karar 

verici isimlerini, fi nans ve reel 

kesimin üst düzey yöneticilerini 

Bursa’ya getirdiler. 1.Uludağ Eko-

nomi Zirvesi’ni 2 bin kişi BTSO’da, 

milyonlarca kişi canlı yayınlarda iz-

ledi. Ekonomik PUSULA, zirvenin 

görünmez kahramanları olan Ulu-

dağ Üniversitesi İktisat Topluluğu 

üyeleriyle görüşüp, zirve fi krinin 

nasıl doğduğunu; nasıl gerçeğe dö-

nüştüğünü, kriz ortamında görüş-

lerini, ileriye dönük beklentilerini 

konuştu.                    ■ Haberi 14’te

Genç ekonomistler

Türkiye’nin ünlü kentbilim-

cileri Prof. Dr. Ruşen Keleş 

ve Prof. Dr. Cevat Geray’dan, 

AKP dönemi yerel yönetim ve 

kentleşme uygulamalarına tepki 

geldi. Prof. Dr. Keleş, yerinden 

yönetimin federalizme doğru 

gittiğini öne sürdü. Prof. Dr. 

Geray ise kentsel dönüşümün 

rantsal dönüşüm haline geldiği-

ni belirterek, TOKİ’nin devlet 

içinde devlete dönüştüğünü sa-

vundu.                     ■ Haberi 12’de

Kentbilimcilerden

sert eleştiri geldi

BESOB esnaf sanayi sitesi için 

aradığı yeri 14 yıl sonra bul-

du. Ancak, projeye uygun tek 

alternatif olduğu söylenen Çatalte-

pe için gerekli kamuoyunu oluştur-

makta geç kaldı. İMO dava açmaya 

hazırlanıyor. Killi ve taşlık olduğu 

belirlenen arazide tarım yapmanın 

mümkün olmadığını vurgulayan BE-

SOB Başkanı Arif Tak 

ise tepkilerin TOKİ’yi 

Bursa’da istememekten 

kaynaklandığını düşü-

nüyor.

TOKİ kavgası

Çataltepe’de dikkat çeken en önemli şey, çimento 

üretimi için kazlarak oluşturulan ve tarma imkansz 

hale gelen engebeli arazi görüntüsüydü.

Dilek 
GÖRAL■ Yazısı 13’te
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yazarlarıyla
farklı...

Doç.Dr.Adnan Gerçek

Dilek Göral

Dr.Kamil Salihoğlu

Murat İman

Selma Ç.Türker

Ufuk Söylemez

A.Osman Memiş

Esat Kaplan

Koray Gürtaş

Murat Uysal

Sena Kaleli

Uğur Civelek

Celil İnce

Füsun Uyanık

Kudret Akgün

Sedat Yalçın

Şaziye Sezginer

Serkan Özgöz

DİVİT BASIN YAYINCILIK

Yeni Teşvik Sistemi
Türkiye’yi 4 bölgeye ayıran ve 12 sektöre büyük destek getiren teşvik paketi açık-
landı. Bursa’da otomotiv, elektronik, makine imalat gibi yüksek teknoloji gerekti-
ren yatırımların destekleneceği paket istihdama da katkılar getiriyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan yeni teş-
vik ve istihdam paketi sosyo-

ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre 
belirlenen dört bölgede farklı sektörlere 
büyük yatırım ile bölgesel ve sektörel 
destekler verilmesini içeriyor. Bursa, 
aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in 
de yer aldığı birinci bölge kapsamında 
bulunuyor.

Büyük yatırım ve bölgesel teşvikler-
den yararlanamayan yatırımların ise, 
mevcut sistemdeki kısıtlama ve asgari 
limitler güncellenerek Gümrük Vergisi 
Muafiyeti ve KDV istisnası ile destek-
lenmesine devam edilecek. Büyük proje 
yatırımları ile bölgesel ve sektörel ola-
rak desteklenecek yatırımlara yatırım 
yeri tahsis edilecek.

Yeni teşvik uygulamasında kullanı-
lan araçlar ise Kurumlar/Gelir Vergisi 
indirimi, SSK primi işveren hissesinin 
hazine tarafından karşılanması, faiz 
desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV istis-
nası ve Gümrük Vergisi muafiyetinden 
oluşuyor.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile yatı-
rımların en kısa sürede hayata geçiril-
mesi hedefleniyor. Bu çerçevede, Yeni 
Yatırım Teşvik Sistemi 31 Aralık 2010 
tarihine kadar başlamış olan yatırımla-
ra uygulanacak. 

Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, 
deri ve deri mamulleri sektörlerinde fa-
aliyette bulunan, asgari 50 kişilik istih-
dam sağlayan ve 31 Aralık 2010’a kadar 
1. ve 2. bölgelerden 3. ve 4. bölgelere 
taşınacak tesislere, 5 yıl süreyle Kurum-
lar Vergisi yüzde 20 yerine yüzde 5 ora-
nında uygulanacak.SSK işveren primi 
desteği sağlanacak. Taşınan tesislerin 
nakliye giderleri Hazine tarafından kar-
şılanacak.

KOBİ’lere kredi garanti desteği geli-
yor. Kredi garanti kurumlarına toplam 
ilk etapta 1 milyar TL kaynak aktarıla-
cak.Kredinin yüzde 65’ine kefalet sağ-
lanacak, Yıllık cirosu 25 milyon liranın 
altında olan ve 30 Haziran 2008 tari-
hinden önceki iki yıl içinde takibe düş-
müş borcu olmayan ve kamuya vadesi 
geçmiş borcu bulunmayan işletmeler 
yararlanacak.

İstihdam konusunda ise kamu ku-
rumlarındaki 120 bin işsize geçici istih-
dam olanağı sağlanacak. İşyerlerinde 
Nisan 2009’daki mevcut istihdama ilave 
olarak işe alınan işçiler için prim desteği 
uygulanacak.

İş dünyası genel olarak sistemi 
olumlu bulurken, küresel krizle ilgili 
hayal kırıklığı yaşanıyor. Paketin bir kaç 
düzenleme dışında kriz etkilerini azaltı-
cı özelliği olmaması eleştiriliyor.
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İSMAİL HAKKI ACAR
Avukat

Dergimizin geçen ayki sayısında 
Yeni T.Ticaret Yasası yürürlü-
ğe girdiğinde şirketlerde neler 

olacağına T.Ticaret Kanunu’nun yürür-
lüğü ve uygulama şekli hakkında kanun 
kapsamında göz atmıştık.

Bu sayıda da Anonim Şirketlerde 
neler olacağına göz atalım:

ŞİRKETLER TOPLULUĞU
Holding Şirketler (195-210)

Son zamanlarda oldukça çoğalan 
Holding Şirketler tasarıda Şirketler 
Topluluğu başlığı altında ayrıntılı şekil-
de düzenlemeye alınmıştır.

Bir sermaye şirketi diğer bir serma-
ye şirketinin;

l Oy çoğunluğuna sahipse,
l Şirket Sözleşmesine göre yönetim 

kurulunda çoğunluğu sağlayabilecek 

üye seçebilecek durumda ise,
l Kendi oyları yanında kontrolünde-

ki oylarla oy haklarının çoğunluğunu 
kullanabiliyorsa,

l Bir şirket diğer bir şirketi kontrolü 
altında tutabiliyorsa,

Birinci şirket hakim (ana), diğer 
bağlı (yavru) şirkettir.

ÖN ANONİM ŞİRKET: (335)
Anonim Şirket Ana Sözleşmesinin 

kurucu ortaklarca imzalanmasından, 
Ticaret Sicili’ne tesciline kadar geçecek 
süredeki hukuki durumu Alman Huku-
kundaki Ön Anonim Şirket gibi düzen-
lenmiştir.

Ön Anonim Şirket adi şirket ol-
mayıp; bir elbirliği mülkiyeti (şirketi) 
oluşturur. Ön anonim şirketin ortakla-
rı (kurucular) tacir sıfatını taşımazlar.
Şirketin tescili ile ön-şirket tasfiyesiz 
infisah eder. Tek kişilik anonim şirket-
te ise ön anonim şirket tek kurucunun 
özel malvarlığı niteliğini taşır.

BİR KİŞİLİK ANONİM ŞİRKET: (338)
Anonim Şirketin kurulmasında en 

az beş kişi olan kurucu sayısı bire indi-
rilmiştir. Bir kişi anonim şirket kurabi-
lecek ve şirketi sürdürebilecektir.

İŞLEM DENETÇİSİ: (351)
Tescilden önce kuruluş işlemlerinin 

tamamlanıp tamamlanmadığı konu-
sunda iki yeminli mali müşavir veya iki 
serbest mali müşavir tarafından işlem 
denetçisi sıfatı ile rapor hazırlanacak,bu 
rapordan sonra tescil yapılacaktır.

BİR KİŞİLİK VE YÜKSEK TAHSİLLİ 
YÖNETİM KURULU: (359)

Daha önce en az üçü kişi olan yöne-
tim kurulu bir kişi olabilir. Bu kişinin 

Türk Ticaret Yasa Tasarısı’nda 

Anonim şirketlerle ilgili
bazı önemli yenilikler!
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Türk Ticaret Yasa Tasarısı’nda 

Anonim şirketlerle ilgili
bazı önemli yenilikler!

ve çok sayıdaki yönetim kurulunda ise 
en az yarısının yüksek öğrenim görmüş 
olması şarttır. Belirli pay guruplarına 
ve azlığa yönetimde temsil hakkı tanı-
nabilir.

YÖNETİM KURULUNUN SİGORTA 
ETTİRİLMESİ: (361)

Yönetim kurulu üyelerinin görev 
yaparken şirkete verebilecekleri zara-
rın şirket sermayesinin %25’ni aşan bir 
bedelle sigorta ettirilmiş ve şirketin bu 
şekilde güvenceye alınmış olması hali, 
halka açık şirketlerde SPK’ya duyuru-
lur.

DENETİM: (397)
Anonim şirketin ve şirketler top-

luluğunun finansal tabloları denetçi 
tarafından uluslar arası denetim stan 
dartlarına göre denetlenir. Denetim-
den geçmeyen finansal tablolar ve  yö-
netim kurulunun yıllık faaliyet rapo ru 
düzenlenmemiş hükmündedir.

DENETÇİLER: (400)
Bildiğimiz klasik anlamda denetim 

kurulu tasarıda kalkmaktadır. Denet-
çi, ancak, üyeleri yeminli mali müşavir 
veya serbest muhasebeci mali müşavir 
sıfatını taşıyan bir bağımsız denetim 
kuruluşu olabilir. Küçük anonim şir-
ketler en az iki yeminli mali müşaviri 
veya serbest muhasebeci mali müşaviri 
denetçi seçebilirler.

