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AHMET SEZGİ ERCEİŞ
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı

Değerli sanayicilerimiz;
Bugünlerde bölgemizde doğalgaz kullanımı için sona yaklaşmanın heyecanını 

yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere geçen yıl tamamladığımız doğalgaz dağıtımı alt yapısına 
rağmen, organize sanayi bölgelerine 2009 başından itibaren BOTAŞ’ın iskontosuz 
gaz vermeye başlaması nedeniyle kullanıma geçememiştik.

Bu süre içerisinde doğalgaz piyasasında ve OSB’lerde yaşanan gelişmeleri ya-
kından takip ettik. Gelinen noktada BOTAŞ, 2010 yılı itibariyle yıllık tüketimi 15 
milyon metreküp üzerine çıkan bölgelere yüzde 7 civarında iskontolu gaz vermeye 
başlıyor. Bizim tüketimimiz henüz o noktada değil. Dolayısıyla bu yeni uygulama-
dan yararlanamıyoruz.

Ancak, gerek bölge sanayacilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde gerekse Bursa-
gaz Dağıtım Şirketi ile temaslarımız neticesinde proses ve ısınma amaçlı gaz kulla-
nımına başlama konusunda mutabık kaldık. Gerekli prosedür işliyor, tamamla-
nınca Bursagaz’dan gaz teminine başlayacağız. 

Bu noktada, dergimizin kapak konusunda da değindiğimiz yenilenebilir enerji 
konusu ile ilgili görüşlerimi kısaca belirtmek isterim. Bildiğiniz üzere, Türkiye’nin 
enerji talebi hızla artıyor. Son bir yıl içinde ekonomik kriz nedeniyle yavaşlama olsa 
da elektrik, doğalgaz gibi kaynaklarda arz güvenliği öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra biz sanayiciler daha uygun maliyetli, çevreye zararı olmayan 
enerji kaynakları istiyoruz. Enerji ihtiyacının sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenilir 
bir şekilde karşılanmasını bekliyoruz. Doğalgazda dışa bağımlıyız, bu bağımlılığın 
makul seviyeye indirilmesi, elektrikte arz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde 
çeşitlendirilmesi gerekiyor. İşte bu noktada da rüzgar, güneş, jeotermal gibi ye-
nilenebilir enerji kaynakları devreye giriyor. 

Unutmamamız gereken önemli bir mesele de; enerji talebi karşılanır-
ken, enerji kullanımı ile doğrudan bağlantılı olan iklim değişikliği ile mü-
cadelenin enerji sisteminde temel bir değişimin gerekliliğini ortaya koy-
duğudur.

Henüz yenilenebilir enerji konusunda ülkemizde işin başındayız. Ancak gele-
cekte mevcut potansiyelimizi kullanma konusunda önemli yol kat etmemiz gereki-
yor. Bu konuda gerek sanayiciler olarak bizler, gerekse HOSAB gibi organizasyonlar 
üzerimize düşeni yapmaya, gerekirse yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı dü-
şünmeye başlamalıyız.

Değerli sanayicilerimiz;
Bölgemizde önemli bir görev değişikliği oldu. 2005 yılından itibaren birlikte ça-

lıştığımız bölge müdürümüz Hüseyin Kaplan ile kasım ayı itibariyle yollarımızı 
ayırdık. Sayın Kaplan ile bölgemizin bugünlere gelmesinde önemli çalışmalar yap-
tık, mesai harcadık. Kendisine bu çalışmaları ve bölgemize katkıları dolayısıyla te-
şekkür ediyor, yeni yaşamında başarılar diliyorum.

Hüseyin Bey’in ardından yeni bölge müdürümüz Bahattin Canıgüleç oldu. 
Bahattin Bey’le başarılı bir çalışma dönemi geçireceğimize, bölgemiz ve sanayicile-
rimize fayda üretmeye devam edeceğimize inanıyorum.

Hepinize mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum.
Saygılarımla,

Enerjide arz çeşitliliği, iklim 
değişimi için hayati bir konu
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Merhaba değerli sanayicilerimiz;
2009 yılını geride bırakıyoruz... 2009 ekonomik anlamda sanayicisinden işçisi-

ne herkes için oldukça sıkıntılı ve zor bir yıl oldu. 
Kısaca bir yılın muhasebesini yaptığımızda bir çok kötü olay yaşadığımızı görü-

yorum. Ancak bizler için bu yıla damgasını vuran şey ekonomik kriz oldu. Bu neden-
le tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda kötü günler yaşandı.

Bu sıkıntılı günleri, faaliyet gösterdiğimiz Hasanağa Organize Sanayi Bölgemiz-
de daha fazla hissettik. Bildiğiniz gibi son bir yıl içinde bölgemizle ilgili önemli alt 
yapı sorunlarını çözdük, yatırımlar yaptık. 

Kanalizasyon, su, yağmur suyu, proses suyu hattı, doğalgaz hatları gibi yatırım-
larımızı gerçekleştirdik.

Tabi ki, bu yatırımları yapar, sorunları çözerken bölgemizde yeni yatırımların 
artacağını bekliyorduk. Fakat 2008 yılı sonuna doğru küresel ekonomik krizin pat-
lak vermesi yatırımları neredeyse tamamen durdurma noktasına getirdi.

Hasanağa Organize Sanayi Bölgemizde şu an 376.436 metrekare dolu, 
yani bina yapılmış. Hali hazırda 375.612 metrekare boş, 25.614 metrekare 
inşaat halinde yerimiz bulunmaktadır. 

Bu rakamlardan yola çıkarsak bölgemizin yarısı boş haldedir ve yatırımcısını 
beklemektedir. Ekonomik yatırım ikliminin bozuk olması elbette bir engel ancak 
biz bölgemize yeni yatırımcıları bekliyoruz.

Zira, çok kısa bir süre içerisinde Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde doğal-
gaz dağıtımına da başlayacağız. Böylece bölgemizin en önemli eksiklerinden bi-
risini de ortadan kaldırmış olacağız. Siz sanayicilerimizin yatırımları için bölgemizi 
daha cazip hale getirme gayretlerimizde önemli bir adım daha atmış olacağız.

2009 yılında yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen umudumuzu ve 
inancımızı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz.

Bu arada bölgemizin sesi olan HOSAB Vizyon Dergimiz de bir yılını bu sayıyla 
birlikte dolduruyor. 2009 yılı başında, kriz ortamına karşın bölgemizi ve yaptıkla-
rımızı anlatmak, beklentilerimizi ortaya koymak, katılımcı firmalarımızı tanıtmak 
amacıyla çıktığımız yolda dergimizin beklenen işlevleri yerine getirdiğini söyleye-
bilirim. 

2010 yılının hepimize iyilikler ve güzellikler getirmesi dileği ile yeni yılınızı kut-
larım.

Saygılarımla,

ÖMER FARUK KORUN
Hasanağa İşverenler Derneği Başkanı

HOSAB’a yatırımcıları 
bekliyoruz
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Dergimizin yayın kurulunda bir başlangıç yazısı yazmam konuşulduğu andan 
itibaren, nasıl bir yazıyla sizlere merhaba diyeceğim, doğrusu beni oldukça zorladı, 
her zaman bir yazıya başlangıç yapmak zordur. Kelimeleri yan yana koymak sözlerle 
ifade edilebilecek kolaylıkta değildir. Cümleleri kurmak, dilbilgisi kurallarıyla anla-
tabileceklerini yazıya dökmek zordur. 

Bir de 1996 yılından beri bu bölgede olan biri olarak merhaba demek!
Esasında buradan hiç gitmemiştim, o yüzden de burada olmak bende çok büyük 

bir değişiklik yapmadı. Çünkü bir çok sanayicimizle zaten birlikteydik. Sadece statü 
değişikliği o kadar. Müteşebbis Heyette bulunurken de bölgemizin sorunları belliydi, 
şimdi de... Ne yazık ki, Müteşebbis Heyetteyken de ekonomimizin içinde bulunduğu 
durum aynıydı, şimdi de...

Ama o zaman sorumluluk; 12 kişiden biri kadar olacaktı (o dönem Müteşebbis He-
yet sayısı 12 idi) şimdi ise sorumluluğumuz çok daha büyük.

Kısaca 2003 yılı eylül ayındaki kuruluşumuzdan itibaren bakacak olursak, -ki bu 
süreçten önce sanayicilerimizin bu duruma gelene kadar gösterdikleri çalışmaları söy-
lemeden geçmek haksızlık olur- nerdeyse her sanayicimiz belli bir dönemde Hasanağa 
Sanayi Bölgesi ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde hizmet verdi. O hizmetler bu-
güne gelmemizde birer mihenk taşıdır. 

Organize Sanayi Bölgesi olduktan bugüne gelinceye kadar yaşanan süreçte bir ço-
ğumuzun malumu olduğu üzere, daha büyük planlanan bölgemiz o planların yarısı ka-
dar olmuş; isim değişiklikleri ve mahkemelerle çok değerli zamanlar geçmiştir. Daha 
faydalı geçecek zamanlar maalesef kaybedilmiştir.

Ama yine de bir şeyler yapmak için verilen uğraşlar ve 2006 yılından sonra artık 
gözle görülen ve hissedilen bölge çalışmaları, son 2 yılda gerçekleştirilen altyapı çalış-
maları (Doğalgaz, Yağmur ve Kanalizasyon Suyu, İçme Suyu) bu zorlu ekonomik şartlar 
altında hiç küçümsenmeyecek çalışmalar olmuştur. Müteşebbis Heyet, Yönetim Kuru-
lu, Bölge Müdürlüğü ve sanayicilerimiz hep birlikte taşın altına ellerini koymuşlardır.

Evet şimdilik bir şeyler görülmüyor, bir çok şey toprağa gömüldü ama unutmamak 
lazım, bir tohum da meyve vermeden önce toprağa gömülür. Bu doğanın kuralıdır. Eğer 
bunları yapmadan başka bir şeyler yapılmaya, bir şeyleri yapmış olmak için yapmaya 
çalışılırsa, temelsiz evden farkı olmaz yapılanların.

O yüzden ben şahsım adına bu çalışmaları yapan Yönetim Kurulu ve Eski Bölge 
Müdürü Hüseyin Kaplan Bey’e yaptıklarından dolayı teşekkür ederim.

Bu arada göreve gelmemden 20 gün sonra Doğalgaz Geçici Kabul anlaşmasının Bur-
sagaz ile yapılması, yeni yılla birlikte sanayilerimize doğalgazı verebilme ümidi bizleri 
daha da mutlu etti. 

Çünkü 1 sene öncesinden yapılan bir altyapının çeşitli sebeplerden dolayı sanayici-
mizle buluşamaması bizim için üzüntü kaynağıydı. Burada bu haklı sebepleri yazmak 
gereksiz ancak bu sorunları aşıp, ‘olmazsa olmaz’ diyerek bu yola çıktık ve anlaşmamızı 
yaptık. Ardından sanayicilerimiz gerek ısınmada gerekse prosesde doğalgaz kullanım-
ları için bölge müdürlüğümüz ile sözleşme yapıyor.

Sanayicilerimizden bizim istediğimiz şudur; Bizlere daima destek olsunlar, bu böl-
genin sahipleri onlardır. Bu organize sanayi bölgesi onların eseridir.

Eleştirileriniz daha doğru işler yapabilmemiz için rehberimiz olur.
Önümüzde yapmamız gereken bir büyük yatırım da Atıksu Arıtma Tesisidir. Or-

ganize Sanayi Bölgelerinin bünyesinde kurmak zorunda olduğu bu tesisi de gerekli fi-
nansmanı sağladığımızda işletmeye açmak en büyük hedeflerimizden birisidir.

Kısacası önümüzde daha yapmamız gereken çok işler var. Ancak bunlar aşılmaya-
cak sorunlar, yapılamayacak işler değil. Bizim yapıp bitirdiğimiz her iş, bölgemizin viz-
yonunu göstermesi, daha değerli olmasını ve sürekli büyümesini sağlayacaktır.

2010 yılının, tüm dünya gibi ülkemizinde krizden çıktığı, umutların gerçeğe dönüş-
tüğü bir yıl olmasını ümit eder, sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar dilerim.

Saygılarımla,

BAHATTİN CANIGÜLEÇ
HOSAB Bölge Müdürü

Yeni bir yıl
yeni bir

başlangıç
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-Batı OSB yalnızca Mustafa 
Bozbey’in hayali miydi?

-Batı Organize Sanayi Bölgesi adı 
altında üç bölgeyi birleştirmek Başkan 
Mustafa Bozbey’in hedefiydi. Bunun fi-
ziki ya da coğrafi yönden olmayacağını 
zaman zaman kendisine söylüyordum. 
Sayın Bozbey, teknik anlamda bunu 
aşabilir miyiz aşamaz mıyız noktasın-
da mücadele verdi aslında. Valilik’ten, 
Büyükşehir Belediyesi’nden hatta 
Ankara’dan destek alır mıyız diye çaba-
ladı.

-Bu işe olur ya da olmaz diyecek 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı...

-Evet son sözü söyleyecek olan Ba-
kanlık. Son uğraşmalarından sonra, 

teknik olarak bu işin olamayacağı ışığı-
nı alınca Bozbey vazgeçti. Bunu yapmak 
istemesi konusunda kendisini haklı 
görüyorum. Ben hiçbir zaman Bozbey’e 
karşı olmadım. Kayapa, Hasanağa ve 
Akçalar’ı Batı OSB adı altında toplan-
dığında, yapılacak Batı Arıtma Tesisi’ne 
de katkı koymanın daha kolay olacağını 
düşündü.

-Sadece arıtma tesisini ortak 
yapabilir misiniz?

-Ben zaten önceden de bunu söy-
ledim, arıtma tesisi için koymamız 
gereken katkı neyse gereğini yaparız, 
dedim. Böyle bir çalışma yapılırsa, or-
tak arıtmanın önderliğini de Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yapar 

sanıyorum. Ama aslında bunu Nilüfer 
Belediyesi’nin değil BUSKİ’nin yapması 
gerekiyor.

-BUSKİ üç bölgeyi toplayıp bir-
likte yapalım dese Kayapa katılır 
mı?

-Biz OSB değiliz, sanayi bölgesiyiz. 
Bizde yalnızca evsel atıklar var. Sanayi 
atığı diye bakıldığında öyle bir atığımız 
yok. Kuruluş amacımızda da vardır, bo-
yahane gibi tesisleri zaten aramızda ba-
rındırmıyoruz. Ama ne kadar evsel de 
deseniz orada bir atık var. Dolayısıyla 
onun bir arıtma tesisine gitmesi kadar 
tabi bir şey olamaz. Sanayici arkadaşla-
rımızın bilinçlenmesi adına toplantılar 
yapıp, anlatıyorum bunları. Bize zaman 

Batı Arıtma 
Tesisine

katkı koyarız!

Ayhan Korgavuş

Bursa’da Hasanağa, Kayapa ve Akçalar’ı birleştirecek Batı OSB Projesi’nin gerçekleşmesi zor bir durum olduğu-
nu söyleyen Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Korgavuş, “Ancak ortak arıtma tesisi için 
yapmamız gereken katkıyı koyarız” dedi.
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zaman tamimler de geliyor, onları ya-
yınlıyoruz. Özellikle ilgi gösteriyoruz 
buna.

-Deşarjınızı dereye mi yapıyor-
sunuz?

-Evet, BUSKİ kanallarına değil dere-
ye yapıyoruz. Çünkü zaten Kayapa Sa-
nayi Bölgesi’nde böyle bir oluşum yok. 
Sıkıntı da orada zaten.

-Bölgedeki firmalar otomotiv 
ağırlıklı mı?

-Evet yüzde 75’i otomotiv ağırlıklı 
fabrikalardan oluşuyor. Ayrıca tekstil 
ve kimya sektöründe faaliyet gösteren 
kuruluşlar da var. Toplam 63 tesis bu-
lunuyor.

-Otomotiv ağırlıklı yapınız, 
arıtma ihtiyacı doğurmuyor mu?

-Atık deşarj izni almak zorundayız. 
Bu ölçümler bizde yapılıyor. Bu demek 
değil ki kimyasal atığımız yok. Elinizin 
yağını üstüpü ile silip çöpe attığınızda o 
bile bir atık. Dolayısıyla arıtma olması 
gerekiyor ama boyahane türü veya kim-
yasal atık yaratacak firmalar yok. Ben 
onu kastetmiştim. Bizimkisi daha çok 
evsel atığa yönelik.

-Kayapa’yı sanayi bölgesi olarak 
Nilüfer Belediyesi mi belirledi?

-Hayır. Kayapa Belediyesi zamanın-
da burayı sanayi bölgesi olarak belirle-
miş. Bana sorarsanız bu doğru gelmi-
yor. Çünkü belde belediyeleri teknik 
açıdan buna yeterli değil ama zamanın-
da yapılmış, tüm beldeler böyle yaptılar. 
Kötü mü olmuş derseniz, hayır derim. 
Çünkü bu Bursa’nın ihtiyacı. Ne kadar 
Bursa sanayiye doydu, yeter desek de, 
Tofaş’ın, Renault’nun burada olması, 
yan sanayiyi de burada olmak zorun-
da bırakıyor. Bütün dünyada bu böyle. 
Örneğin biz Volkswagen ile bir tedarik 
anlaşması yaptık firma olarak. Volkswa-
gen ucu bucağı olmayan, koca bir fabri-
ka ve bütün yan sanayiler de etrafında 
toplanmış durumda. Öyle de olmak zo-
runda zaten.

-Siz şimdi sanayi bölgesinden 
OSB’ye geçiş için çalışıyorsunuz.

-Evet, bunu istiyoruz çünkü beledi-
yeler sanayiye yeterli kaynak ayıramı-
yorlar ve aslında gelir anlamında sana-

yiden beklentileri var. Bunu doğal karşı-
lıyorum. Nilüfer’i suçlamıyorum, genel 
anlamda konuşuyorum, Türkiye’nin 
genel yapısı bu. Biz bir derneğiz; kanar-
ya sevenler gibi bir derneğiz aslında. 
İsteyen üye olur istemeyen olmaz. Üye 
olan arkadaşımıza, böyle bir karar aldık 
dernek olarak, gelin katılım verelim, şu 
eksiğimizi giderelim dediğimizde iste-
yen verir, istemeyen vermez. Ama or-
tada ihtiyaçlar da var. Beş yıldır bu böl-
gedeyim. Kayapa’ya geldiğimde, günde 
20-25 kere elektrik kesiliyordu. Eyvah 
dedim, parayı toprağa gömüyoruz; fab-
rikayı kuruyoruz, geleceğimiz söz konu-
su ama elektrik kesiliyor, yol yok. Bir yol 
var ama toprak; bırakın İzmir yolu bağ-
lantısını sanayi bölgesinin içinde bile... 
NOSAB ve DOSAB gibi büyük sanayiler 

varken biz orayı tercih ettik, çünkü bun-
lar ekonomik olaylar. Türkiye’de sanayi-
ci olmak o kadar zor ki.

-Yol sorununu nasıl aştınız?
-Yol medeniyet demek aslında. 

Kayapa’ya ilk gittiğimizde yollar ya-
zın toz toprak, kışın çamurdu. Bırakın 
yöneticileri çalışanlar bile gelmek iste-
miyordu. Eyvah biz ne yaptık, dedim. 
Ondan sonra daha önce var olan Kaya-
pa Sanayicileri Derneği’ni yeniden to-
parladık. Kayapa Belediyesi zamanında 
İzmir yol bağlantısı yol ağından çıkarıl-
mıştı. Yol tarlaya dönmüştü. Ankara’ya 
gittik, Köy Hizmetleri ile görüştük ve 
tekrar yol ağına bağlattık. Dönemin 
Valisi Oğuz Kaan Köksal bize destek 
oldu. Vali Köksal, ben elimi taşın altına 

koyuyorum, yolu yapın, köylüleri ben 
ikna ederim dedi. Sonra yolu biraz daha 
genişlettik, Vali Bey geldi, dar olmuş, 
biraz daha genişletin dedi. Bazı şeyler 
evet, oldubittiyle yapıldı. Ama bunlar 
kamu yararına olan şeylerdi. Bu yol 
bağlantısı Kayapa’yı güzide bir sanayi 
bölgesi haline getirdi.

-Ne kadara mal oldu bu yol işi?
-Keşif yaptırdık, 250-300 bin lira 

çıktı. Rahmetli Hikmet Şahin’in böl-
geye geleceği zamanı öğrendim, gidip 
kendisine Başkan’ım böyle bir önerimiz 
var, ortak olarak bu yolu yapabiliriz de-
dim. Tamam yapalım ama siz de kaynak 
ayırın dedi. 200 bin lira ayırabiliriz de-
dik, olmaz dedi 300 bine çıktık. İzmir 
yolu bağlantısı 2 milyon liranın üzerin-
deydi, biz 300 bin lira topladık. Bir de 
Kayapa’daki taşocaklarına tatlı sert bir 
şekilde ya katkı koyun ya da sizi bu yol-
dan geçirmeyiz, dedik, 300 bin lira da 
onlardan istedik. Onlar da para değil 
mıcır verelim, dediler. Kabul ettik. Ka-
yapa Derneği olarak 600 bin lirayı top-
lamış olduk. Öyle bir üçlü yapı ile bu yol 
yapıldı. OSB iken yapılamayan şeyleri 
biz dernek olarak yaptık.

-Ankara’da ‘Bursa için sanayi 
yeter’ görüşü hakim. Sanayi Ba-
kanlığı da doluluk oranını dikkate 
alıyor. Bu Kayapa için geçerli mi?

-Evet bu bizim için de geçerli. Yüzde 
75 doluluk olacak ki yeni OSB izni veril-
sin. Ama bizim şöyle bir özelliğimiz var: 
Biz orada varız, Kayapa Sanayi Bölgesi 
olarak, 63 fabrikayız, krizde üç bine 
düştü ama genel olarak 3 bin 500 kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Bu durumda bizi 
de görmezden gelmek doğru olmaz.

-Bakanlıkla görüşmeniz oldu 
mu?

-3-4 yıl önce başvuru dosyası sun-
duk. Orada en büyük engel; Kayapa Be-
lediye Başkanı’nın o zamanlar bu yatırı-
mı istememesi oldu.

-OSB olmakla ilgili bir takvimi-
niz var mı?

-Takvimi biz belirleyemiyoruz, ama 
bu konuda siyasi kanattan destek aldık, 
söz aldık. Siyasiler de durumumuzu bi-
liyorlar, yakından görüyorlar. Yardımcı 
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olacakları konusunda söz aldık. Şu anda 
dosya hazırlıyoruz. Bakanlığa gidece-
ğiz. Randevu alınabilir mi bilemiyorum. 
Aralık ya da ocak ayında başvurumuzu 
yapacağız.

-Merkez yönetimin bu işlere sı-
cak bakmaması önünüzdeki en bü-
yük engel galiba.

-Zaten siyasi desteği yanımıza ala-
mazsak bu işi kesinlikle çözemeyiz. 
OSB’leri engellemek bana doğru gelmi-
yor çünkü bu bir ihtiyaç. Biz ancak OSB 
olursak birlik beraberliği sağlayabiliriz. 
Dernek bunun ne kadarını yapabilir. 
Dernekte çok güzel bir birliktelik sağ-
landı. Arkadan gelecekler kötü anla-
mında demiyorum ama bizden sonra 
yeni yönetimler bu birlikteliği sağlaya-
mazsa yanlış olur.