(Küçük sermaye şirketi(1523) net 
aktifi 6.000.000 TL’yi, yıllık satışlar 
toplamı:12.000.000 TL’yi, çalışan sayısı 
50 kişi geçmeyen şirketlerdir.)

PAYLARIN İTİBARİ DEĞERİ: (476)
Payların itibari değeri en az bir ku-

ruştur.Bu değer ancak birer kuruş ola-
rak yükseltilebilir. Bu değer Bakanlar 
Kurulunca 100 katına kadar artırıla-
bilir.

BORSAYA KOTE PAY SENETLERİ: (484)
Borsaya kote pay senetleri ile ilgili 

düzenleme Menkul Kıymetler başlığı 
ile ve S.P. Kanunu ve ilgili mevzuat sak-
lı tutularak yapılmıştır

BEYANLAR, BELGELER VE
SENETLER: (1525)

Anlaşmalar, bildirimler, ihtarlar, 
itirazlar ve benzeri beyanlar, fatura 
teyid mektubu, iştirak taahhütnamesi, 
toplantı çağrıları, elektronik ortam-
da düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza 
uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm 
ifade eder.

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA: (1526)
Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, 

varant ve kambiyo senedine benzeyen 
senetler güvenli elektronik imza ile 
düzenlenemez. Bunlara ait arz, kabul, 
aval gibi işlemler de elektronik imza ile 
yapılamaz..

ELEKTRONİK ORTAMDA
YÖNETİM KURULU VE
GENEL KURUL: (1527)

Sermaye şirketlerinde müdürler 
kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin,.
belli durumlarda, kurul toplantıları na 
görüntü ve ses aktarılması yoluyla ka-
tılabilmeleri ve oy vermeleri esas söz-
leşme veya şirket sözleşmesi ile düzen-
lenebilir.

Bu hallerde elektronik ortamda oy 
kullanabilmek için şirketin bu amaca öz-
gülenmiş bir web sitesine sahip olması, 
ortağın istemde bulunması,elektronik 
ortam araçlarının etkin katılmaya elve-
rişliliğinin bir teknik raporla kanıtlanıp 
bu raporun tescil ve ilan edilmesi, ve oy 
kullananların kimliklerinin saklanması 
şarttır.

Anonim şirketlerde,genel kurullara 
elektronik ortamda katılma,öneride 
bulunma, görüş açıklama ve oy verme 
fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün 
hukuki sonuçlarını doğurur.

UYGULAMA KURALLARI: (1528)
Elektronik ortamı kullanmak iste-

yen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim 
kurulu üyeleri e-posta adreslerini şirke-
te bildirirler.

WEB SİTESİ (1524)
Her sermaye şirketi, bir web sitesi 

açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş 

bir bölümünü içerik ile sınırlı olmamak 
üzere:

l Şirketçe kanunen yapılması gere-
ken ilanlara,

l Pay sahipleri ve ortaklar açısından 
önem taşıyan açıklamalara,

l Yönetim ve müdürler kurulu top-
lantılarının hazırlıklarına,

l Bu kurulların yapılmasına dair bil-
gilere,

l Ortaklara ve pay sahiplerine sunul-
ması gereken belgelerin yayınlanması-
na,

l Bu kurullara ait bilgiler de dahil ol-
mak üzere her türlü çağrıya,

l Oy verme,şeffaflık ve kamuyu ay-
dınlatma yönünden zorunlu hizmet ve 
bilgilerin sunulmasına,

l Bilgi almaya yönelik sorulara, ce-
vaplara ve benzeri diğer işlemlere,

l Pay sahiplerinin ve ortakların ay-
dınlatılmasının öngörüldüğü konulara, 
özgülemek zorundadır.

Ayrıca;
l Finansal tablolar, bunların dip 

notları,ekleri,
l Yönetim kurulunun yıllık raporu, 

hesap durumları, ara finansal tablolar,
l Denetçinin, özel denetçinin, işlem 

denetçisinin raporları,
l Yetkili kurul ve bakanlıkların du-

yurulmasını istediği konular,
l Şirketin cevapları, bildirimleri ve 

diğer ilgili hususlar,
Web sitesinde yayınlanır.
Bunlara uymama, kanuna aykırı-

lığın ve yönetim kurulunun görevini 
yerine getirmemesinin bütün hukuki 
sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri 
saklıdır. Finansal tablolar ile her türlü 
rapor üç yıl sitede kalır.

Sitede yayınlanan içeriğin başına 
tarih ve parantez içinde “yönlendiril-
miş mesaj”ibaresi konulur.

Siteye konulan bir içerik üzerindeki 
tarihten itibaren en az altı ay sitede ka-
lır, aksi halde konulmamış sayılır.

Sitede yer alan bilgiler, metin ha-
line getirilip şirket yönetimince tarih 
ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı 
bir deftere sıra numarasına göre yazılır 
veya yapıştırılır. 
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Bilim ve teknolojide yaşanılan sü-
ratli gelişim neredeyse baş dön-
dürüyor. Her geçen gün yeni bir 

şeyler dünya üzerindeki kilometrelerce 
mesafelerin saniyeler içinde katedilme-
sine olanak sağlıyor.

Günümüzde bir şeylerin eğitimini al-
mış olmak yeterli değil, sürekli gelişen 
dünyayla uyum içinde yaşamak, geliş-
meleri yakından takip etmek artık bir 
zorunluluk.

Küreselleşmeden bahsediyoruz, 
dünya çok küçüldü, evinizde, ofi-
sinizde ya da her nerede olursanız 
olun, elimizin altında bir telefon 
veya bilgisayar varsa, işte internet 
dünyası avucunuzun içinde. Otur-
duğunuz yerden dünyanın bir ucuy-
la temasa geçebilir, bir şeyler satın 
alabilir ve başka bir yere bunları 
satabilirsiniz. İşte buna e-ticaret 
diyoruz.

E-Ticaretin Dünya Kuruluşlarına göre 
tanımı:

WTO (Dünya Ticaret Örgütü): Mal 
ve hizmetlerin, üretim, reklam, satış ve 
dağıtımlarının telekomünikasyon ağları 
üzerinden yapılmasıdır.

CEFACT (Birleşmiş Milletler Yönetim, 
Ticaret ve Ulaştırma İşlemlerini Kolay-

laştırma Merkezi): İş yönetim ve tüke-
tim faaliyetlerinin yürütülmesi için ya-
pılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, 
üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları 
ile diğer organizasyonlar arasında elekt-
ronik araçlar (Elektronik posta ve me-
sajlar, elektronik bülten panoları, www 
teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon 
transferi, elektronik veri değişimi vb. ) 
üzerinden paylaşılmasıdır.

Ancak e-ticaret konusunda en yaygın 
kabul görmüş tanım OECD (İktisadi İş-
birliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından 
1997 yılında yapılan tanımdır: Sayılaş-
tırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün 
işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişi-
leri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari 
işlemlerdir. 

OECD’ ye göre e-ticaret süreci; 
- Ticaret öncesi firmaların elektronik 

ortamda bilgilenmesi ve araştırma yü-
rütmesi

- Firmaların elektronik ortamda bu-
luşması,

- Ödeme sürecinin yerine getirilmesi,
- Taahhüdün yerine getirilmesi, mal 

veya hizmetin tüketiciye teslimi, satış 
sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin 
temin edilmesi.

Şimdi kısaca e-ticaret türlerine deği-

ARZU ERCEİŞ
HOSAB Basın Halkla
İlişkiler Sorumlusu

E-Ticaret Uzmanı

Küresel krizden kurtuluş:

Elektronik Ticaret

Elektronik 
Ticaret çok 

yönlü bir 
ticaret alanıdır, 

milyarlarca 
ürün, hizmet, 
alıcı ve satıcı 

bu alanda 
karşı karşıya 
gelmektedir. 
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Otomotivciler Bursa’da buluştu

1. Uludağ Ekonomi Zirvesi

Enfl asyon hedefi  yüzde 6

Doğalgazda bahar indirimi

İhracatta kayıp sürüyor

3G yeniliklerle geliyor

Bursaspor Avrupa yolunda...

Uluabat yok oluyor

130TL
SADECE

www.ekonomikpusula.comAbonelik: 0224 211 62 42

6 6AY ABONE OLUN AY DA BİZDEN!

Bu kampanya 31 Mays 2009 tarihine kadar geçerlidir.
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TEKSTIL CILE DOKUYOR
Yıllardır kendi krizlerini aşamayan tekstil ve konfeksiyon, küresel kriz döneminde göz ardı edildi. Oysa 

kapasitesi yüzde 50 gerileyen sektörde istihdam kaybı 160 binleri, ihracat düşüşü yüzde 30-35’i buldu.

Küresel krizdeki derinleşmenin 

hızlanmaya başladığı Eylül   

2008’den bugüne, tekstil ve ha-

zır giyimde iç piyasa dış pazardan daha 

çok daraldı. Tekstil ihracatı 2009’un ilk 

çeyreğinde ortalama yüzde 28, hazır gi-

yim ve konfeksiyon ihracatı ise yüzde 

35 oranında düştü.

KAPASİTE YARIYA İNDİ

İplik üretiminde sadece iki fi rmanın 

ayakta kaldığı Bursa’da, dokuma, boya-

baskı fabrikalarının kapasiteleri yüzde 

50 geriledi. Tekstildeki gelişmelerin 1,5 

ay gecikmeli yansıdığı konfeksiyonda da 

aynı oranda düşüş gözlendi. Ev tekstili 

ise özellikle ihracat nedeniyle nispeten 

daha iyi durumda.

SEKTÖRDEN 3 TALEP

En büyük sıkıntıyı fi nansman bul-

makta yaşayan sektörün üç önemli talebi 

var: Kayıtdışılığı önleyecek vergi düzen-

lemesi, enerji başta olmak üzere girdi 

maliyetlerinin düşürülmesi, iç piyasada 

talebi canlı tutacak önlem alınması.

■ Dilek GÖRAL’ın haberi 9’da

■  5 - 11 MAYIS 2009

 ■ YIL: 1 ■ SAYI: 26 ■ FİYATI: 5,00 TL
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DİLEK
GÖRAL

Nafi le çabalar
           ■ Yazısı 13’te

UĞUR
CİVELEK

Hayal tacirleri
           ■ Yazısı 5’te

UFUK
SÖYLEMEZ

Ekonomide son durum
           ■ Yazısı 7’de

CELİL
İNCE

Teğet geçmedi!
           ■ Yazısı 3’te

2006-2007’de çok yatırım yapıldı. Şim-

di yüzde 50’ye yakın boş kapasite var. 

Kyoto yaptırımları da ağır geliyor. 

Bursalı işadamlarımızın Bilecik’teki yatırımı 

yanlış. Keşke sorsalardı. Bize rakipler diye 

söylemiyorum, zaten olamazlar. Ama ihtiyaç 

yok. Enerjiye yatırım yapsınlar.

Cimentoya teşvik olmamalı, beton 

yollara kademeli geçilmeli, kentsel 

dönüşüm hızlandırılmalı. Biz grup 

olarak geçen yıl 500 milyon liraya yakın ciro 

yaptık. 105 milyon liralık sermayemizin sa-

dece  10 binde 2’sini ortaklar ödedi. Dağıttı-

ğımız temettüler de iyi.          ■ İş Yemeği 8’de

Ekonomik PUSULA, kriz günlerinde Bursa ve Türkiye’nin önemli sektörlerini büyüteç 

altna alyor; sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini yanstyor. İlk sektör tekstil...

Maliyetler 

düşürülmeli

ŞENOL ŞANKAYA

İç talep
canlandırılmalı

İBRAHİM BURKAY

İş gücünde
yük azalmalı

ARİF ÖZER

Uygulanabilir 

tedbir gerek

HÜSEYİN ÖZDİLEK

Bursa Çimento Genel Koordinatörü Burhan Evcil’den çarpıcı açıklamalar:

Vergi uzmanı yazarımız Doç. Dr. Adnan Gerçek, yeni vergi tasarısını inceledi:

yatırım yanlışÇimentoya

Meclis’e sevk edilen çeşitli 

vergi yasalarında deği-

şiklik öngören yasa tasa-

rısı, bir yandan mükellefl ere destek 

olacak düzenlemeler içerirken, bir 

yandan da yeni köstekler getiriyor. 

Vergi kaçakçılığında hapis cezası 

ağırlaştırılıyor, para cezasına çev-

rilme imkanı ortadan kaldırılıyor. 

Tasarıya göre, konut yapı koopera-

tifi  üyelerine yapılacak 

konut tesliminde de 1 

Ocak 2010 tarihinden 

itibaren yüzde 18 KDV 

uygulanacak. 

Vergi kaçıran cezaevine

Adnan
GERÇEK

 ■ Yazısı 6’da

Başbakan Erdoğan, me-

rakla beklenen kabine 

revizyonunu açıkladı. 8 ismin 

kabine dışı kaldığı, 9 yeni is-

min bakan olduğu revizyonda 

en büyük değişim ekonomi 

yönetiminde gerçekleşti. Baş-

ta Koordinatör Bakan Nazım 

Ekren olmak üzere Enerji, 

Sanayi, Maliye, Çalışma ba-

kanları koltuklarını kaybetti. 

Bursa Milletvekili Faruk Çe-

lik, Devlet Bakanlığı’na geti-

rildi.                   ■ Haberi 7’de

Brezilya fabrikasını 19 Mayıs’ta hizme-

te açmaya hazırlanan Aktaş Group, 

Bulgaristan’daki fabrikası için kısa çalışma 

ödeneği almaya hazırlanıyor. Aktaş Group 

Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, 65 

kişinin 1,5 vardiya ile çalıştığı fabrika için 

Sofya hükümetine kısa çalışma ödeneği baş-

vurusunda bulunacaklarını açıkladı.
■ Haberi 4’te

Şokomigo, Fruppa, Frutopik, Miredo gibi 

markaların yaratıcısı Barhan Gıda, yılda 

yüzde 30 büyüyerek, sektörün öncüleri ara-

sına girdi.                           
      ■ Haberi 13’te

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde ya-

pılan araştırmaya göre, sanayici 2010 

yılından önce krizin bitmesini beklemiyor. 

Önlemleri yeterli bulanların oranı sadece 

yüzde 6.                            
   ■ Araştırma 10’da

‘Kriz’ ekonomi
bakanlarını vurdu

Aktaş, komşudan

destek isteyecek

Barhan Gıda
sektörün öncüsü

2010’dan önce
krizden çıkış yok

İlk işaret
Kabine revizyonunu “AKP Seçim Analizi 

Raporu”na bakarak değerlendirmek ge-

rek. Sırada parti ve grup yönetimi 

var. İktidarın hedefi  2016 genel 

seçimlerini de kazanmak. Kap-

samlı revizyon köklü değişimin 

ilk işareti!..               ■ Yazısı 12’de
Esat KAPLAN

Nazm EKREN

Faruk ÇELİK

DİSK’in 32 yl sonra 5 bin kişi ile 

Taksim Meydan’na çktğ 1 Mays’a 

“makul say” tartşmas damga vur-

du. 1 Mays’ta İstanbul ve Ankara’da 

istenmeyen olaylar da yaşand. 

Bursa’da ise kutlamalara yaklaşk 

bin kişi katld.       ■ Haberi 12’de

‘Makul’ kutlama

BTSO Meclis Baş-

kanı İlhan Parseker, 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

yeniden başkan seçildiği 

TOBB genel kurulun-

da üçüncü kez yönetim 

kurulu üyeliğine seçildi. 

Bursa’nın 24 delege ve 

BTSO Yönetim Kurulu 

üyeleriyle katılarak ağır-

lığını koyduğu TOBB 

genel kurulunda İnegöl 

Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başka-

nı Metin Anıl da TSO 

Konseyi’de görev aldı.
   ■ Haberi 7’de

Koruma Kurulu, yeni bir enerji ya-

tırımına onay verdi. 

Enersis AŞ., Nilüfer deresi 

üzerinde 2 adet Nehir Tipi 

Hidroelektrik Santrali kura-

cak.                   ■ Yazısı 11’de

Nilüfer deresine
hidroelektrik santrali

Füsun 
UYANIK

Parseker
3. kez TOBB
yönetiminde

ŞENOL ŞANKAYA

ekonomikpusula.com

224 211 62 42

sektörel ekleriyle
farklı...

DİVİT BASIN YAYINCILIK

nelim. e-ticaret içinde bulunan taraflar 
bakımından 5 ana gruba ayrılır.

1- Şirketler arası (B2B Business 
to Business) E–Ticaret:  Şirketler ara-
sı yapılan bu uygulama en yaygın kul-
lanılan yöntemdir. E-Ticaret cirosunun 
%90’ını oluşturmakla beraber, pazar 
araştırmasına ve karşılıklı iş anlaşmala-
rının yapılmasına dayanır.

2- Şirket Tüketici  Arası (B2C Bu-
siness to Consumer) E–Ticaret: Ge-
nel olarak daha çok tanık olduğumuz bir 
alışveriş faaliyetidir. İnternet üzerinde 
yer alan sanal mağazalardan web ve wap 
üzerinden alışveriş yapma imkanı su-
nar. Dilersek, ürünlerimizi satmak üze-
re bu mağazalardan faydalanabilir, yada 
kendi şirketimiz için sanal mağaza ku-
rarak online alışveriş ortamı oluşturabi-
liriz. Şirketinizin sanal mağazası olsa da 
olmasa da, web sitenizde iyi bir tanıtım 
yapmak ve ürünlerinizi tanıtmak size 
pek çok iş imkanı sağlayacaktır.

3- Tüketiciler Arası (C2C Consu-
mer to Consumer) E-Ticaret: Son 
kullanıcı statüsündeki kullanıcılar ara-
sında gerçekleşen ticari işlemleri ifade 
eder. Sanal mağazalarda tüketiciler bir-
birlerinden ürün satın alıp satabilmek-
te, açık arttırma ile satışlar yapılabil-
mektedir. 

4- Şirket-Kamu İdaresi Arası (B2G 
Business to Government) E–Ticaret: 
Kamu ile şirketler arasındaki lokal ağlar 
üzerinde yapılan ticaret, haberleşme ve 

diğer tüm etkinlikleri bu alanda tanım-
layabiliriz. Kamu ihalelerinin İnternette 
yayınlanması ve firmaların elektronik 
ortamda teklif vermeleri ilk örnekleri 
oluşturmaktadır. E-Ticaretin yaygınlaş-
masını desteklemek amacı ile kamunun 
vergi ödemeleri, gümrük işlemleri de sa-
nal dünyaya taşınmaktadır.

5- Tüketici-Kamu İdaresi Arası 
Elektronik Ticaret: Tüketici ile kamu 
idaresi arasında her türlü vergi, sağlık 
ve hukuksal etkinliği bu alanda nite-
leyebiliriz. Henüz yaygın örnekleri ol-
mayan bu kategoride ehliyet, pasaport 
başvuruları, sosyal güvenlik primleri 
ile vergi ödemeleri, vb. uygulamalar ile 
Elektronik Devlete geçişin sağlanması 
planlanmaktadır.   Elektronik Ticaret 
çok yönlü bir ticaret alanıdır, milyarlar-
ca ürün, hizmet, alıcı ve satıcı bu alanda 
karşı karşıya gelmektedir. Dünyada yaşa-
nan ekonomik krizden çıkış, şirketinizi 
korumak ve geliştirmek için iyi bir fırsat 
olarak düşünmelisiniz. İçinde bulundu-
ğunuz  pazar daralmışsa, bu alanda araş-
tırmalar yaparak, yeni pazarlarla temasa 
geçebilmeniz için sayısız alternatif mev-
cuttur.  Sanayicilerin, küçük büyük tüm 
üreticilerin, yurt içinde veya yurt dışında, 
daha ucuz hammadde bulmaları, ürünle-
ri satabilmek, rekabet gücünü arttırmak 
üzere yeni pazarlara açılmaları, ülkemi-
zin ekonomik kalkınmasına da büyük öl-
çüde destek sağlayacak olup hiç şüphesiz 
ihracatımıza ivme kazandıracaktır. 
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Enerji sektöründe 
uzman: Hitit İnşaat
Hitit İnşaat, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda son 
yıllarda daha çok önem kazanan enerji sektöründe inşaat ve hidrome-
kanik ekipman imalatı yapan çeyrek asırlık bir firma

Hitit Sanayi İnşaat ve Ticaret 
Ltd. Şti., İTÜ Makine Fakültesi 
Uçak Mühendisliği Bölümün-

den Yüksek Mühendis olarak mezun 
olan Ahmet Küçük tarafından 1981 
yılında Karadeniz Ereğlisi’nde 
kuruldu. 

Merkezi 1986 yılında 
Ankara’ya taşınan firma, Anka-
ra ve Bursa’da bulunan iki fab-
rikasında (9.500 metrekare) 
yıllık yaklaşık 10.000 tonluk 
üretim hacmine sahip. Firma, 
inşaatı devam etmekte olan 25 
dönümlük arazi üzerine kuru-
lan, bittiğinde 14 bin metrekaresi ka-
palı alan olacak yeni fabrikası ve inşaat 
ekipleriyle sektörün ihtiyacını karşılı-
yor. Firma 2002 yılında ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemine geçti.