-Kayapa’da arsa maliyeti ne ka-
dar?

-Şu anda metrekarede 150-160 lira. 
Arsanın konumuna göre de değişiyor; 
düz olması, yola yakınlığı fiyatı değişti-
riyor. Aşağı yukarı Hasanağa ile aynı.

-Bu yüksek bir fiyat değil mi?
-Kriz döneminde bu rakama indi. 

Kriz olmasaydı 200-250 lirayı bulurdu. 
Tabi biraz da alanla satan arasındaki 
anlaşmaya bağlı. 160 bin deniliyor ama 
belki 120 liraya alan da vardır.

-Yol dışında hangi yatırımları 
tamamladınız?

- Yağmur giderleri ile ilgili eski Ka-
yapa Belediyesi döneminde Başkan 
Ahmet Sarı çok destek verdi. BUSKİ ile 
bizi görüştürdü, hatta kendisi çözdü so-
runu. KSİAD binamızı kendimiz yaptık, 

arsayı aldık, binamızı yaptık. Başta çok 
elektrik kesintisi yaşayınca, elektrik 
hücre odasını yaptık. Arsasını aldık, bi-
nasını yaptık.

-Genişleme alanınız var mı?
-İki tevsii alanımız var ikisinin top-

lamı 278 hektarlık. OSB olunacaksa 
doğal koruma bantlarımızla her şeyi-
mizle çok uygunuz. Arazimiz tarım ara-
zisi değil. OSB olduğumuzda da oranın 
hala ihtiyaçları var. Örneğin en önemli 
ihtiyacımız trafoların ayrılması. Çünkü 
birimizin trafosunda arıza olduğunda 
hepimiz duruyoruz. Bu nedenle NOSAB 
örneğinde olduğu gibi trafoları adalara 
değil hücrelere bölmemiz gerekiyor. 
Daha çok işimiz var aslında. Kesintisiz 
enerji bizim için çok önemli. Ayrıca do-
ğalgazımız hazır ama kullanmaya başla-
yan firma çok az.

-Kayapa sanayi bölgesi tarımsal 
alanda mı?

-Bizim bölgemizin en önemli özelli-
ği tarım toprakları üzerine kurulmamış 
olmasıdır. Genel olarak sanayi arsası 
üretilmediği için tarım alanları kullanı-
lıyor. DOSAB da böyledir. Önce kaçak 
yapı vardı sonra sanayi oldu. Sonra da 
OSB oldu. Örneğin bizim Demirci köy-
de yaptığımız… O zamanlar işyerimiz 
Zafer mahallesindeydi. Yer bulamadık. 
Bir Otosantsit var, bir de Küçük Sana-
yi Sitesi. Yer arıyoruz; bir tek Demirci 
köyü kalmış. Dediler ki orası köy, tarıma 
dayalı iş yapılıyor diye yapılabilir. Bun-
ların hepsi çaresizlikten. Yerel yöne-
timlerin zamanında sanayiye yer ayır-
mamasından, planlama yapmamasın-

dan kaynaklanıyor. Gittik Demirci’ye, 
inşaata başladık. Nilüfer’e bağlanınca 
durduk yerde kaçak inşaat durumuna 
düştük. Faruk Baykal dönemiydi, geldi 
yıkacağım dedi. Sonra Demirci Sanayici 
İşadamları Derneği’ni kurduk o güçle 
bir şey yapılamadı. Sonra Bozbey gel-
di. Bunlar biz yerel yönetimlerin ayıbı, 
ben olduğum sürece size bir şey olmaz 
ama bir çivi de çaktırmam dedi. Çünkü 
siz üretim yapıyorsunuz katma değer 
yaratıyorsunuz. Biraz da böyle bakmak 
lazım.

-Küresel krizle ilgili görüşleri-
niz nedir?

-Kriz uzun süre geliyorum dedi ama 
biz ciddiye almadık. Ekim ayında birden 
hızla giden araçta el freni çekildi. Bu kü-
resel bir kriz ama Türkiye’yi çok etkile-
di. Az etkilendiğimize inanmıyorum. 
Çünkü sanayicimizin hemen hepsinin 
bir ayağı AB’de etkilenmemesi mümkün 
değil. Bugün itibariyle geçen yıla göre 
iyi durumdayız, ama kriz öncesi döne-
me hemen gelmemiz çok zor. Kayapa’da 
kapanan değil ama el değiştiren bir fir-
ma oldu. Bir firma da tamamen durdu, 
120 kişiden 20-30 kişilik bir istihdama 
geriledi. Bölgede istihdam 3 bin 500’den 
3 binlere düştü. Bu arada taşınanlar ve 
küçülenler de oldu. Ama bu dönemde 
yeni yatırım yapan da oldu. Bölgede şu 
anda iki inşaat var. Yerli firmalar. Tesi-
sini büyütenler var. Biz bunlardan biri-
yiz. Proje alınca pek mutsuz oluyorum, 
yeni yatırım yapmak için. İnanın bü-
yürken sıkılıyorum. Çünkü risklerimiz 
büyüyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hasanağa, Kayapa ve Akçalar sanayi bölgelerinin yöneticileriyle ağustos ayında birleşme için bir toplantı gerçekleştirmişti.
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- Akçalar Sanayi Bölgesi nasıl 
kuruldu?

- Akçalar Sanayi Bölgesinde sanayi 
yapılaşması 1995’te Karsan’ın o bölgeye 
olan talebiyle başladı. O dönem Akçalar 
Belediyesi, yaklaşık 80 hektarlık bir ala-
nı sanayi bölgesi haline getirdi. ÇED’ini 
aldılar, her şeyini Büyükşehir’den ge-
çirdiler. Sanayi bölgesi prosedürlerinin 
tamamı sağlanarak yapıldı. İlk plan ya-
pılırken, kirletici olmayan sanayi plan-
landı ve Ramsar havzası dikkate alındı. 

- Kirletici olmayan sanayi nasıl 
olur?

- Bu mümkün değil elbette, sanayi 
varsa bir kirlilik mutlaka var. Ancak 
bunun bertaraf edilmesi mümkün. Do-
layısıyla 1995-96’da planlama yapıldı 
ve sonra ilk defa Karsan bölgede faali-
yete geçti. O zamandan bu yana da bu 
80 hektar alanın 70 hektarı sanayi, 10 
hektarı da arkeolojik SİT alanıdır. Yak-
laşık 10 yıldır kazılar devam ediyor. Biz 
oraya 2003 sonu 2004 başında gittik. 
Şu anda faal 13 şirket var. Diğer parsel-
ler boş durumda.  

- Organize sanayi bölgesi olma-
nız mümkün mü?

- HOSAB ile yan yanayız. Aslında ilk 
zamanlar konuşulan, önce Hasanağa 
OSB olsun diğer alanları içine katalım, 
birlikte bir Batı OSB olalım şeklindeydi. 
İlk çıkış böyleydi ama maalesef olmadı, 
yalnızca Hasanağa OSB oldu. O zaman 
olmamasının, Kayapa’nın da bizimle 
olmamasının sebeplerinden biri orada 
Kayapa, Hasanağa ve Akçalar olmak 
üzere üç farklı belde belediyesi olma-
sıydı. Belde belediyeleri OSB’lere çok 
sıcak bakmıyorlar, çünkü belediyelerin 
inisiyatifi ortadan kalkıyor. OSB olma-
nın tabi sayısız yararı var ama olmadı. 

- Uluabat Gölü nedeniyle hav-
zanın çevre açısından odaklanılan 
bir bölge olması sanayi bölgesinin 

geleceği açısından bir dezavantaj 
değil mi?

- Yok, değil. Planlama yapılırken, 
orası sanayi alanı seçilirken bütün bun-
lar göz önüne alınmış durumdaydı.

- Sulak alanların korunmasıyla 

ilgili Ramsar Sözleşmesi var.
- Ramsar Sözleşmesi ile belirlenen 

alanın dışında kalıyor Akçalar. 
- SİT alanının genişlemesi söz 

konusu olabilir mi?
- Sit alanının bizim için bir sıkıntısı 

Üç bölge ortak yönetilebilir
Hasanağa OSB ile komşu olan Akçalar Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Cevdet Yüce, gündeme 
gelen Batı OSB için “Fiziki sınırların bitişik olması şart değil. Hasanağa, Kayapa ve Akçalar yönetim olarak 
birleşebilir” diyor. Yüce ile Akçalar Sanayi Bölgesi’ni konuştuk.

Cevdet 
Yüce
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yok. Onlar açısından da bir sorun yok. 
10 hektarlık alanda çalışıyorlardı. Bu 
yılın başında 5-6 parseli daha SİT alanı 
içine kattılar ama alabilecekleri maksi-
mum alanı aldılar. Orada bir sondaj ça-
lışması yapmışlar, aşağı yukarı nerede 
arkeolojik kalıntı var, biliyorlar. Dolayı-
sıyla sınırları belirlenmiş oldu. 

- Hasanağa OSB oldu, Kayapa 
hazırlık yapıyor. Akçalar’ın da ge-
leceğinde bir OSB mi var?

- Şu anda derneğimiz var, sanayici-
ler olarak bizim konuya bakışımız olum-
lu ama olumsuz bir faktör Karsan’ın bu 
işe çok sıcak bakmaması. Açıkçası OSB 
olmasını istemiyor. 

- Neden Karsan OSB’yi istemi-
yor?

- Kendine göre gerekçeleri var. OSB 
olunca bir takım yükümlülükler var. 
‘Kendi alt yapımı, yolumu, arıtmamı 
yaptım, herhangi bir şekilde ekstra hiz-
mete ihtiyacım yok’ diyor. 

-Akçalar’daki 13 aktif sanayi-
nin çevreye olumsuz etkisi veya bir 
arıtma tesisine ihtiyacınız var mı?

-Yok. Çünkü bir kaç tane firmamız-
da özellikle Karsan, Laspar gibi firma-
larımızın kendi arıtmaları var ve onlar 
çalışıyor. Onun dışında bizim fabrika-
larımızın evsel ve kısmi sanayi atıkları 
içinde ya fabrika içinde arıtmanızı ku-
rup öyle deşarj edeceksiniz ya da biz 
OSB olmadığımız ve Nilüfer Belediye 
sınırlarına dahil olduğumuz için Bü-
yükşehir Belediyesi hükümlerine göre 
BUSKİ’nin deşarjlarımızı arıtması la-
zım. Hem su hem atık su bedelini biz-
den alacak. 

- Peki bölgede alt yapı ihtiyaçla-
rını nasıl karşılıyorsunuz?

- Bizim bölge çok şanssız bir böl-
ge. Yıllardır hiçbir altyapımız yoktu ve 
yapılma yönünde de bir çaba yoktu. 
Çünkü Akçalar Belediyesi’nin bunu 
yapacak gücü yoktu. BUSKİ de o böl-
geye bakmıyordu. Dolayısıyla bizim 
altyapımızı yapacak bir organizasyon 
söz konusu değil. Ama ruhsat alırken, 
altyapı katılım paylarını, kaldırım, ka-
nalizasyon bedellerini BUSKİ’ye öde-
mek zorundaydık. Akçalar Belediyesi 

de alamıyordu. Biz 2008’in ortalarında 
oradaki sanayiciler ve parsel sahiplerini 
bir araya toplayarak bir dernek kurduk, 
en azından kendi içimizde organize 
olalım istedik. Orada bir takım hedef-
ler koyduk kendimize. O hedeflere göre 
her parselden birim metrekare başı-
na 3’er lira para topladık. Bu paralarla 
önce altyapı projelerimizi yaptırdık; 
kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, 
telefon, doğalgaz… Bunları BUSKİ’den 
onaylattık ve bu projelerle, sanayici-
mizden topladığımız paralarla dernek 
adına ihaleye çıktık ve bölgemizde 48 
parselin yaklaşık yüzde 70’inin altyapı-
sını yaptırdık. Hiç yapılaşma olmayan 
ve biraz sorunlu olan parsellerin altya-
pısını yapmadık. 