HER TÜRLÜ PROJEDE 
REKABETÇİ

Hitit İnşaat’ın Bursa Uluabat HES 
Şantiye Şefi-Koordinatör Özgür Köse, 
“2000’li yılların Türkiyesi’nde inşaat ve 
makine imalatı teknolojilerinin önemi-
ni çeyrek yüzyıl öncesinden kavrayan 

Hitit İnşaat yönetimi, ekip ve ekipman 
yatırımını bu doğrultuda geliştirdi ve 
bugün önemli bir bilgi birikimine ve alt-
yapıya ulaşmış durumda. Gelinen nok-
tada alanında uzmanlaşan firmamız 

ulusal ve uluslararası alanda 
her türlü projede başarıyla 
rekabet edecek düzeydedir” 
şeklinde konuştu.

FAALİYET ALANLARI VE 
İMALATLARI

Hitit İnşaat’ın faaliyet 
alanları; Baraj, Hidroelektirk 
Tesisleri, Gölet, Sulama, Li-

man, Karayolları, Köprü, Kanalizasyon, 
İçmesuyu Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisle-
ri inşaatları, Sondaj ve Enjeksiyon işle-
rini kapsıyor. 

İmalatları ise Cebri Boru, Vanalar 
(Kelebek-Sürgülü-Konik), Vinçler, De-
polama Tankları, Boru Hatları, Genel 
Makine İmalatları ve kapaklar.

ÖNEMLİ PROJELERDE
İMZASI VAR

Firmanın referansları arasında; 
Akenerji Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli 

ve Hidroelektrik Santrali, Çanakkale 
Taşoluk Barajı, Molu Enerji Bahçelik 
Hidroelektrik Santrali, Kayseri Bahçe-
lik Barajı, Kırşehir Sıddıklı Barajı, Yoz-
gat Şeker Fabrikası Atıksu Arıtım Tesi-
si, Trabzon Yat Limanı, Bursa Orhaneli 
Termik Santrali Kocasu Regülatörü İn-
şaatı, Kralkızı Barajı ve HES Tesisleri 
Hidromekanik Ekipma İmalatı ve Mon-
tajı, Karacaören Barajı ve HES Tesisleri 
İkmal İnşaatı yer alıyor.

Özgür Köse
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1970 yılında kurulan Presmetal, 
öncelikli olarak gıda sektörü için 
sanayi makineleri ve eksantrik 

pres imalatı ile faaliyete başladı. 1983 
yılında Türk otomotiv sektöründeki 
gelişmelere paralel olarak yeniden ya-
pılandırılarak otomotiv yan sanayi ola-
rak hizmet vermeye ve ana sanayi ile ilk 
işbirliğine başladı. Kaliteli ürün, uygun 
fiyat ve zamanında teslim ilkesi ile kısa 
sürede sektördeki yerini aldı. 

DAHA ETKİN HİZMET 
2004 yılında daha etkin hizmet 

amacı ile iş tiplerini birbirinden ayı-

rarak Presmetal LTD firmasını kurdu. 
Presmetal A.Ş. ve Presmetal LTD 
yaklaşık 300 çalışanı ile Hasana-
ğa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
10 bin metrekare kapalı alanda 
otomotiv sektörü için faaliyetine 
devam ediyor.

ÜRÜNLER VE
KABİLİYETLER

Presmetal A.Ş. ürünleri şekillendi-
rilmiş sac parçalar, yarı birleşikler, boru 
parçalar, prototip parçalardan oluşuyor. 
800 tona kadar mekanik ve 400 tona 
kadar hidrolik presler, Punta Kaynak 

Robotları, Gazaltı Kaynak Robotundan 
oluşan makine parkında üretimini ger-
çekleştiriyor. Aylık yaklaşık 1000 ton 
sac işleyen firma, ISO/TS 16949 ve ISO 
14001:2004 belgelerine sahip. Presme-
tal LTD ise tandem, döküm ve progre-
sif kalıp, kontrol ve kaynak fikstürleri, 
rulo açma, doğrultma sürme sistemleri 
ve her tür işe özel makine tasarım ve 
imalatında uzman. Presmetal LTD de 
ISO 9000:2000 belgesi ile çalışıyor. 

STRATEJİK HEDEFLER
Presmetal AŞ Genel Müdürü Özge 

Deliömeroğlu, stratejik hedeflerle yö-
nettikleri firmada, önce müşteri slo-
ganı ile müşteri kalite ve teslimat bek-

lentilerinin aşılmasını hedef-
lediklerinin altını çizerek, 
“Güçlü teknik ekibi ile etkin 
proje yönetimini sağlamak, 
iç süreçlerine döndüğünde 
ise yalın üretim, yalın orga-
nizasyon, insan kaynakları 
yönetimi ve motivasyon, VA/
VE yoğun çalışmaların yapıl-

dığı başlıklardan birkaçı. Uzun vadede 
kendi ürününü üreten, Ar-Ge çalışma-
larına ağırlık veren, co-design yetenek-
lerine sahip bir firma olmak planları-
mız arasında” şeklinde konuştu.

Otomotiv yan
sanayiinin güçlü 
ismi: Presmetal

Presmetal, şekillendirilmiş sac parçalar, yarı birleşikler, boru 
parçalar, prototip parçalardan oluşan ürünleri ile otomotiv yan 
sanayisinde giderek güçlenen bir kuruluş.

Özge Deliömeroğlu
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LT Endüstriyel Sistemler, 2006 yı-
lında Makine Mühendisi Levent 
Taylan, Tansel Yıldırım ve David 

Baumer tarafından kuruldu. 
Özellikle otomotiv sektörün-
de endüstriyel yatırım imalatı 
yapan firmalara proje hizmeti 
ile kaynaklı ve mekanik ima-
latların yanında, makine mon-
tajı ve şantiye-proje yönetimi 
konularında hizmet veriyor. 
Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki firma, 1500 metrekare 
kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Fir-
ma merkezi ise İstanbul’da bulunuyor.                                                                                                                                       
         
FAALİYET ALANI

LT Endüstriyel Sistemler, 
özellikle konveyör sistemleri 
tasarımı, imalatı ve montajı kı-
sımlarında deneyimli. Bunların 
dışında her türlü mekanik tasa-
rımı 2D ve 3D olarak yapmakta 
ve üretimi gerçekleştirmekte. 
LT Endüstriyel Sistemler aynı 
zamanda Fransız Cinetic Assembly fir-
masının Türkiye temsilcisi ve tedarik-
çisidir. Fransız firmasının mühendislik 
deneyiminden yararlanan firma, kendi 
makine parkına ilaveten, geniş bir teda-
rikçi ağına sahip. Bünyesinde gerçekleş-
tiremediği imalatı yan sanayinde kendi 
denetimi altında yaptırabiliyor.

DENEYİMLİ EKİP
Genel Müdür Levent Taylan, ça-

lışanlarına, çevreye ve topluma karşı 
sorumluluk bilinciyle, müşteri beklen-
tilerini tümüyle karşılamayı hedefledik-
lerine işaret ederek, “Çalışanlarımızın, 
çalışma süreçlerimizin, makine ve ekip-
manlarımızın gelişimine sürekli yatırım 
yapmaya devam ediyoruz. Dünya pazarı 

için üretim yapan şirkete dönüşerek, 
girişimci, lider, gelişime odaklanmış, 
kurumsallaşmış firma olarak faaliyet 

göstermek amacımız. Müşteri 
odaklı hizmet vererek mem-
nuniyetini sağlamak ve artır-
mak, ihtiyaçlara cevap verecek 
kaliteli ürünler tasarlamak ve 
üretmek adına deneyimli bir 
kadroya sahibiz” dedi.

KALİTELİ HİZMET
Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ma-

kine Mühendisi Tansel Yıldırım, kısa 
sürede kadrolarını genişletip arttırdık-
larına işaret ederek, “52 kişilik profes-

yonel ve deneyimli kadromuzla 
dünyada ve ülkemizdeki tek-
nolojik gelişmeleri yakından 
takip edip iyi ve kaliteli hizmet 
veriyoruz. Personelimiz Solid-
works ve autocad’e; 2D ve 3D 
çizimler, tasarımlar yapan 5 
kişilik makine mühendisi, 3 ki-
şilik kalite kontrol ekibi, 2 kişi 

idari personel, 5 kişilik montaj ekibi, 3 
kişilik boya ve gazaltı kaynak, talaşlı ve 
talaşsız imalatta çalışan 34 kişilik konu-

larında uzman ve deneyimli ekiplerden 
oluşmaktadır. Bünyemizde gerçekleşti-
remediğimiz her türlü imalat ve hizmeti 
müşterilerimize sağlayabilmek için ge-
niş yan sanayi  çevresine sahiptir” dedi.

Uzmanlıkta doğru adres
LT Endüstriyel Sistemler
Özellikle otomotiv sektöründe endüstriyel yatırım imalatı yapan firmalara proje hizmeti ile kaynaklı ve 
mekanik imalatları, makine montajı ve şantiye-proje yönetimi konularında hizmet veriyor.

Levent Taylan

Tansel Yıldırım

Firmalarımız 
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2001 yılında Tunca Vatansever’in 
girişimi ile Bursa’da kurulan 
OTM Plastik Otomotiv Yedek 

Parça Şirketi, Hasanağa Organize Sana-
yi Bölgesi’nde toplam 1800 metrekare 
kapalı alanda üretim yapıyor. 

Otomotiv yan sanayii alanında va-
kumlu şekillendirilmiş plastikten oto-
büs, kamyon, ağır iş makinaları, trak-
tör, minübüs ve mindübüsler için iç ve 
dış aksamlara ait mamüller ile bunların 
dışında seperator ve çeşitli fidan kapla-
rı üretimi yapıyor. 

Firmanın uzmanlık alanı, vakumla 
plastik şekillendirme. Yeni ürünlerin 
araştırma ve geliştirmesinin yanı sıra 
firmaya konu ile ilgili gelebilecek her 
türlü talebi değerlendirerek en kısa 
sürede cevaplandırabilecek kapasiteye 
sahip.

5 EKSEN CNC VE TEKNOLOJİYE 
VERİLEN ÖNEM

OTM, üretimini ISO 9001-2000 
sertifika standartlarına uygun ola-

rak yapıyor. Üretimin her aşamasında 
maliyetleri düşürmek ve tam zama-
nında teslimat yapabilmek için çağın 
en yaygın üretim metodlarını deniyor. 
İşletmede parçaların kesiminde kulla-
nılan 5 Eksen CNC, teknolojiye veri-
len önemin bir göstergesi olarak ifade 
ediliyor. Firma müşterilerini memnun 
edecek ürün ve hizmetleri, dünya kalite 
standartlarında sunmayı temel hedef 

olarak benimsemiş. Neticede sürekli 
gelişimi sağlayıp, maaliyetleri azalta-
rak, sektörel bazda lider firma olmak 
amaçlanıyor. 

TASARIMDAN ÜRETİME
KALİTE VE HIZ

OTM, çevreye saygılı ve duyarlı, ça-
lışan sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
hassasiyet gösteren, çalışanların kişisel 
ve mesleki gelişimlerini sürekli kılıp, 
memnuniyetlerini sürekli arttıran po-
litikaları benimsemiş. Firma yetkilileri, 
şirketin tasarımdan üretime bütün sü-
reçlerde yüksek kaliteli ve hızlı hizmet 
vermek üzere yapılandırıldığını belirte-
rek, “Bu sayede müşterimizin tasarım 
eskizlerini devralıp ürünün tasarım, 
geliştirme, prototipini yaparak araca 
takılacak seviyeye getirme, seri üreti-
me hazırlama, seri üretim ve teslimata 
kadar tüm tedarik sürecini bünyemizde 
tam koordinasyonla çözüyoruz. Ürün 
tasarımlarını ve süreçlerimizi sürekli 
iyileştirmek ve geliştirmek yönünde ça-
lışmalar yürütüyoruz. 

İşçilik maliyeti Avrupa ülkelerine 
oranla düşük bir ülkede üretim yapıyor 
olmamıza rağmen maliyet düşürmenin 
önemli bir rekabetçi özellik olduğu bi-
linciyle bütün süreçleri mümkün olan 
en az eleman sayısıyla gerçekleştirerek 
müşterilerimize avantaj sağlamakta-
yız” diyorlar.

Vakumla plastik
şekillendirmede uzman; OTM
Otomotiv yan sanayii alanında vakumlu şekillendirilmiş plastikten otobüs, kamyon, ağır iş makinaları, traktör, 
minübüs ve midübüsler için iç ve dış aksamlara ait mamüller ile seperator ve çeşitli fidan kapları üretimi yapıyor. 
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Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
Elsi Elektrik Sistemleri’nin Ge-

nel Müdürü Mesut Rekkalı ile Elsi’yi ve 
ekonomik krizi konuştuk.

- Firmanızın kuruluş öyküsü ile 
başlayabilir miyiz? 

- Uzun yıllar boyunca kablo ve kablo 
donanım sektörünün öncüsü olan ulus-
lar arası şirketlerde çalıştıktan sonra bu 
sektörde orta ve ortanın üstü büyüklük-
te ama uluslararası standartlara uyum 
sağlayan şirketlere ihtiyaç olduğunun 
farkındaydım. Bu düşünceden hareket-
le 1995 yılında şirketin kurulmasına 
karar verdim. 

Ancak dayanıklı tüketim malları 
olan otomobil, beyaz eşya, iş makineleri 
gibi sanayi ürünlerine kablo donanımı 

gibi çok önemli bir işlevi olan ürünün 
kabul ettirilmesi için başka faktörle-
rin de önemli rol oynadığı ortaya çıktı. 
Bunlar sevkiyat güvenliği, ürün sorum-
luluğu, sermaye yeterliliği gibi özellik-
lerdi.  Bu konularda müşteriyi tatmin ve 
ikna etmenin en zor aşamalar olduğunu 
gördüm. Tüm kuruluş safhasının en zor 
aşaması da bu oldu.

- Faaliyet alanlarınıza neler gi-
riyor? 

- Elsi Elektrik Sistemleri her türlü 
araç, gereç ve makinenin çalışması için 
zorunlu olan güç ve sinyalizasyon ağla-
rı, yaygın şekli ile söylemek gerekirse 
kablo donanımları üretmektedir. Bu 
donanımlar ya müşteri spesifikasyonla-
rına göre veya müşteri istekleri doğrul-
tusunda bizim dizayn ettiğimiz şekilde 

üretilir. Kablo donanım işi zaman ile 
ek üretim derinlikleri kazanmış olup, 
çok çeşitli plastik enjeksiyon prosesleri, 
koruyucu örgü işleri de uygulama ala-
nımıza girmiştir. Kalite sertifikasyon-
ları tam olan şirketimiz bu faaliyetleri 
sonucu müşterilerin çok değerli ödül ve 
değerlendirmelerine sahiptir.

- Dış pazarlarda hangi ülkelerle 
daha çok çalışıyorsunuz?

- Şirketimiz kuruluş aşamasından 
başlayarak dış pazarları hedef olarak 
belirlemiştir. Bugün toplam satışla-
rımızın yüzde 80 kadarını ihraç et-
mekteyiz. Müşterilerimiz çok tanınan 
Avrupalı beyaz eşya, otomotiv, ısıtma 
cihazları, iş makineleri ve pompa üre-
ticileridir. Bu müşterilerimizin başta 
Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere, 

Elsi dünyaya kablo üretiyor!
Otomotiv, beyaz eşya, iş makineleri gibi sanayi ürünlerine kablo donanımı üreten Elsi Elektrik Sistemleri, üre-

timinin yüzde 80’ini ihraç ediyor.. Genel Müdür Mesut Rekkalı, ekonomik krizin yüzde 20 civarında daralma 
yarattığını ancak gelecekten umutlu olduğunu söylüyor.

Genel Müdürü Mesut Rekkalı
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Hollanda, Danimarka, İspanya ve Çek 
Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarına sev-
kıyat yapılmaktadır. Bu sevkıyatlar ara 
depolar üzerinden müşterilerin günlük 
ihtiyacına göre düzenlenmektedir.

- Elsi’nin istihdam, kapasite ve 
ciro rakamlarını öğrenebilir miyiz?

- Şirketimizde çalışan sayısı toplam 
200 kişi civarında. Çalışanlarımızın 
yüzde 70’i bayandır. Bu açıdan bakıldı-
ğında, şirketimiz özellikle kadınların 
istihdamına yönelik önemli bir kapasite 
sağlamaktadır. Sektörde kullanılan en 
modern üretim araçlarına sahip olan şir-
ketimiz toplam olarak 700 çalışan istih-
dam edecek kapasiteye sahiptir. Gerek 
makine parkı ve gerekse 2008 yılında 
bitirilen tevsii sonucunda şirketimiz 9 
bin 500 metrekare toplam kapalı alanı 
olan modern bir üretim tesisine sahiptir. 
Şirketimizin 2008 yılı cirosu 25 milyon 
TL’dir.

- Global krizin yansımalarını 
açıklamanızı istesek…

- Global kriz sektörümüzü geç de 
olsa etkilemiştir. Ocak 2009’dan sonraki 
sipariş gelişimi olumsuz oldu. Bu durum 
2009 için beklenen cironun 2008 yılının 
yüzde 20 kadar gerisinde kalmasına yol 
açmıştır. Krizden önce planlanan ciro-
nun bu yıl gerçekleşmesi ne yazık ki, ar-

tık mümkün değildir. Bu durum şirketi-
mizin büyümesini durdurmayacaksa da 
en azından iki yıl kadar geciktirecek gibi 
görünmektedir.

- Krizle ilgili gelişmeleri, uygula-
maları, ülkemizdeki önlemleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

- İhracatı yüzde 80 ile dış müşterilere 
çalışan şirketimiz için, iç piyasanın can-
lanması çok etkili olmasa da ihracatçının 
desteklenmesi açısından ilgimizi çek-
mektedir. Ayrıca iç piyasadaki canlan-
manın moral etkisini de önemli görmek-
teyiz. Bu açıda baktığımızda hükümetin 
bazı ürünlerde vergi indirimine gitmesi 
çok olumlu olmuştur. Ancak bunu ya-
parken bütçe dengelerine de azami dik-
kat edilmesi gereği de unutulmamalıdır.  
Global ekonomideki düşüşün bittiği ve 
bir süre ekonominin bu durumda devam 
edeceği söylenebilir. Bunu müşterileri-
miz ile görüşmelerimizde ve yerli/yaban-
cı uzmanların yorumlarında duyuyor ve 
okuyoruz. Ancak gerçek bir düzelme ve 
hatta geçmiş dönemdeki gibi bir yükse-
liş ufukta görünmemektedir. Avrupalı 
ve Amerikalı bazı kötümser yorumculara 
göre bu durum çok daha uzun bir zaman 
(3 hatta 4 yıl diyenler var) sürecektir. Bu 
konuda kesin bir tahminde bulunmak 
bilgisine sahip değilim. Ancak Avrupalı 
müşterilerimizin bazıları bu kötümser 

yoruma katılmaktadırlar. Öyle görünü-
yor ki, yüksek ihracat oranı olan ülkeler 
Japonya, Almanya gibi bu krizden göre-
celi olarak daha çok etkilenecektir. Bu 
açıdan bakınca krizin fırsata çevrilmesi 
için ülkemizin şanslı olduğu söylenebilir.

- Sizin krize karşı tedbirleriniz 
ne oldu?

- Şirketimiz kriz döneminde öncelik-
le maliyetleri düşürerek tedbir almaya 
çalışmıştır. Ancak yeni müşteri arayışları 
da bu dönemde hız kazanmıştır. Krizden 
sonrası için hazırlık kapsamında işletme 
içi eğitimler ve daha önce çok zaman ay-
rılmayan işletme içi düzenlemeler bu dö-
nemde ele alınmaktadır.

- Son olarak bir sanayici olarak 
ne gibi zorluklarla karşı karşıyası-
nız, beklentiniz ne?

- Hangi birinden bahsetsem… Ama 
en önemlisi vize. Vize uygulaması en bü-
yük sorun olarak ortada. Son gelişmeleri 
‘vizesiz seyahat’ olarak yorumlayan Türk 
basınına hayret ile bakıyoruz! Vize soru-
nu serbest ticaretin önünde gerçek bir 
engeldir ve tahammül sınırlarını zorla-
maktadır. Teknik, ticari görüşme, tamir 
ve bakım maksatlı seyahatler ve diğer 
gereksinimler nedeni ile tüm çalışanla-
rımızın seyahat özgürlüğü zorunlu bir 
ihtiyaçtır. Bu sorunun ortadan kaldırıl-
ması en büyük temennimizdir. 
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Balap Tekstil Otomotiv AŞ, 
Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 7 bin metrekare ka-

palı üretim alanıyla otomotiv sanayinin 
merkezi Bursa’da plastik enjeksiyon ve 
kalıp imalatı hizmeti veriyor.  