- Ne kadar harcama yaptınız 
altyapıya?

- Yaklaşık 1,5 milyon lira harcadık. 
Dolgularını yaptık, sathi kaplama ile 

tretuvarlara geldik. Maalesef o konuda 
tıkandık, kaldık. Orada Nilüfer Beledi-
yesi ile bir takım özel anlaşmalarla ve 
onların katkıları ile bölgemizin yol-
larında şimdilik sathi kaplamalarını 
yaptık. Sonra tretuvarlar ve sıcak as-
faltlama var sırada. OSB olmamamıza 
rağmen iyi iş yaptık. 

- Kayapa’da da benzer bir yapı 
var. Dernek çalışması ile bir hayli 
iş yapmışlar.

- Evet, onların da öyle. Bizim şim-
di birkaç küçük sorunumuz kaldı. Kriz 
olmasa onları da tamamlayacaktık. Ör-
neğin içme suyu temini için su deposu 
yapılması. Ana hatlar ve isale hatları 
yapıldı, fabrikalara kadar geldi ama bir 
su deposu ihtiyacımız var. Onu da yine 
BUSKİ’nin Akçalar’da açtığı kuyulardan 
suyu temin edeceğiz, çünkü BUSKİ’ye 

para ödeyeceğiz. Bir de pis su deşarj 
hattı pompalarımızın konulması işi 
var, onu da BUSKİ yapacak. 

- Deşarjı nereye yapacaksınız? 
Göl tarafına mı?

- Evet deşarjı şimdilik göl tarafına 
Akçalar’a yapacağız ama bu tamamen 
BUSKİ’nin denetiminde olacak. Atıklar 
periyodik olarak kontrol edilecek ve ke-
sinlikle evsel atığın dışında atık olma-
yacak, diye bir şartımız da var. 

- Bölgede arsa fiyatları metre-
kare başına kaç lira civarında?

- Altyapılar, yollar şekillenince biraz 
arttı galiba. Güncel fiyatları tam olarak 
bilmiyorum ama birim metrekare başı-
na 120-150 lira aralığında diyebilirim. 

- Sizce bu fiyat nasıl?
- Diğer sanayi bölgelerine bakarsa-

nız yüksek sayılmaz. Örneğin Hasana-
ğa, Kayapa’da daha yüksek. OSB’lerde 
zaten çok daha yüksek. Bu arz-taleple 
ilgili. Aslında bizde satılacak çok parsel 
de yok. Köylünün, ilk sahiplerinin elin-
de bir takım parseller var ama onlar da 
çok büyük değil. Zaten büyük sanayiler 
için parselimiz yok. 

- Ne tür sanayiler gelebilir böl-
geye?

- Orta ölçekli, otomotiv yan sanayi, 
montaj, mobilya sanayi olabilir. Kirle-
tici olmayan, atığı olmayan her türlü 
sanayi olabilir. 

- Karsan’ın bölge içinde olması-
nın yararı var mı ya da onlar yok-
muş gibi mi davranıp altyapınızı 
yapıyorsunuz?

- Açıkçası biz onları yokmuş gibi 
kabul edip çalışıyoruz. Onların böl-
geye ilk gelmesi ve kendi altyapıları-
nı tamamlaması nedeniyle çok ortak 
paydada bizimle beraber olamıyor. Biz 
fabrika sahipleri oturup konuşuyoruz, 
eksikleri belirliyoruz, kişi başına ne 
kadar gerektiğini hesaplıyoruz, ‘verin 
paraları, çekleri’ diyoruz, topluyoruz. 
Ama Karsan’da bu olmuyor. Dolayısıy-
la o anlamda bir takım olumsuzluklar 
oluyor ama Karsan’ın olması tabi ki bir 
sanayi bölgesinde gayet güzel. 

- Mustafa Bozbey, Hasanağa, 
Kayapa, ve Akçalar’ı tek bir OSB 

Bölgenin altyapı ihtiyaçla-
rını metrekare başına 3’er 

lira para toplayarak yaptık. 
Altyapıya 1.5 milyon lira 

harcadık.
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çatısı altında birleştirmek istedi. 
Bazı toplantılar yaptınız. Sizin ko-
nuya bakışınız ne?

- Seçimden önce Mustafa Bozbey 
ile konuşmalarımızda ve seçim sonrası 
bölgemizi ziyaret ettiğinde konuştuk. 
Bizim de aklımıza yatıyor, doğrusu da 
o; Kayapa, Hasanağa ve Akçalar’ın bir 
Batı OSB çatısı altında toplanmasında 
yarar var. 

- Bu fiziki olarak nasıl müm-
kün olabilir? Kayapa, iki bölgeden 
uzakta.

- Fiziki sınırların bitişik olması şart 
değil. Yönetim olarak da yapılabilir bu. 

- Ancak Kayapa net bir şekilde 
bunu istemiyor.

- İstemiyorlarsa zor tabi. Res’sen 
bunları OSB yapacak bir mekanizma 
şu anda yok. Ancak insanların talebi ve 
Bakanlığın uygun görmesi ve bir takım 
prosedürlerin hallolması ile olabilecek 
bir iş. Kayapa gibi bir sanayi bölgesi 
‘biz istemiyoruz’ derse çok olası görün-
müyor. 

- Ortak arıtma olabilir mi?
- Zaten o bölgede OSB içinde ol-

makla olmamak arasında ne fark var? 
önemli olan altyapılar ve atıklar. Ama 
pek çok avantajı da var, enerjisini kendi 
temin edip dağıtma gibi. Gerçi bu yılın 
başında OSB’ler önemli bir kar kaybına 
uğradı ama bu her zaman böyle olacak 
demek değil. Kayapa galiba, ‘kendi alt-
yapımızı yaptık, bu işe girersek tekrar 
ilave ödeme yapmamız gerekiyor’ diye 
düşünüyor. 

Nilüfer Belediyesi’nde 3-4 ay önce 
yaptığımız toplantıda bunların hep-
sini konuştuk. Dedik ki, ‘siz bir şeyler 
yaptıysanız, öbür taraf yapmadıysa, 
yapanla yapmayan bir olur mu, tabi ki 
bunlar dikkate alınır, bir ortak paydada 
buluşulur, adilane bir çözüm bulunur.’ 
Bunların hepsi konuşuldu ama aslında 
bu işin çok fazla sahibi de yok, takip 
eden de yok. Nilüfer Belediyesi, olsun 
dedi ama ben birileri tarafından takip 
edildiğini de sanmıyorum açıkçası. 
Toplantıyı yaptık ve orada kaldı. 

- Orada son sözü söyleyecek 
olan Sanayi Bakanlığı. Bakanlıkta 

da bir ilde yüzde 75 doluluğa ulaş-
madan yeni OSB’ye sicil verilmeme 
yönünde bir görüş var.

- Uygulamada bunu yapmak çok 
zor… Örneğin DOSAB’da bir sanayi-
ci nasıl yer alacak. Ben 1997’den beri 
üretim yapıyorum. Kendime yer ara-
dım. Ülkemizdeki firmalar yatırım 

için gerekli olan sermaye miktarlarını 
çok rahat temin eden firmalar değil ki. 
Yatırım yapan -çok büyükleri bunun 
dışında tutuyorum- orta ölçekli sana-
yicilerin hepsi kıt kanaat, zor imkan-
larla, borçla yatırım yapıyor. Bir sanayi 
bölgesinde arsanın metrekaresi 250-
300 dolar olursa o sanayi bölgesi nasıl 
dolar? Bursa’nın dışındaki sanayilerde 
çok düşük ücretler ama bence çok da 
önemli değil. Burada yaptığınız bir işi 
Eskişehir OSB’de arsalar 20 lira diye 
orada yapamazsınız. 

- O zaman yeni sanayi bölgeleri 
zorunluluk mu diyorsunuz?

- O da çözüm değil. Bunun için bir 
yerde daha ciddi merkezi planlama ya-
pılmalı. Belki de devletin bu konuda 
teşviklerine ihtiyaç var. Örneğin Mus-
tafakemalpaşa OSB 20 yıldır dolmu-
yor. Zorlamakla olmuyor bu iş. Kendi 
dinamikleri ile hareket ediyor sanayi. 

O yüzden ASİAD’a dönersek, biz ora-
daki sanayicilerle tamamen iyi niyet 
çerçevesinde, daha krize de girmemiş-
tik. Parsel başına 3’er lira toplayıp, bu 
yatırımlarımızı yaptık ve bir noktaya 
getirdik. 2010’da işler iyi giderse biz de 
eksik işlerimizi tamamlayacağız. 

- Siz firmanız Çevre İnşaat’ta 

sanayi yapıları inşaatında etkin-
siniz. Üç dönem İMO Bursa Şubesi 
başkanlığı yaptınız. Dolayısıyla in-
şaat sektörünün durumunu ve bek-
lentilerinizi alabilir miyiz?

- 25 yıldır ana iştigal konumuz sa-
nayi yapıları. Krizle birlikte yatırımlar 
tamamen bitmedi ama ciddi azalma 
oldu. Piyasada gördüklerim, tecrübem 
ve kendi şirketime bakarak 2008 ile 
2009’u karşılaştırdığımızda ortalama 
yüzde 50 bir gerileme var.

OSB’lerde küçük bazı işlerin dı-
şında ciddi bir yatırım yok. Bir yılı aş-
kın süredir kriz var ve Türkiye’nin en 
önemli sorunu işsizlik. Ama son bir-iki 
aydır gündemlere bakın, sanayiyle, iş-
sizlikle, ekonomik krizle ilgili herhangi 
bir hareket var mı? İşlerin düzelmesi 
için önce dünya sonra ülkemiz ve Bursa 
krizden çıkacak sonra inşaat olarak biz 
iyileşeceğiz. Bu bir süreç gerektiriyor.
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HOSAB, Bursagaz tarafından 
projelendirilen bölge içi hatla-
rın, MS istasyonu ile dağıtım 

istasyonlarının keşfini çıkartıp 14 Tem-
muz 2008 tarihinde ihale yaptı. 910 bin 
TL+KDV bedelle Aruklar İnşaat’ın aldı-
ğı ihale neticesinde bölge için dogalgaz 
dağıtım hatları yatırımı yıl sonuna doğ-
ru tamamlandı. 

BOTAŞ, söz konusu dönemden önce 
organize sanayi bölgelerine yüzde 3 is-
kontolu doğalgaz veriyordu. Bu oranı 
yüzde 1’e indiren BOTAŞ, 1 Ocak 2009 
tarihinden itibaren iskontoyu sıfırladı. 

ERCEİŞ: SEVİNÇLİYİZ
HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Sezgi Erceiş, “OSB olarak bölge-
mizdeki sanayicilere ucuz doğalgaz ver-
mek için hiçbir yatırımdan kaçmadık. 
Ancak alış ve satış rakamlarının eşit 
olması nedeniyle bölgemiz zarara gir-
mekte, tüm bakım-onarım ve hizmetler 
bölgemizden beklenmekteydi. Bunun 
için yatırımı bitirmemize rağmen do-
ğalgaz kullanamadık. Gelişmeleri takip 
ettik ve çalışmalarımız neticesinde, bir 
yıl sonra da olsa bölgemize doğalgazı 
getiriyor olmaktan dolayı sevinçliyiz” 
dedi.

Gelinen noktada HOSAB, Bursagaz 
ile “Geçici Kabul” anlaşmasını aralık ayı 
başında yaptı. Bu aşamadan sonra or-
ganize sanayi bölgesi sınırları içinde yer 
alan sanayiciler doğalgaz kullanabilmek 
için Bölge Müdürlüğü ile sözleşme ya-
pacak. Bu sözleşmeler doğrultusunda 
Bölge Müdürlüğü de Bursagaz ile ‘Kesin 
Kabul Sözleşmesi’ni imzalayacak.

ISINMA VE PROSESTE
KULLANILACAK

HOSAB Bölge Müdürü Bahattin 
Canıgüleç, söz konusu sürecin aralık 
ayında sonuçlandırılması durumunda, 
gerek proseste gerekse ısınma amacıy-
la bölgede doğalgaz kullanımının yeni 
yılla birlikte başlamasını hedefledik-
lerini söyledi. HOSAB’da hali hazır-
da 50 civarında fabrika çalışmalarını 
sürdürüyor. Bölge Bursagaz’dan aldığı 
doğalgaz fiyatına belirli bir hizmet be-
deli ekleyerek sanayicilerine faturalan-
dıracak. HOSAB’da tüketimin 1 milyon 
metreküp/yıl civarında gerçekleşmesi 
bekleniyor. Bu arada BOTAŞ, 2010 yılı 
itibariyle yıllık tüketimi 15 milyon met-
reküp olan OSB ve serbest tüketicilere 
yüzde 7’yi bulan oranda iskontolu gaz 
satışı  yapacak.

HOSAB’da doğalgaz
kullanımı başlıyor
Bursagaz ile geçici kabul anlaşmasını yapan Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi, aralık ayında tamamlanacak sürecin ardından bölgede doğal-
gazı kullanıma sunacak.

HOSAB’ın 
yeni müdürü
Canıgüleç

Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 2005 yılından 

bu yana bölge müdürü olarak 
görev yapan Hüseyin Kaplan, 
27 Ekim 2009 tarihindeki 
HOSAB Müteşebbis Heyet 
Toplantısı’ndan sonra gö-
revinden ayrıldı. Hüseyin 
Kaplan’dan boşalan göreve 
HOSAB Müteşebbis Heyet ve 
Denetim Kurulunda da görev 
yapan Bahattin Canıgüleç geti-
rildi. Canıgüleç kasım ayından 
itibaren görevine başladı.

HOSAB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, 
Hüseyin Kaplan ile yollarını iyi 
bir şekilde ayırdıklarını belir-
terek, “Bugüne kadar önemli 
hizmetler yaptık. Kendisine 
çalışmaları için teşekkür ediyo-
ruz. Yeni bölge müdürümüzle 
birlikte bölgemezin gelişimi 
için çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Bahattin Güleç, 1960 
Bursa Doğumlu. İlköğretim ve 
Liseyi Bursa’da okudu. Uludağ 
Üniversitesi İ.İ.B.F  İşletme 
Bölümü Mezunu. Özel Sektör 
ve Mali İşler Müdürlüğü ve 
Finansman Yöneticiliği 2000 
yılından bu yana S.M.M.M, 
1997 yılından bu yana Hasana-
ğa İşverenler Derneği Üyesi ve 
Denetçisi. Hasanağa Organize 
Sanayi Bölgesi Kurucu Müte-
şebbis Heyet Üyesi ve 2003-
2009 yılları arasında Müteşeb-
bis Heyet üyeliği ve Denetçiliği 
yaptı. Evli ve 1 çocuk babası.
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Elektrik dağıtım özelleştirmeleri kapsa-
mında Bursa’nın tanınmış 9 sanayicisi bir 
araya gelerek ortak girişim grubu kurdu 
ve Sivas, Tokat, Yozgat illerini kapsayan 
Çamlıbel’e talip oldu.

Elektrik dağıtım özelleştirmeleri kap-
samında ihaleye çıkartılan Çamlıbel 
Elektrik Dağıtım A.Ş. için 11, Fırat 

Elektrik Dağıtım A.Ş. için 8, Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. için 16 ve Vangölü Elektrik Da-
ğıtım A.Ş. için de 8 şirket veya ortaklık teklif 
verdi. Çamlıbel (Sivas, Tokat, Yozgat), Fırat 
(Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli), Uludağ 
(Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova) ve Van-
gölü (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) elektrik da-

ğıtım şirketlerindeki TEDAŞ’a ait yüzde 100 
oranındaki hisselerin özelleştirme ihalelerine 
katılmak üzere, 16 Aralık 2009 tarihinde ön 
yeterlilik için başvurular tamamlandı. 850 
milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında fi-
yat bulması beklenen Uludağ EDAŞ’a Alman 
Bursagaz grubu teklif vermezken, Bursalı sa-
nayicilerin başvurduğu Çamlıbel’in fiyatının 
200-250 milyon dolar arasında gerçekleşmesi 
bekleniyor.

Kolin İnşaat
Sanko Tekstil
Cengiz Elektrik
Anadolu Doğalgaz Dağıtım
Çalık Enerji
Aydem Elektrik
İÇDAŞ Çelik Enerji
AEİ Enerji
KCETAŞ-AYEN OGG
Burkay Tekstil, Çelikpan, 
Fistaş Fantezi İplik, Özdilek, 
Sunteks Dokuma Boya, 
Aslanoba Turizm, Oytaş Yıldız 
İnşaat, Durmazlar Makine, 
Harput Tekstil OGG
Serka İnşaat 

ÇAMLIBEL
ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.

Kolin İnşaat 
Sanko Tekstil
Cengiz Elektrik
Çalık Enerji
Aksa Elektrik
Aydem Elektrik
KCETAŞ-AYEN OGG
Kayasu Elekt., Kaya İnş. OGG

FIRAT
ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.

Kolin İnşaat
Sanko Tekstil
Cengiz Elektrik
Aksa Elektrik
Çalık Enerji
Aydem Elektrik
İlci İnşaat
KCETAŞ-AYEN OGG

VANGÖLÜ
ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.

Limak İnşaat
Sanko Tekstil
Cengiz Elektrik
Aksa ELektrik
Zorlu Holding
Akça Holding
Park Holding
Çalık Enerji
Aydem Elektrik
İÇDAŞ Çelik Enerji
Enerjisa Enerji
AEİ Enerji
Kolin İnşaat
EnBW Holding
KCETAŞ-AYEN OGG
Eti Gümüş-Söğütsen Ser. OGG

ULUDAĞ
ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.

Bursalı
sanayiciler 
Çamlıbel’e talip

Türkiye özelleştirmede beşinci

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
üyesi ülkeler arasında 2000-2007 yılları arasın-
da gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinin 

büyüklük açısından değerlendirildiği Top-10 listesin-
de, Türkiye, 5. sıraya yerleşti. Değerlendirmede Türki-
ye, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya’nın ardından, 
25 milyar dolar işlem büyüklüğü ile 5. sırada yer aldı.

Öte yandan, söz konusu yıllar arasında OECD 
ülkelerinde gerçekleştirilen en büyük 10 
özelleştirme işlemi sıralamasında Özelleştir-

me İdaresi Başkanlığı tarafından 2005 yılında gerçek-
leştirilmiş olan Türk Telekom’un yüzde 55 oranında-
ki hissesinin blok satışı 8. büyük işlem olarak kayda 
geçti.

Ülke Milyar $
Fransa 98,2
İtalya 69,6
Almanya 65,0
Japonya 33,2
Türkiye 25,0
Hollanda 23,1
Avustralya 20,0
İngiltere 18,4
Finlandiya 18,3
İsveç 16,0

ÖZELLEŞTİRMEDE
İLK 10 ÜLKE
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Uzmanlar, dünya enerji sistemi-
nin ileride ciddi yol kazaları 
geçirebileceğine işaret ediyor. 

Mevcut enerji kullanımının dünya ısısı-
nı önümüzdeki 10 yılda 6 derece artıra-
bileceği, bunu önlemek için enerji sek-
töründe önemli değişiklikler yapmak 
gerekliliği her geçen gün artıyor.

Bazı hesaplamalara göre 6 derecelik 
artıştan 2 derecelik artışa gelebilmek 
için enerjiyle ilgili bugünden 2030’a ka-
dar yapılabilecek ilave yatırımlar 10,5 
trilyon dolar tutuyor.

Önümüzdeki 15-20 yıllık süreçte 
enerji kaynaklarında şu anda payı yüz-
de 18 olan yenilenebilir enerjinin yüzde 
35’e çıkmak zorunluluğu bulunuyor.

Türkiye’nin artan enerji talebinin 
karşılanması, özellikle elektrik arz kay-
naklarının sağlıklı bir şekilde çeşitlen-
dirilmesi ve doğal gaza olan yüksek ba-
ğımlılığın makul seviyeye düşürülmesi 
için yenilenebilir kaynaklarının devre-
ye sokulması gerekiyor.  

TÜRKİYE’NİN
POTANSİYELİ BÜYÜK

İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi 
(İGEME), dünyada yenilenebilir enerji 
(YE) kaynaklarına yatırımın 2030 yı-
lına kadar 10 trilyon doları bulacağı-
nı kaydetti. İGEME’nin “Yenilenebilir 
Enerjiler ve Teknolojileri” araştırması-

na göre, 2020 yılında 400-500 milyar 
kilovat saat olarak öngörülen enerji ge-
reksiniminin yalnız 200 milyar kilovat 
saatini kendi kaynaklarından üretebi-
lecek olan Türkiye ise güneş, jeotermal 
ve rüzgarda önemli potansiyele sahip 
olmasına rağmen, bu konuda hala ye-
terli adım atmıyor ve fosil yakıtlara 
dolayısıyla ithalata bağımlılık büyük 
oranda devam ediyor.

Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği 
enerji politikasının doğal gaza yönelik 
olmasının, yenilebilir enerjilere yönelik 
desteklerin istenen düzeye çıkmasını 
engellediği belirtiliyor.

HANGİ KAYNAK NE
KADAR KULLANILIYOR?

Türkiye’de mevcut ekonomik hid-
rolik kaynaklı 125 milyar kilovat saat 
enerji potansiyelinin yüzde 57’si, rüz-
garda 10 bin megavat saat ekonomik 
potansiyelinin yüzde 85’i, jeotermal 
kaynak potansiyelinin yüzde 95’i, sınır-
sız enerji kaynağı olan ve Türkiye’nin 
her bölgesinin sahip olduğu güneş 

Artan enerji talebinin mevcut kaynaklardan sağlanması, küresel ısınmanın artması ve felaket demek.
Bunun için enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları gelecekte ön planda olacak. Türkiye,
bu konuda potansiyelini henüz kullanamıyor. Kullanması ve yerli yatırımlar için Yenilenebilir Enerji’de
teşvikleri düzenleyecek taslağın kanunlaşması bekleniyor. 

Enerji bağımlılığına karşı 

YENİLENEBİLİR ENERJİ
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enerjisi ise kullanılmıyor.
Jeotermal kaynak zenginliği açı-

sından Türkiye dünya sıralamasında 5. 
sırada bulunuyor, jeotormal enerjiden 
elde edilen elektrik üretimi içerisinde 
Türkiye 14. sırada, jeotermal enerjinin 
doğrudan kullanımında ise 7. sırada 
bulunuyor. Mevcut durumda toplam 
potansiyelinin ancak yüzde 2,97’sini 
kullanıyor.

YERLİ ÜRETİM OLUŞTURULMALI
Yerli, yeni ve YE kaynaklarının 

kullanımının özendirilmesi, yaygınlaş-
tırılması ve bu kaynakların kullanımı 
ile elektrik enerjisi üretim sistemleri-
ni oluşturan malzeme, cihaz ve ekip-
manların yerli üretim koşullarının 
oluşturulması ve bu alanda teknoloji 
üretebilir bir seviyeye ulaşılması ülke 
ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi 
için büyük önem taşıyor.

AB yüzde 6 seviyelerinde olan YE 
kaynaklı enerji tüketimini 2010 yılı 
itibariyle iki katına çıkarmayı hedefler-
ken, AB ülkeleri de bu politika çerçeve-
sinde YE kaynaklarının kullanımının 
artırılması yönünde çalışmalar yapı-
yor.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Ka-
nunu ile sektörün gelişmesi yönünde 
temel çerçeveyi çizerken, bu çerçevede 
önümüzdeki yıllarda Türkiye’de başta 
rüzgar ve güneş enerjileri olmak üzere, 
YE kaynaklarına ve YE kaynaklı enerji 
üretiminde kullanılacak ekipmanlara 
yatırımların hızla artması bekleniyor. 