KALİTEDEN ÖDÜN YOK
Globalleşen sanayi ve ticaret bera-

berinde yoğun bir rekabet getirmiş, bu 
ortamda da “kalite’’ en önemli rekabet 
unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Kurul-
duğu tarihten itibaren  faaliyetlerini 
aralıksız sürdüren Balap AŞ, kaliteli 
ürün imal edebilmek amacıyla çalış-

malarını sürdürüp, DIN 
EN ISO 9001:2000 Kali-
te sistem standardını ve 
otomotiv sektörünün özel 
kalite sistemi olan ISO/TS 
16949:2002 Kalite Sistem 
şartlarını sağlayarak Kalite 
Sistem Belgesi aldı.

ENJEKSİYON, MONTAJ,
KALIPHANE, SERİGRAFİ

Balap AŞ. kendi bünye-
sinde enjeksiyon, montaj, kalıphane 
ve serigrafi departmanlarına sahip. 
Enjeksiyon departmanında yatay ve 

dikey enjeksiyon makineleri, 
çeşitli tonlarda bakalit pres-
ler; Kalıp atölyesinde CNC 
dik işleme makinesi, erezyon 
makineleri, freze makineleri 
ve çeşitli kalıp ekipmanları 
mevcut.  

Firmanın kalite politika-
sı “sıfır hata’’ ve ürünlerin 
müşterilere ‘’tam zamanın-
da’’ teslimi. 

EN İYİ SERVİS EN İYİ FİYATA
Hedeflerini en iyi servisi, rekabet 

edilebilir fiyatlarla ve yüksek oranda 
kaliteli ürünlerle sağlamak olarak belir-
leyen Balap AŞ, müşterilerimizin istek 
ve beklentilerini karşılayacak deneyim-
li personel ve ekibe sahip. 

Balap, yurt içi ve yurt dışı (Avrupa 
ve Orta Doğu’da) müşterilerine kalıcı 
ve müşteri odaklı hizmetler sunmaya 
devam ediyor.

Balap AŞ farkı

Plastik enjeksiyon
ve kalıp imalatında;

1980 yılında kurulan Balap, başta otomotiv sanayi olmak üzere 
tekstil sanayi ve diğer sektörlere plastik, kauçuk ve bakalit parça 
imalatı ve plastik enjeksiyon kalıp imalatı yapıyor
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Ergüller Gıda, 1997 yılında Niğde 
Organize Sanayi Bölgesi’nde ku-
ruldu. 2006 yılı Haziran ayından 

itibaren Bursa Nilüfer Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde 4 bin 500 
metrekare kapalı alanlı tesi-
sinde faaliyetini sürdürdükten 
sonra, 2008 yılı mayıs ayından 
itibaren Hasanağa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500 
metrekare kapalı alan 2 bin 
400 metrekare açık alanlı fab-
rikada üretimini gerçekleştiriyor. 

ALANINDA LİDER
Patates, soğan kalibre, fırçalama, yı-

kama ve paketleme işlemlerini yürüten 
firma yıllık 30.000 ton kapasite ile sek-
törde lider konumda. Metro, Migros, 
Tansaş, Şok, CarrefourSA, DiaSA ile pa-
ketlenmiş ürünleri; Sodexo Entegre, Po-

leks Gıda, Sofra Grup ve Yunus Yemek 
ile de soyulmuş ürünleri Türkiye’nin 
her yerine ulaşıyor. Türk Gıda Kodek-

sine uygun olarak Tarım 
Bakanlığı’ndan almış ol-
duğu izinle ve son tekno-
lojiyi kullanarak çalışma-
sını sürdüren firma genç 
bir yönetim kadrosuna 
sahip. Ergüller Gıda’nın 
yönetimi Osman Titrek, 
İbrahim Vatansever or-

taklığında devam ediyor.

30 BİN TON YILLIK
KAPASİTE

Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Titrek, kuruldukları günden itibaren 
başarının ancak kaliteli ürün konusun-
da deneyimli bir ekip ile elde edileceği-
nin bilinci ile çalıştıklarını belirterek, 

“Hedefimiz her zaman müşteri mem-
nuniyeti olmuştur. Kurumsallaşmış ve 
alanında profesyonel olmuş firmamız 
bölge içinde geniş bir istihdam kayna-
ğı yaratmıştır. Bugün 150 kişiye istih-
dam yaratıyoruz. Yenilik ve teknolojik 
gelişmeleri takip ederek 30.000 ton 
yıllık üretim kapasitesiyle her geçen 
gün artan müşteri portföyüyle çalışma-
larımıza devam ediyoruz” şeklinde ko-
nuştu. Titrek, Kalitesiz hammaddeden 
kaliteli bir üretim yapılamayacağından 
hammadde alımlarında belirledikleri 
kriterler ve uygulamaları ile şikayetleri 
ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

GELİŞTİRİLEN YENİ 
ÜRÜN

Genel Müdür İbrahim 
Vatansever ise geniş bir ürün 
yelpazesine sahip oldukla-
rını belirterek, “Teknolojik 
konularda takip ve uygula-
malarla her geçen gün daha 
ileri gidiyoruz. Patates, so-

ğan paketlemenin ardından soyulmuş 
taze patates üretimine başlayarak ürün 
yelpazesini genişlettik. Soyulmuş, tü-
ketime hazır ve diğerlerinden farklı 
olarak taze olan ürünümüzle özellikle 
yemek sanayi için önemli olan bir ko-
nuda hizmet vermeyi, yanı sıra ambalaj 
ve kg çeşitliliğimizle marketler aracılı-
ğıyla farklı tüketici gruplarına da hitap 
etmeyi başardık.

Tamamen canlı ve esmerleşme eği-
limi çok fazla olan bu üründe hijyen, 
kalite ve görünüm açısından hatasız 
bir ürün sunmak adına araştırma-
geliştirmeler yaptık. Sorunu çözdük ve 
vakumlanmış ambalajlarımızda patate-
sin esmerleşmeden, hijyenik bir şekilde 

Kalite paketliyor:
Ergüller Gıda
Alanının lider firmalarından birisi olan Ergüller Gıda, 12 gün raf ömürlü 
soyulmuş taze patates üretimi ile bir ilke imza attı.

Osman Titrek İbrahim Vatansever
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Mado, 
12 milyon 
dolara
keçi çiftliği 
kurdu

Türkiye’nin önemli 
dondurma markası Mado, 
12 milyon dolarlık yatırım 
yaparak modern bir keçi çiftliği 
kurdu. İsviçre patentli Saanen 
keçisini melezleştiren firma bu 
keçiye de ‘Madobeyazı’ adını 
verdi. Maraş dondurmasındaki 
lezzetin sırrı olarak gösteri-
len keçi sütünü üretmek için 
harekete geçen firma, Türkoğlu 
ilçesine bağlı Kılılı beldesindeki 
çiftliğinde ilk etapta 10 bin 
keçiye ulaşmayı hedefliyor. 
Bir sonraki hedef ise keçi sütü 
paketleme tesisi kurmak.

100 yıllık dondurma 
geleneğine sahip olan Kanbur 
ailesi, Kahramanmaraş’ta son 
30 yılda Mado markasıyla bir 
yandan dünyaya açılıyor. 

Bu arada Mado, sözleşmeli 
çiftçilik projesine de başladı. 
Firma, sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında ilk olarak 
dar gelirli 4 aileye 25’er keçi 
dağıttı. Mado, ailelere 5 yıl süt 
alım garantisi veriyor.

kalmasını sağlayarak bir ilke imza at-
tık. Normal şartlarda oksijenli ortamda 
yarım saat gibi kısa bir zaman zarfında 
hızla esmerleşen soyulmuş patatesin 
raf ömrünü biz 12 gün olarak verebili-
yoruz” dedi. 

KONTROLLÜ TARIM (EUREPGAP)
Vatansever şöyle konuştu, “Günü-

müzde ülkemizin bir çok bölgesinde 
patates ve soğan yetiştirilmektedir, 
kalite standartlarında yeterli değiliz. 
EUREPGAP sertifikasıyla yetiştirilen 
ürünlere bakıldığında ‘kaynağından 
kalite’mantığıyla yola çıkılarak tohu-
mun cinsi uygunluğu, ekilecek bölge-
nin toprak analizi, kullanılacak ilacın 
ve suyun uygunluğu ve miktarı gibi 
birçok aşamanın takibi sonucunda üre-
tilmektedir.Avrupa Birliği Standart-
larında yetiştirdiğimiz  ürünlerimizi 
ülkemiz pazarına sunmaktayız. Ergül-
ler Gıda olarak 2006 yılında başlayan 
2008 yılında tamamlanan CarrefourSa-
Doğa Tohumculuk işbirliği ile Doğatat 
adı altında EUREPGAP sertifikalı 3000 
ton’luk patates projesine öncülük ettik. 
İlk hedeflerimizden birisi olan 5000 
ton’luk EUREPGAP’lı soğan yetiştirip 
bu ürünü ülkemiz pazarına sunduk” 
şeklinde konuştu.

Vatansever ayrıca, “Kalite ve mar-
kamızı ülkemizde ispatladıktan sonra 
2005-2006 yıllarında markamızı dün-
yaya da tanıttık. Firmamız bünyesinde 
ihracat ile ilgili bir departman oluştura-
rak pazarı ve ihtiyaçları yakından takip 
ediyoruz”’ dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) önderliğinde, TOBB 
ve Türkiye’nin en büyük si-

vil toplum kuruluşları olan Türk-İş, 
Hak-İş, TESK, TİSK, Kamu Sen, TÜ-
SİAD, MÜSİAD ve TİM’in katılımıyla 
başlatılan “Kriz Varsa Çare de Var’’ 
kampanyasının ikinci aşaması, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile işçi, iş-
veren örgütleri, sivil toplum kuruluş-
ları başkanlarının katıldığı toplantıda, 
“Kimse İşini Kaybetmesin’’ afişleriyle 
tanıtıldı.

NE İSTİYORLAR?
Hisarcıklıoğlu, hükümetin dar ge-

lirli vatandaşların alım gücünü artır-
maya yönelik harcama çeki ve benzeri 
tedbirleri hayata geçirmesini, işsizlik 
fonunun kullanım şartlarının geçici 
bir süre genişletilmesini beklediklerini 
kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, kampanyaya gü-
zel geri dönüşler aldıklarını, özellikle 
Anadolu’dan bu çağrıya önemli bir ce-
vap ve katılım geldiğini söyledi.

Türkiye iç pazarını canlandırmayı 

amaçlayan bir sivil girişim olan Üreten 
Türkiye Platformu’nun genişlediği-
ni de belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz bir 
kıvılcımı ateşledik. Bu kıvılcımı gür 
alevlere dönüştürmek isteyen herkesi 
burada görmek istiyoruz’’ dedi.