10 milyar $ 60 milyar $ % 17

12.5 milyar $ 95.000 MW 4.600 km2

10 yıl içinde Türkiye’de yapılması 
beklenen 10 bin MW’lık rüzgar 
santrallerinin ekipman pazarı 
büyüklüğü.

20 yıl içinde kurulması beklenen
20 bin MW’lık güneş enerjisi 
santrallerinin ekimpan pazarı 
büyüklüğü.

2008’deki 198 milyar kilovat saat 
elekrtik enerjisinin yüzde 17’si tüm 
yenilenebilir enerjiden elde edildi.

10 yıl içinde Türkiye’de yapılması 
beklenen 25 bin MW’lık hid-
roelektrik santrallerinin pazar 
büyüklüğü.

10 yıl sonra Türkiye’nin ihtiyaç 
duyacağı elektrik üretimindeki 
kurulu güç miktarı. Mevcut ise 45 
bin MW.

Türkiye’nin güneş enerjisi atlasına 
göre kullanılabilir alanı. Yıllık 
380 milyar kWh potansiyel tespit 
edildi.

En büyük
teşvik alım
garantisi

Yenilenebilir Enerji Yasa Taslağı 
yasalaşırsa, rüzgar, güneş, jeo-
termal gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarına devlet 10-20 yıl arasında 
alım garantisi verecek. Bu da üretimin 
teşviki anlamında büyük önem arz 
ediyor. Tasarıya göre alım garantisi 
miktarları şöyle:

 Alım Garantisi
Enerji Türü 10 yıl / 20 yıl 
Rüzgar (kara) 8 avro cent/kwh
Rüzgar (deniz) 12 avro cent/kwh
Güneş (fotovoltaik) 25-20 avro cent/kwh
Güneş (yoğun.) 20-18 avro cent/kwh
Jeotermal 9 avro cent/kwh
Biyokütle (cöp gazı dahil) 14-8 avro cent/kwh
Dalga, akıntı, gel-git 16 avro cent/kwh
Hidroelektrik 7 avro cent/kwh

EPDK’ya yapılan lisans başvurularının 
yüksekliği de bunu gösteriyor.

ALIM DESTEĞİ GEREKİYOR
Ancak, özellikle kanunda belirti-

len 5,5 avro cent/kWs üst limitinin 
YE kaynakları ayrımı gözetmeksizin 
sabitlenmesi yüksek kurulum maliyeti 
gerektiren (özellikle güneş enerjisi) YE 
kaynaklarında yatırımların yapılmasını 
engelliyor.

Yatırımların artmasına paralel ola-
rak YE alanında istihdam edebilecek 
nitelikli iş gücünün de yetiştirilmesi 
gerekiyor. Aksi takdirde, sermaye gücü 
ne olursa olsun nitelikli insan gücünün 
azlığı sektörün büyümesi önünde engel 
teşkil ediyor.

AVRUPA, TÜRK
ÜRETİCİLERE PAZAR

Özellikle rüzgar enerjisi sistemle-
rinde ortaya çıkan arz talep dengesiz-
liği, rüzgar türbin malzemelerinin üre-
timini cazip hale getiriyor. Avrupa’nın 

Enerji Bakanı Taner Yıldız



Yunanistan 
kadar destek 
vermeliyiz!

Norm Enerji Genel 
Müdürü Erkan Yenen, 
güneş enerjisi konu-

sunda Türkiye’nin potansiye-
line ve pazarına ilgi duyuldu-
ğunu ancak garantili geri alım 
süreleri ve tarifelerin henüz 
yatırımcılar için cazip olma-
dığını söyledi. Yenen, ‘’Güneş 
panelleri ülkemizde üretilmi-
yor. Tanınmış markaların yanı 
sıra, Uzak Doğu menşeli ve 
hatta markasız fason ürünler 
de pazara giriyor” dedi. Yenen, 
“Yunanistan 10+10 toplam-
da 20 yıl, kilovat saat başına 
45,82 avro cent’ten alım garan-
tisi, düşük faizli yatırım kredisi 
ve yüzde 40 oranına varan hibe 
desteği veriyor. Biz aynı kuşak-
tayız, aşağı kalamayız” dedi.

Rekabet
yoğun, yasa ölü 
doğmamalı!

Rüzgar Enerjisi ve Su 
Santralleri İşadamları 
Derneği (RESSİAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga 
Bilgin, yeni yenilenebilir enerji 
yasasında telaffuz edilen 6 
avro sent/kilovatsaat alım 
garantisinini tek başına yeterli 
olmayacağını bildirerek, ‘’bu 
şekilde olursa küresel kriz ve 
devlerin rekabet ortamında 
yasa ölü doğar’’ dedi. Bilgin, 
düzenlemelerde özel sektör 
temsilcilerinin de görüşlerinin 
alınmasının şart olduğunu 
vurguladı.
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büyük pazarlarının Türk üreticileri için 
önemli pazar imkanları sağlayacağı ön-
görülüyor. Türkiye’nin özellikle rüzgar 
ve güneş kaynaklı YE’lere uygun olan 
doğası, bu alanda hem sanayiyi geliş-
tirecek üretimin yapılmasını, hem de 
enerjinin kullanımını kolaylaştıracak.

YE kaynaklı ürün ve teknolojilere 
yatırım yapmak Türk firmaları için üre-
tim ve ürün teknolojilerinde söz sahibi 
olunmasını, batılı üreticilerle rekabet 
edebilecek önemli bir ihracat alanı 
elde edebilmesini ve temel sorunların 
en başında gelen enerji bağımlılığının 
azaltılmasını sağlayacak.

YE YASA TASLAĞINDAN
BEKLENTİLER

Kyoto’yu imzalamış, karbon 
emisyonlarını azaltma sözü vermiş 
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yasa 
Taslağı Teşvik Kanun henüz yasalaşma-
dı. Bir-iki yıldır gündemde olan taslak 
TBMM’den geçen yaz geri çekilmişti. 
Şimdi yerli ve yabancı lobiler, bu taslak 

konusunda karşı karşıya. Ortak olduk-
ları nokta ise ‘endişe’. Yatırımcılar, yatı-
rımlarına yön vermek için taslağı dört 
gözle bekliyor. 

Yasada en önemli beklenti ise alım 
garantileri... Bu garantilerin süresinin 
ve alım fiyatının yükseltilmesi isteni-
yor. Ancak bu sayede yerli üretim sa-
nayinin oluşabileceği ve global devlerle 
rekabet edilebileceği belirtiliyor. 

Yerli yatırımcılar taslak yasalaşırsa 
hazinenin alım garantisi nedeniyle yü-
künün artacağı ancak yatırım olanak-
ları yaratılması ile orta ve uzun vadede 
istihdam ve vergi geliri ile bu yükün or-
tadan kalkalacağı vurgulanıyor.

DÜNYA ENERJİ
GÖRÜNÜMÜ RAPORU 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 
karbondioksit emisyonunu azaltma 
konusunda bir anlaşma yapılamazsa, 
dünyada enerji kullanımının gelecek 
20 yılda hızla artacağı, maliyetlerin ve 
sera gazlarının yükseleceği uyarısında 
bulunuyor.

Paris merkezli IEA’nın yıllık Dün-
ya Enerji Görünümü raporuna göre, 
dünya, küresel ısınma konusunda bir 
anlaşmanın uygulanmasını geciktirdiği 
her yıl için karbondioksit emisyonunu 
azaltmak amacıyla fazladan 500 milyar 

Fransa’nın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinden biri, Ancenis Beldesi’ndeki Terrena 
Tarım Kooperatifinin çatısında hizmet veriyor. Toplam alanı 2,300 metrekare olan santralde yılda 
252 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilecek.
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dolar para harcamak zorunda kalacak.
Dünyada temel enerji talebinin ge-

lecek 20 yılda her yıl ortalama yüzde 
1,5 yükseleceği ifade edilen raporda, 
biyoyakıtlar hariç 2008 yılında günlük 
85 milyon varil olan dünya petrol tale-
binin, her yıl yüzde 1 artışla 2030 yılına 
kadar günlük 105 milyon varile çıkaca-
ğı belirtildi.

Raporda, doğalgaz talebinin her yıl 
yüzde 1,5 artarak, 2030 yılında 4,3 tril-
yon metre küpe ulaşacağı, dünya elekt-
rik talebinin ise 2030 yılına kadar her 
yıl yüzde 2,5 yükseleceği kaydedildi.

    
YE YATIRIMLARI DÜŞTÜ

IEA, küresel finansal krizin bütün 
dünyada enerji yatırımlarını tehlikeli 
biçimde düşmesine yol açmasının, eko-
nomideki toparlanmayı dizginleyebile-
ceği uyarısında da bulundu.

Özellikle yenilenebilir enerji kay-
naklarına yatırımın geçen yıla göre, bu 
yıl yaklaşık beşte bir düştüğünü işaret 
edilen raporda, mevcut büyüme eğili-
minde enerji talebini karşılamak için 
2030 yılına kadar her yıl enerjiye 1,1 
trilyon dolar yatırıma ihtiyaç olabilece-
ği tahmininde bulunuldu.

AYB’den
150 milyon avro 
kredi desteği

Avrupa Yatırım Bankası, 
Türkiye’ye, demiryolu 
ulaşımı, elektrik dağıtımı, 

enerji tasarrufu ve yenilenebilir 
enerji alanlarında kullanılmak 
üzere 718 milyon avro’luk kredi 
sağladı. Bu kredinin 150 milyon 
avrosu Türkiye Sınai ve Kalkın-
ma Bankası (TSKB) tarafından 
yenilenebilir enerji, enerji ve-
rimliliği, çevre kirliliğini önleme 
ve çevreye olumlu etkisi olacak 
diğer projelerin finansmanında 
kullanılacak. TCDD’ye 293 mil-
yon, TEDAŞ’a 125 milyon Avro 
tahsis edilecek.

Geleceğin yakıtı
su yosunlarında mı saklı?

İklim değişikliğinin yarattığı teh-
dit ve dalgalanan petrol fiyat-
ları, yenilenebilir enerji arayan 

uzmanların dikkatini, su yosunla-
rına yöneltti. Sera etkisine yol açan 
karbondioksit gazını emme kapa-
sitesi müthiş olan su yosunlarının 
içindeki yağların ucuz yoldan yakıta 
çevrilmesini sağlayacak teknoloji 
üretilmeye çalışılıyor.

Çok hızlı büyüyen ve yağlı mad-
deleri “mideye indiren” su yosunla-
rı, bakımsız havuzlardan, sivrisinek 
üreten bataklıklara ve lağım sularına 
kadar hemen her yerde yetişebiliyor. 
Şimdi bütün mesele, yosun üreti-

mini devasa boyutlarda yapabilmek 
ve yosundan yakıt elde edebilmek... 
Bunun için yarış başladı bile. Bir-
çok üniversite ve şirket laboratu-
varında bu konuda kafa yoruluyor.  
Miami'deki Florida üniversitesinden 
kimya mühendisi George Philippi-
dis, araştırmaları “çok gerçekçi” bu-
luyor ve “Bu işin öyle 20 sene falan 
süreceğini sanmam, birkaç seneye 
sonuç alınır...” diyor. Şu aşamada yo-
sundan yakıt elde etmenin maliyeti 
yüksek. Bir hesaba göre 3,8 litre ya-
kıtın maliyeti 100 doları buluyor. 5 
seneye kadar 100 dolardan 40 dola-
ra düşürülebileceği düşünülüyor.

Hatay’ın Belen İlcesinde kurulan Belen Rüzgar Enerji Santrali’nde de elektrık üretimine başlandı.

Muğla Üniversitesi’nde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk yüksek verimli güneş termal sistem uygulamaları 
projesi kapsamında yapılan tesisler kasım ayı içerisinde hizmete alındı. (altta)



Dosya

24

Bursa’nın 40-50 yıllık tekstilcileri, otomotivcileri, enerji ve turizm devi olma yolunda ilerliyorlar. 
Sanayicinin değişen süreçle birlikte çeşitlenen yatırım kararları Bursa ekonomisini de yeni bir 
yöne doğru götürüyor. Enerjide yenilenebilir kaynaklara yatırım araştırmaları da sürüyor.

Bursa’nın devleri
enerjiye ilgi gösteriyor

Sönmez doğalgaz
çevrim santrali kuracak

Sönmez Holding, turizm, çimento, teknoloji perakende-
ciliği ve enerjiye yöneldi. Holding, Baia Otelleri ile tu-

rizmde, Teknolojix ile teknoloji perakendeciliğinde ilerliyor. 
Bilecik’te 125 milyon dolarlık çimento fabrikası yatırımını 
sürdüren grup, enerji alanında Uşak’ta doğalgaz çevrim 
santrali kurdu. Rize-İkizdere ve Ordu’da ise hidroelektrik 
santrali lisansıyla ek yatırım yapıyor. Sönmez Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, bu dört önemli sektörün 
dışında yatırım düşünmediklerini belirterek, “Bursa’da bir 
doğalgaz çevrim santrali kurmayı planlıyoruz. Yer konusun-
da çalışmalarımız sürüyor, henüz kesinleşmedi” dedi.

Coşkunöz Holding
enerji ve eğitime yöneldi

Makine sektörüne 1950 yılında giren Coşkunöz Holding 
bugün otomotiv, metal, savunma, Ar-Ge, radyatör, 

makine, kauçuk ve taşımacılık alanlarında faaliyet gösteri-
yor. Coşkunöz Holding Temel Yetkinlik koordinatörü Halil 
Akgül, enerji şirketini kurduklarını, faaliyete geçmek için 
Meclis’teki yenilenebilir enerji yönetmeliğinin çıkarılması-
nı beklediklerini söyledi. Akgül, “Yurtdışı teknolojik ortak-
lıklar ve yer tespiti için çalışıyoruz. Güneş enerjisi yatırımı 
planlıyoruz. Bunun için de güneş ışığının yoğun olduğu An-
talya, Konya gibi illerde yer arayışlarımız sürüyor. 5-6 yerde 
inceleme yaptık” dedi.
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Harput üretim
yelpazesini genişletiyor

Tekstil sektöründe 29 yıldır faaliyet gös-
teren ve özellikle pamuklu ve fantezi ku-

maş dokuma üretiminde uzmanlaşan Harput 
Grup, 2000’li yıllardan itibaren farklı sektör-
lere de adım attı. Sigortacılık, gıda ve tekstil 
kimyasalları alanlarında da üretime geçen fir-
ma, son dönemde inşaat ve enerjiye yöneldi. 
Rexus Elektronik ile solar panel ve led paza-
rına giren Harput Grup’un Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammet Etkeser, özellikle enerji 
alanında araştırma çalışmalarının sürdüğünü 
belirtti. Rexus için 5 milyon dolarlık yatırım 
yapan grup yurtdışında Rexus markasıyla 
ürettirdiği solar panellerle güneş enerjisinden 
elektrik elde edecek.

Faik Çelik’in hedefi de 
enerji sektörü

1976 yılında kalıp ve sac şekillendirme 
alanında küçük bir atölye ile başlayan ve 

2006 yılında holdingleşen grubun bünyesinde 
otomotiv, kalıp, ısı sistemleri ve inşaat şirket-
leri yer alıyor. Faik Çelik Holding, şimdi de 
enerji sektörü ile ilgileniyor. Özellikle rüzgar 
ve güneş enerjisi konusuna yoğunlaştıklarını 
belirten Faik Çelik Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Çelik, “Henüz araştırma aşama-
sındayız, ancak enerji sektörü ile yakından il-
gileniyoruz” dedi.

Gıda, tütün ve havacılık sektörlerinde fa-
aliyet gösteren Gençoğlu Holding, uzun 

yıllar yer aldığı basın sektöründen çekildik-
ten sonra tamamen gıdaya yoğunlaştı. Ami-
ral gemisi Penguen Gıda A.Ş.’yi 1989 yılında 
kuran Gençoğlu Holding, ağırlıklı olarak ih-
racata çalıştığı bu sektörde genişlemeyi he-
defliyor. Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Gençoğlu, gıdanın 
dışında yeni bir sektör düşünmediklerini be-
lirtirken, “İleriye dönük olarak enerji sektö-
rüne girebiliriz, ama önce gıdada biraz daha 
büyümek istiyoruz” dedi.

2009 yılı başında Bursa OSB’deki yeni fab-
rikasına taşınan Ermaksan Makina Ltd. 

Şti., makine sektöründeki 40 yıllık deneyi-
mini son dönemde yeni projelere taşımaya 
hazırlanıyor. Sac işleme alanındaki başarısı 
ile bilinen Ermaksan da, enerji yatırımı yap-
maya hazırlanıyor. Ermaksan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Erol Özkayan, 2010 yılında enerji 
sektöründe yer almayı istediklerini belirte-
rek, “Rüzgar türbini, konusunda Ar-Ge aşa-
masında çalışmalarımız devam ediyor. Proje 
henüz şekillenmedi” diye konuştu.

Bursa firması As Makinsan ile Alman rüz-
gar türbinleri üreticisi Nordex arasında 

25 mw kapasiteli rüzgar enerjisi santrali için 
rüzgar türbin alım sözleşmesi imzaladı. As 
Makinsan Temiz Enerji Elektrik Üretim Şir-
keti Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Parseker 
her biri 2,5 mw gücünde olan 10 adet türbin 
satın alınacağını söyledi. Parseker, toplam 
35 milyon avro bedelle yapılacak yatırımın, 
Türkiye’nin elektrik enerjisine katkısının 
yanında çevreyi kirletmeyeceğini söyledi. 
Söz konusu türbinler, Bandırma’ya bağlı Ça-
rıkköy ve Bezirci köy civarında çalışacak ve 
yıllık 95 milyon kilovatsaat enerji üretimi 
yapacak.

Gençoğlu gıdada
büyüyecek, enerji belki

Ermaksan rüzgar
türbini üretecek

As Makinsan, 35 milyon avro
yatırım yapıyor
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Şenöz’den
yeni rüzgar türbinleri

Gıda sektörünün önemli ismi Şenöz, rüzgar türbinleri pa-
zarına girdi. Türkiye’de ilk kez 5-8 Kasımda İstanbul’da 

düzenlenen “RENEX 2009 Yenilenebilir Enerji Fuarı”nda, 
Turkwatt&Turksun markalarını görücüye çıkaran Şenöz 
Dış Ticaret AŞ, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Firma, yeni 
rüzgar türbinleri ve solar sistemleriyle fuarda yeni işbirliği 
teklifleri aldı. Şenöz burada, Türkiye’nin ilk 3 kilowattlık 
5 kanatlı rüzgar türbini ve en yeni ürünü olan 400 wattlık 
rüzgar türbinini sergiledi. Güneş enerjisiyle çalışan sokak 
aydınlatma lambaları ve konutlara yönelik solar sistemler 
de firmanın ilgi çeken ürünleri arasındaydı. Şenöz Dış Tica-
ret AŞ Pazarlama ve İhracat Müdürü Burak Şenöz, bir buçuk 
yıldır sektörde olmalarına rağmen, şimdiye kadar çok sayıda 
projeye imza attıklarını söyledi.

Burgüç’ün ilk yatırımı 
Karacabey’de 

Bursa, yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerji-
sine yatırım yapmak isteyen özel sektörün ilgisiyle kar-

şılaşıyor. Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurmak için sıraya 
giren 29 firmanın, ek 400 megavatlık bağlanabilir enerji ka-
pasitesine sahip olan Bursa’da, talep edilen toplam üretim 
kapasitesi 3 bin megavata ulaştı.

Kısa adı BURGÜÇ olan Bursa Güçbirliği Enerji Üretim 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hazır ise, 
“Bizim Bursa’da 5-6 projemiz var ama uygunluk görüşü alı-
nan Karacabey’de sona çok yaklaştık. Yeni yönetmeliğe göre 
tekrar bir incelenecek. İlk etapta Karacabey’de hayata geçi-
receğimiz proje 25, ondan sonraki 54 megavatlık. Yıllık üre-
tim olarak 100 ve 120 milyon kilovat saatlik enerji üretmeyi 
planlıyoruz. Bursa’da 37 milyon avroluk bir proje bu” dedi.

Siemens, anahtar teslim projeler sunuyor

Siemens Batı Türkiye Genel Mü-
dürü Kadir Aydın, Yenilenebilir 
Enerjide Siemens’in sunduğu 

çözümler konusunda şunları söyledi; 
“Şu anda Türkiye’de özellikle rüzgar 
enerjisi konusunda çok aktifiz. Geçen 
yıl ilk projemizi Sabancı’dan aldık. Ça-
nakkale Mahmudiye Projesi, yaklaşık 
30 megavatlık bir proje. Görüştüğü-
müz hali hazırda 5-6 proje daha var. 
Güneş enerjisi sistemlerinde de anah-
tar teslimi fotovoltaik dediğimiz sis-
temleri sunuyoruz ama esas uzman-
lık alanımız yoğunlaştırılmış güneş 
enerjisi sistemleri. Şu anda Siemens 
Türkiye hariç, 40’a yakın projenin 
içinde yer alıyor, türbin tedariği veya 
komple olarak. Termal sular konu-
sunda da altyapı çözümleri sunduğu 

projeler var. Özellikle Aydın tarafın-
daki bir-iki jeotermal tesiste, kısmi 
de olsa çözümler sunduk. Neticede 
güneş ve rüzgar şu anda Türkiye’de 
çok önemli. Anahtar teslimi proje-
ler bunlar. Geçmiş dönemde türbin 

imalatçısı rakiplerimiz sadece türbini 
verip işe karışmıyorlardı. Ama bizim 
piyasaya girmemizle durum biraz 
daha değişecek gibi. Çünkü biz A’dan 
Z’ye hizmet verebilecek bir firmayız. 
Zaten en güçlü yanımız da bu.”
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İnsanın yiyecek ve içecek 
tüketimi gibi değişmeyen 
ihtiyacı enerjidir. Enerji tü-

ketimi de her gün artmaktadır. 
Yaşamımızın sürebilmesi ve 
ekonomik gelişimin devamı için 
dünya enerji tüketimi her yıl 
yaklaşık %5 oranında artmak-
tadır. Tüketimi karşılayan fosil 
yakıt (petrol, doğalgaz, kömür) 
rezervi ise çok daha büyük bir 
oranla azalmaktadır. Hemen he-
men 30 yıl içersinde fosil yakıt 
rezervlerinin  tüketimi karşıla-
yamayacağı ve enerji krizlerinin 
yaşanacağı bilinmektedir. Ayrıca 
fosil yakıtların kullanımından 
dolayı her gün enerji kaynaklı 
küresel ısınmanın da arttığı bir 
gerçektir. Onun için enerji ihti-
yacımız için alternatif çözümler 
bulunmalı ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelinmelidir.

Fosil yakıtlarının kullanımı 

dünya ortalama sıcaklığını da 
son 1000 yılın en yüksek değer-
lerine ulaştırmış, yoğun hava 
kirliliğinin yanı sıra milyonlarca 
dolar zarara yol açan sel/fırtına 
gibi doğal afetlerin gözle görülür 
biçimde artmasına sebep olmuş-
tur.