ÇÖZÜM BİZDE!..
Kampanyayı başlattıklarından bu 

yana iç pazarı canlandırmak konusun-
da devam eden tartışmanın son derece 
faydalı olduğunu anlatan Hisarcıklı-
oğlu, “Önemli olan nokta, öncelikle 
bu kriz ortamında pozitif olarak kul-
lanabileceğimiz varlıklarımızı görerek 
gücümüze inanmamızdır ve çözümleri 
hep başkalarından ve dışardan bekle-
mek yerine ‘ben veya biz ne yapabi-
liriz?’ sorusunu sorabilmektir’’ diye 
konuştu.

 
İÇ TÜKETİM ÖNLEMLERİ

Hisarcıklıoğlu, harcama çekleri ile 
ilgili soru üzerine de, sabit geliri olan-
ların tüketime teşvik edilmesi gerek-
tiğini belirtirken şunları söyledi: ‘’Biz 
toplumun taleplerini dile getiriyoruz. 

Bunlardan biri de harcama çeki. Sabit 
geliri olanların harcama çeki ile tüke-
time teşvik edilmeye ihtiyacı var. Bu 
tulumbaya su dökmek gibi.

Otomotiv fabrikaları, talebin dur-
ması nedeniyle bir süre önce işçi çı-
karmamak için kısa çalışma ödeneğine 
başvurmuştu. ÖTV indirimi talebi ar-
tırdı. Şimdi bütün fabrikalar çalışıyor. 
Çalışanlar mutlu, geliri var harcıyor. 
Harcama çeki de böyle bir şey, tartışıl-
ması gerekir.

KRİZE YENİLMEYECEĞİZ
Ayrıca biz alışverişi kesersek, in-

sanlar işini kaybeder. 
Ekonomileri üretim, istihdam, tü-

ketim ayakta tutar, Ekonomi, asıl dur-
duğunda ölür. Krize yenilmeyeceğiz! 
Çıkacağız pazara, Türkiye’nin alın te-
rini taşıyanı tercih edeceğiz. Ülkemize 
destek olacağız. İşsizler iş bulsun işini 
kaybedenler işe geri dönsün, kepenk-
ler kapanmasın. Haydi Türkiye önce 
üretmeye... Sonra da kendi ürettiğini 
tüketmeye! Türkiye’nin yüzü gülsün 
diye...’’

Kriz varsa çare de var!
Türkiye’nin en büyük 16 sivil toplum oluşumunun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde altına imza 
attığı kampanyada ekonomik kriz etkilerinin en aza indirilmesi için hassasiyet ve önlemler gündeme taşınıyor.





Türkiye ekonomisinde son dö-
nem yaşanan daralma, vergi ge-
lirlerinde ciddi bir erozyona yol 

açtı. Yılın ilk çeyreğinde, KDV gelirleri, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
19,7 oranında geriledi. ÖTV gelirle-
rindeki düşüş de yüzde 7,6 oldu. Aynı 
şekilde kurumlar vergisinde yüzde 6, 
gümrük vergisinde yüzde 17,5, harç-
larda da yüzde 8,4’lük bir azalma mey-
dana geldi.

Vergi alt kalemlerinde en yüksek 
gerileme, motorlu taşıtlar ve dayanıklı 
tüketim mallarından alınan özel tü-

ketim vergisi ile ithalde alınan katma 
değer vergisinde gözlendi. 

MTV VE ÖTV İNDİRİMİN ETKİSİ
Motorlu taşıtlardan alınan 

ÖTV’deki düşüş yüzde 34,4’e ulaşır-
ken, bu oran dayanıklı tüketim malla-
rında yüzde 32,2, ithalde alınan katma 
değer vergisinde ise yüzde 30,7 olarak 
gerçekleşti.

TAHSİLATLAR HEDEF ALTINDA
Bu arada 3 aylık tahsilatlar, çeşitli 

vergi kalemlerinde, yıllık hedefin ol-
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Maliye Bakanlığının 2008 yılı 
vergi denetimleri, incelemeye 
alınan mükelleflerin, beyan 

ettikleri gelirin önemli kısmını kaçırdık-
larını ortaya koydu. Denetim elemanları, 
geçen yıl 113 bin 73 vergi incelemesinde 
bulundu.Bunun 68 bini Vergi Denetmen-
leri, 40 bini Vergi Dairesi Müdürleri, 4 
binden fazlası da Gelirler Kontrolörleri 
ve Hesap Uzmanları, 214’ü de Maliye 
Müfettişlerince yürütüldü. İncelemeye 

alınan mükelleflerin beyan ettiği matrah 
78,8 milyar lira. Bu matrahın 48,4 milyar 
liralık bölümü denetmenler, 19,2 milyar 
liralık bölümü de Hesap Uzmanlarınca 
kontrol edildi. Sonuçta devlete 78,8 mil-
yar lira gelir bildiren mükelleflerin 211,1 
milyar lirayı ise kaçırdığı anlaşıldı. Böy-
lece beyan edilen gelirin yaklaşık 3 katı 
kaçırıldı. Gelirler Kontrolörleri de 6,9 
milyar liralık matrah incelemesinde 190 
milyar 481 milyon liralık kaçağa ulaştı. 

Küçülmenin
götürüsü büyük!

Ekonomideki küçülme, vergi gelirlerinde büyük kayba yol açıyor. Bir 
puanlık küçülme vergi gelirlerini 4-5 puan düşürüyor. Aynı oranlı bü-
yüme ise vergi gelirlerini 1.5 kat arttırıyor

İşçi ve memurlar, son 5 yıllık dönem-
de maaşları üzerinden 76 milyar 
537 milyon lira gelir vergisi ödedi. 

Gelir İdaresi hesaplarına göre 2004-
2008 döneminde, maaşlarının önemli 
bölümü stopaj yoluyla gelir vergisi ola-
rak devlete gitti. 2004 yılında işçi ve 
memurlardan 9,4 milyar, 2008’de ise 
19,9 milyar lira alındı. Toplam verginin 
% 10,5’i ücretlilerden alındı.

Beyanın 3 mislini kaçırdılar Vergiyi ücretli ödüyor

VERGİDEKİ KÜÇÜLME TABLOSU

 2008 2009 Yıllık Hedef İlk Çeyrek

VERGİLER  (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) gerçek. %

Gelir Vergisi 8.547.468 9.439.310 45.253.023 20,9

Kurumlar Ver. 4.274.658 4.018.232 20.148.295 19,9

Veraset int. 16.008 20.736       122.548 16.9

Motorlu Taşıt. 1.620.769 1.685.709 4.700.000 25,9  

Dahilde KDV 4.218.208 4.154.995 19.973.859 20,8 

Özel Tüketim 9.457.463 8.737.533 49.375.936 17,7

Petrol ürün 5.535.510 4.907.648 - -  

Motorlu taşıt 922.967 605.824 - -

Alkollü içki 495.871 476.462 - -

Tütün mam. 2.227.935 2.551.073 - -

Kolalı gazoz 33.826 32.708 - -

Dayanıklı t. 241.354 163.818 - -

BSMV                          906.206    1.092.06  04.100.000 26,6

Şans Oyunları 107.158 111.111 416.663 26,7

Özel İletişim 1.091.739 1.098.615 5.198.913 21,1   

Gümrük V. 695.907 573.816 3.507.979 16,4

İthalde KDV 7.018.456 4.866.664 38.500.000 12,6   

Damga V. 967.313 1.040.173 4.717.000 22,1

Harçlar 1.312.371 1.202.552 5.970.002 20,1

dukça gerisinde kalındığını da ortaya 
koydu. Buna göre, ilk çeyrekte gelir 
vergisinde yıllık hedefin yüzde 20,9’u, 
kurumlar vergisinde yüzde 19,9’u, 
veraset ve intikal vergisinde yüzde 
16,9’u, dahilde alınan KDV’de yüzde 
20,8’i, ithalde alınan KDV’de yüzde 
12,6’sı, ÖTV’de ise yüzde 17,7’si top-
lanabildi. 

Yılın 3 ayında yıllık hedefe göre 
gerçekleşme oranı şans oyunları ver-
gisinde yüzde 26,7, özel iletişim vergi-
sinde yüzde 21,1, gümrük vergisinde 
yüzde 16,4, damga vergisinde yüzde 
21,9, harçlarda ise yüzde 20,1 oldu. 
Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit tak-
sitte ödenen motorlu taşıtlar vergisin-
de ise ilk çeyrekte yıllık hedefin yüzde 
25,9’u tutturuldu.
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Avrupa’nın bir numaralı gemi se-
yahat şirketi İtalyan Costa’nın 
henüz nisan sonunda denize 

indirdiği 2 bin 826 yolcu kapasiteli “Lu-
minosa’’ (Işık) adlı üst sınıf yolcu gemi-
si, İstanbul’a geldi. Karaköy Limanı’na 
demirleyen gemide Costa Avrupa ve 
Yeni Pazarlar Direktörü Angelo Capur-
ro, bir toplantı düzenledi.

Geminin muhteşemliği yanında 
toplantıda küresel kriz en önemli gün-
dem maddesiydi. 

Capurro, krizin olumsuz etkileri 
bir yana yolcu sayısında ciddi bir ar-
tış gördüklerini ifade etti. Buna göre, 
2008’de 1 milyon 200 bin yolcu taşıyan 
İtalyan Şirketi bu yıl 300 binden fazla 
artış bekliyor. Yılda 1 milyon 500’in 
üzerinde yolcu taşımayı hedefleyen 
İtalyan şirketi için krizdeki artış oranı 
yüzde 25.

TÜRK YOLCUSU ARTIYOR 
Capurro, Türklerin gemi yolculu-

ğuna talebinin arttığına da dikkati çe-
kerek, 2005-2008 arasında taşıdıkları 
Türk yolcu sayısının yüzde 74 oranında 
arttığını söyledi. Türk yolcusunun ar-
tık sadece yaz mevsiminde değil, diğer 
mevsimlerde de yolculuğa çıkmayı ter-

cih ettiğini ifade eden Angelo Capurro, 
bundan sonra da Yunanistan-Türkiye 
seferlerinin devam edeceğini, bunun-
la birlikte “Costa Europe’’ gemisinin 
de 11 günlük Karadeniz turlarında 
İstanbul’dan geçeceğini belirtti. 

100’ÜN ÜZERİNDE PROGRAM
Gemi seyahatlerinde bir çok im-

kan sunuluyor. Örneğin Costa Şirke-

ti, 50’den fazla limana uğrayarak 250 
destinasyona gidiyor. Yolculara 100’ün 
üzerinde farklı program sunuluyor. 
Akdeniz’e 12 ay boyunca seferler var, 
Dubai, Arap Emirlikleri ve Hint Okya-
nusu seçeneklerden sadece bazıları...

Bu yıl Costa gemileri sadece 
İstanbul’a 34 kez uğrayacak ve 100 bin 
ziyaretçi taşıyacak.

450 MİLYON AVRO’LUK GEMİ
İtalyanca “Işık’’ anlamına gelen “Lu-

minosa’’ adlı gemi 450 milyon avroluk 
yatırımla yapılmış. Gece daha iyi gö-
rünmesi için 3 bin 100 metre LED ışık 
kullanılmış. 120 Murano camından avi-
zeyle aydınlatılıyor. Avrupalı ve İtalyan 
sanatçıların imzasıyla 288 orijinal sanat 
eserinin bulunduğu gemide bir de sanat 
galerisi mevcut. 772’si balkonlu 1130 
kamaralı gemi, 2826 yolcu kapasiteli 
ve 1’i Türk 934 çalışana sahip. Gemide, 
açık kapalı yüzme havuzu, dev ekranlar, 
sinema ve tiyatro salonları, koku da ver-
me özelliğine sahip 4 boyutlu 4D sinema 
salonu, casino, paten pisti, fitness, spa 
merkezi, golf ve Grand Prix simülatörü, 
4 restoran bir de gece kulübü bulunu-
yor. Boyu 294 metre, eni 32 metre olan 
gemi, 92 bin 600 groston ağırlığında. 

Kriz gemi
tatilini etkilemiyor!

Krize rağmen lüks gemilerle seyahatler ve tatilde artış var.
En çok talebi ise Akdeniz seyahatleri görüyor
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Hayvancılık, ağırlıkla Tor-
oslar’daki Yörükler ile 
Anadolu’nun bazı bölgelerin-

deki insanlarca yapılıyor. Yağmur, kar, 
soğuk hava, besin bulma sıkıntısı gibi 
nedenlerle koyun, inek ve keçilerinin 
bakımının zor olduğu kış mevsimini 
geride bırakan hayvan besleyenler ve 
çobanlar, yaylalara göçüyor.

Mayıs ayının başında Akdeniz’in 
Torosları’na çıkan Yörükler dışın-
da Doğu Anadolu’nun, Güneydoğu 
Anadolu’nun ve Karadeniz’in yaylaları-

na çıkılan yollarda da koyun, kuzu, inek 
ve keçiler ile bu hayvanların bekçisi 
olan köpeklerin sesleri Haziran boyun-
ca duyuluyor.

100 KİLOMETREYİ BULAN
YAYA YOLCULUK 

Doğu Karadeniz’de sahile yakın 
köylerden, Zigana Dağı çevresine ya 
da bölgedeki diğer dağlardaki yaylala-
ra yapılan yolculuk, zaman zaman 100 
kilometreyi buluyor. Büyükbaş hayvan 
besleyenlerin genellikle hayvanlarını 
da koydukları kamyonlarla yaptığı bu 
yolculuk, küçükbaş hayvan besleyenler 
tarafından yaya olarak gerçekleştirili-
yor. Yaylada yaklaşık 4 ay kalıp ardın-
dan hayvanlarına otlak bulmak için ra-
kımı az olan mezra ve köylere iniliyor.

HAYVANLAR PÜSKÜLLENİYOR
Yaylalara göçenler genelde hayvan-

ları süsleyip, çıngıraklarını, püskülleri-
ni takarak yollara düşüyor. Göç sırasın-
da hayvanların süslenmesinin nedeni, 
insanların o hayvanlara verdiği değerle 

alakalı. Özellikle Türklerde koç önemli 
bir figürdür, gücü, hakimiyeti semboli-
ze ediyor ve düşmana karşı bir güç gös-
teresidir. 

ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA
Yaylaya göç, Türkler için Orta 

Asya’da başlamış ve halen devam edi-
yor. Orta Asya’da Türklerin yaşadığı 
alan 1000 ve 2000 rakımı arasındaydı. 
Bitki örtüsünün bozkır olması dolayı-
sıyla yaz gelince yükseğe çıkıp hayvan-
lara otlak bulmak gerekiyordu. Orta 
Asya’dan Anadolu’ya intikal eden bu 
gelenek, halen kendisini gösteriyor. 

Geçmişten 
günümüze 
yaylalara göç
Türklerin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren, konar göçer yaşam tarzları-
nın gereği olarak kültürlerinde görülen ve halen Anadolu’da hayvancılık ya-
panlarca sürdürülen yaylalara göç, Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşiyor.
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HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİRMA ve İLETİŞİM LİSTE-

FİRMA TEL NO FAKS NOFAALİYET ALANI

Firmalarımız

1 HASANAAĞA İŞVERENLER DERNEĞİ HASANAĞA / NİLÜFER / BURSA 484 27 94 484 23 14
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 ART OFİS MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş. OFİS MOBİLYASI ÜRETİMİ 411 06 06 411 01 72
7 APP.ER CONTA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. KAUÇUKTAN OTOMOTİV PARÇALARI 484 28 80 484 28 82
8 ASAF MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MAKİNA  VE KALIP İMALATI 485 26 74 485 26 77 
9 ATÖLYE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. KALIP İMALAT TASARIM  484 27 71 484 24 54
10 BALPİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GIDA ŞOKLAMA 484 27 80 484 27 81
11 BARHAN GIDA SAN. TİC. A.Ş. GIDA KONSERVE VE ÜRETİMİ 484 22 22 484 22 24
12 BALAP TEKSTİL OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. PLASTİK YEDEK PARÇA İMALATI 484 29 05 484 29 16
13 BURSA SEDEF MAKİNA LTD. ŞTİ. PVC AKSESUARLARI 484 28 92 485 28 19
14 CANKAR PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. PLASTİK AMBALAJI ÜRETİMİ 484 26 74 484 26 77 
15 CONBEL CONTA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKALI KAUÇUK ÜRETİMİ 484 28 80 484 28 82
16 DE-KA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. KİMYASAL SANAYİ YAĞLARI 484 28 32 484 28 33
17 DEMİR-İŞ METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL AMBALAJ SANAYİi 484 27 35  484 22 55
18 AMORE MOBİLYA DOĞA GÜNEŞ   EV MOBİLYALARI 484 21 37 484  25 49
19 ERGÜLLER GIDA  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GIDA PAKETLEME 484 25 26 484 24 13
20 ELSİ ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. KABLO TAKIMI İMALATI 219 77 00 219 77 08
21 GİNTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT TİC. A.Ş. İNŞAAT YAPI A.Ş.  484 22 84 484 22 83
22 GÖKDAĞ OTO YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 24 60 484 24 78
23 KORUN DEMİR  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. METAL FERFORJE İMALATI 484 25 30 484 25 34
24 HİTİT SANAYİ İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. CEPLİ BORU VE MEKANİK EKİPMANLAR 484 23 95 484 23 85
25 HÜNER KRİKO VE YEDEK PARÇA SAN. LTD. ŞTİ. OTO YAN SANAYİ 484 31 10 484 31 14
26 İZO-TEK  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI 484 28 40 484 28 50
27 İNKO MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MAKİNA METAL SANAYİ 484 27 65 484 27 76
28 KARAGÖZ MAKİNA LTD. ŞTİ. TEKSTİL MAKİNA VE YEDEK PARÇA 484 25 52 484 27 55
29 KUZUFLEKS METAL HORTUM SAN. VE TİC. A.Ş. DOĞALGAZ METAL ESNEK HORTUMLARI 484 27 57 484 23 28
30 LT ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.   ÇELİK KONSTRÜKSİYON 484 22 60 484 22 70
31 NESA ÇELİK A.Ş. ÇELİK KONST. 484 26 67 484 23 51
32 MEGAMAK MAKİNA  İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. TEKSTİL MAK. VE YEDEK PARÇA İMALATI 484 25 52 484 27 55
33 MERKEZ BEBEK GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BEBEK ÇEYİZİ, KON. VE GEREÇLERİ 484 26 83 484 26 86
34 MET - GÜR MAKİNA LTD. ŞTİ. OTO LASTİK ÜRETİM MAKİNALARI 484 28 62 484 28 63
35 5-M MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. FİLTRE ÜRETİM 484 29 20 484 29 40
36 MODERN PLASTİK VE METAL SAN. TİC. A.Ş. KOROZYON ÖNLEYİCİ AMBALAJ 484 23 00 484 23 03
37 SEÇKİN ONUR GIDA A.Ş.  GIDA ÜRETİM VE PAKETLEME 484 27 92 484 27 91
38 ORSEZ SINAİ TIBBİ GAZ. KİM. MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. SINAİ GAZ DOLUM VE SATIŞI 484 24 25 484 24  28
39 ORSEZ YANGIN GÜVENLİK SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YANGIN GÜVENLİK EKİPMANLARI SATIŞI 484 24 26 484 21 56
40 OTM PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTO PLASTİK YAN SANAYİ 484 23 17 484 23 20
41 PALA KAUÇUK LASTİK KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. KAUÇUK ÜRETİMİ 484 28 66 484 28 89
42 PİFAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. POLYESTER İPLİK BÜKÜM 484 25 08 484 26 70
43 PLAST MET PLASTİK METAL SAN. İMAL. VE TİC. A.Ş. HERTÜRLÜ PLAS. METAL KALIP İMALATI 484 27 51 484 27 56
44 PLAST MET KABLO VE ELEK. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HER TÜRLÜ KABLO MONTAJI 484 27 52 485 27 56
45 POPLİN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. GÖMLEKLİK KUMAŞ ÜRETİMİ 484 28 70 484 28 78
46 PRESMETAL OTOMOTİV YAN SAN. TİC. A.Ş. KALIP APARAT FİKSTÜR İMALAT 484 30 30 484 30 35
47 PROFİL SAN. TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 26 36 484 25 35
48 SANDEKS İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. İTHALAT VE İHRACAT  484 22 88 484 30 48
49 SARP MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.  MAKİNA İMALATI VE YEDEK PARÇA 484 29 00 484 29 04
50 SEHA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV  YEDEK PARÇA  484 22 80 484 22 81
51 TEKNİK 20 MAKİNA VE ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  ZİRAİ İLAÇLAMA MAKİNALARI İMALATI 484 22 44 484 22 45
52 TEMPER DÖKÜM SAN. TİC. KOLL. ŞTİ. DÖKÜM 441 07 28 441 81 74
53 TEKSİM DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT VE İHRACAT 484 28 91 484 28 19
54 VAKAR METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ 484 28 12  484 21 50
55 YILGÜN ALIŞ. MAĞ. MAK. CAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YALITIMLI CAM VE CEPHE GİYDİRME 484 30 91 484 30 96
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