Fosil yakıtlar içindeki karbon 
havadaki oksijen ile birleşerek 
bazı zararlı gazların ortaya çık-
masına neden olmaktadır, yine 
yakıt içersinde eser miktarda 
bulunan kurşun, kükürt  gibi 
elementler yanma sıcaklığında 
oksijen ile birleşerek insan sağlı-
ğı açısından önemli  tehdit oluş-
turan bileşikler oluşturmaktadır. 
Bu yanma ürünleri atmosfere bı-
rakmakta ve atmosfer içersinde 
birikmektedir. 

SERA ETKİSİ
Fotosentez, çürüme gibi tabi 

dönüşümler bu birikime engel 
olabilse de, aşırı yakıt tüketimi 
kısa süreli birikime neden ol-
maktadır. Atmosfer içinde biri-
ken yanma gazları güneş ve yer 
arasında tabi olmayan katman 
meydana getirmekte, insan ve 
bitki  hayatı üzerinde olumsuz 
etkiye neden olmaktadır. Sera 
etkisi olarak da bilinen bu etki 
ve insan sağlığı bugün önemle 
üzerinde durulan olgulardır.

KYOTO PROTOKOLÜ
Bu sera etkisini azaltmak için 

Kyoto Protokolü hazırlanmıştır. 
Kyoto protokolü, sera etkisi ya-
ratan  gazların salınımını sınır-
lamayı ve azaltmayı hedefleyen 
uluslar arası bir anlaşmadır. 

Bu protokol 11 Aralık 1997 
tarihinde Japonya’nın Kyoto 
kentinde düzenlenen bir zirve-
de oluşturulmuştur. Protokol, 9 

Fosil değil 
yenilenebilir 
enerji BAHATTİN

CANIGÜLEÇ
HOSAB Bölge Müdürü
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Mayıs 1992’de New York’da ka-
bul edilen, ‘İklim Değişikliğine 
Yönelik Birleşmiş Milletler Çevre 
Sözleşmesi’nin belirlediği ilkele-
re dayanmaktadır.

Protokole taraf olan devletler 
başta ulusal ekonomilerinin ilgi-
li sektörlerinde enerji etkinliğini 
iyileştirmeye ve sera etkisi yara-
tan gazların salınımını sınırlayan 
ve azalmaya yönelik önlemler 
almakla, sera gazı etkisi yaratan 
karbondioksit ve metan gibi gaz-
ların salımında 2012 yılına ka-
dar, 1990 yılındaki düzeyinden 
toplam yüzde 5.2 oranında bir 
azalma sağlamakla yükümlü ol-
duklarını kabul etmektedir.

Protokol ancak şubat 2005 
yılında 55 ülkenin protokole 
onay vermesi ile yürürlüğe gi-
rebilmiştir. Ancak atmosfere en 
çok sera gazı salan ABD proto-
kolün dışında kalmıştır. Ülkemiz 
de 6 şubat 2009’da bu protokolü 
imzalamıştır.

DÜNYAMIZ DEĞİŞİYOR
1900’lerden 2000’lere kadar 

atmosferin ortalama sıcaklığı 
0,5 derece arttı ve iklim değişik-
liğinin zincirleme sonuçları ya-
vaş yavaş yaşamımızı etkiliyor. 
Su kaynakları kuruyor, çiçekler 
erken açıyor, erken yağan karlar 
ürünleri telef ediyor. Uzmanlar 
bu etkileri kısa ve uzun olarak 
gözlemliyorlar, kısa vadede olu-
şan sonuçlar artık yaşamımızın 
bir parçası. 

Sıcaklık arttıkça buzlar ana 
kütleden koparak eriyor, çığ 
olayları artıyor, fazla miktarda 
su dolaşıma giriyor, sel felaketle-
ri, kasırgalar, fırtınalar oluşuyor. 

Küresel ısınmanın uzun va-
dede öngörülen sonuçları daha 
tehlikeli; ortalama sıcaklık artı-
şı bu hızla devam ederse, 2020 
yılında deniz seviyesi 1 metreye 
kadar yükselecek. Bu dünyanın 
en büyük kentlerinin sular altın-

da kalması anlamına geliyor.
İşte bu kötü sonuçları orta-

dan kaldırabilmek amacıyla ya-
pılmış olan 1992 Birleşmiş Mil-
letler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi ve bunun ardından 
1997 yılında Kyoto  protokolü 
ve daha sonra bu protokole ka-
tılımın gittikçe artması ve 2005 
yılında protokole onay verilmesi, 
tehlikenin farkında olan ülkele-
rin artık olaya seyirci kalmayaca-
ğının bir göstergesidir.

Bu sonuçlardan sonra çevre 
bilinci yerleşmiş ülkeler artık 
fosil enerji gücünden çok Yeni-
lenebilir Enerji gücüne dönmeye 
ve yatırımlarını bu doğrultuda 
yapmaya başladılar.

YENİLENEBİLİR
ENERJİ NEDİR?

Yenilenebilir Enerji gücünü 
tabiat kaynaklarından alan ve hiç 
tükenmeyecek olarak düşünü-
len, çevreye emisyon yaymayan 
enerji çeşitleridir. Başka deyişle 

doğanın kendi evrimi içinde, bir 
sonraki gün aynen mevcut olabi-
len enerji kaynağıdır. 

Ülkemizin üç tarafının de-
nizlerle çevrili olması, gerek gü-
neş, gerekse rüzgar bakımından 
zenginliği bizimde bu enerji 
gücünü kullanmamız gerektiği-
nin bir göstergesidir. Bu enerji 
türlerinin maliyet açısından da 
küçümsenmeyecek avantaj sağ-
layacağını unutmamak gerekir.

GÜNEŞ VE RÜZGAR GÖZDE
Gelecekte fosil enerji kay-

naklarının gittikçe azalacağını 
düşünen Avrupa ülkeleri ve ABD, 
milyar dolarlarla ifade edilen 
hammadde maliyetinden tasar-
ruf etmek için güneş ve rüzgar 
enerjisine yöneliyor.

Nükleer santrallerin alterna-
tif enerji kaynakları yaratmada-
ki yerleri oldukça sınırlı. Çünkü 
yapımı yaklaşık 10 yıl süren 
bir nükleer santralin üreteceği 
enerjiyi 1000 rüzgar türibiniy-
le kazanmak mümkün. Üstelik, 
yapımı sadece 6 ay süren rüzgar 
türibinlerinin  maliyeti nükleer 
santrallere oranla çok daha dü-
şük.

Maliyeti 1-2 milyar dolar 
arasında değişen rüzgar türibin-
lerinden, 20 yıl süreyle yararla-
nabilmek de rüzgar enerjisine 
yönelmenin başlıca nedenlerin-
den biri.

Yaklaşık olarak yüzbin rüzgar 
değirmeni potansiyeline sahip 
olan ülkemiz, planlı yatırımlarla 
20 yıl içinde enerji ihtiyacının 

yüzde 20’sini 
rüzgar santralle-
rinden karşılaya-
bilir.

Nüfusu 70 
milyon civarında 
olan Türkiye’nin 
enerji kaynakla-
rına olan ihtiyacı 
giderek fazlala-

şıyor. Yetkililerin konuyla ilgili 
açıklamalarından anlaşılan o 
ki, Türkiye’nin enerji ihtiyacını 
kendi kendine karşılayabilmesi 
ve dışa bağımlı hale gelmemesi 
için 2050 yılına kadar 2 trilyon  
dolarlık yatırım yapması şart.

Rakamlara bakacak olur-
sak kurulu gücü 26 bin MW 
olan Türkiye’nin, Cumhuriyetin 
100’üncü kuruluş yıldönümü 
olan 2023’de kapasitesini 145 
bin MW’a çıkarmak için   yılda 
ortalama 5 milyar dolarlık kay-
nak ayırması gerekli.

Bunlar;
Güneş  Enerjisi ............ Güneş
Rüzgar Enerjisi ............ Rüzgar
Dalga Enerjisi .............. Okyanus Ve Denizler
Biyokütle Enerjisi ........ Biyolojik Atıklar
Jeotermal Enerji .......... Yer Altı Suları
Hidrolik Enerji ............. Nehirler
Hidrojen Enerjisi ......... Su Ve Hidroksitler
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İş dünyası ise 2010 yılı bütçesine 
temkinli yaklaşıyor. İş dünyasının 
görüşlerinden bazıları şöyle:
- 2010 yılında gelir artırımı yapmak 

çok zor. Hükümet ise vergi gelirlerinde 
yüzde 18.2 oranında, bütçe gelirlerinde 
yüzde 16.1 oranında artışı öngörerek 
harcama tarafını hazırlamış.

- Ekonominin yüzde 5 büyüyeceği, 
bir ülkede vergi gelirlerinde yüzde 18.2 
oranında artış beklentisi gerçek dışıdır. 
Bunun olabilmesi ancak yeni vergiler 
getirmek veya vergi oranlarını artırmak 
ile mümkündür. 

BÜYÜME ENGELLENMEMELİ
- 2010 yılında yeni vergiler veya ver-

gi gelirlerini artırmak içeride üretimi ve 
tüketimi cezalandırır. Büyüme engelle-
nir. 

- Cari transferler diye adlandırılan 
torba ödenek kalemi 92 milyar TL’den 
102 milyar TL’ye yükseltilmektedir. 

Cari transferlerde en büyük kalemi 57.7 
ile sosyal güvenlik harcamaları oluştur-
maktadır. Tarım destekleri ve diğer sos-
yal transferler bu başlık altında bütçede 
yer almaktadır. 

ÜRETİME PEK BİR ŞEY
GETİRMİYOR

- Genel hatları ile 2010 bütçesi hü-
kümetin zorunlu harcamalarını karşı-
lamak telaşında, daralan ekonomide 
vergi yükünü ve cari harcamaları yerine 
getirmek amacıyla borçlanmayı artır-
mayı hedef alan bir bütçedir.  Ekonomi-
yi ferahlatmayacak, daha da sıkacaktır. 

- Üretim, yatırım, istihdam ve ih-
racat artışını teşvik edecek harcamala-
ra ağırlık verecek, bu harcamalar için 
borçlanmayı göze alabilecek bir bütçe 
hazırlanabilirdi. Bütçe, zorunlu harca-
malara ödenek ayrılmasını hedef alıyor. 
Üreticiye, yatırımcıya, ihracatçıya bir 
şey getirmiyor.

2010 yılına zor bütçe!

GSYH büyüklüğü 1 trilyon 28.8 miyon  TL
GSYH büyümesi  % 3.5
GSYH deflatörü % 5
Bütçe gideri 286.9 milyar TL
Bütçe geliri 236.7 milyar TL
Vergi gelirleri 193.3 milyar TL
Bütçe gideri/GSYH % 27.9
TÜFE (yıl) % 5.3
İthalat 153 milyar $
İhracat 107.5 milyar $

2010 BÜTÇE
BÜYÜKLÜKLERİ

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin 13 gün sürecek görüşme maratonu, 14 Aralık’ta TBMM’de başladı. 
Global kriz etkileri altında hazırlanan bütçe hükümet tarafından, ‘mevcut şartlar gözetilerek en iyisi’ 
olarak savunulurken, muhalefet ‘gerçeklikten uzak’ görüşünde birleşti.



Haber

31

Merkezi Yönetim Bütçesi Kasım ayında 3 milyar 124 milyon lira, Ocak-Kasım 
döneminde ise 46 milyar 356 milyon lira açık verdi. Kasım ayında bütçeden 

20 milyar 942 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri de 17 milyar 818 milyon 
lira oldu. Yılın 11 aylık döneminde ise bütçe harcamaları 239 milyar 542 milyon lira, 
bütçe gelirleri de 193 milyar 186 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi Yönetim 
Bütçesi, Kasım ayında 1 milyar 209 milyon lira faiz dışı açık verdi. Buna karşılık 
Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 803 milyon lira faiz dışı fazla elde edildi.

Baykal: Rakam cambazlığına gerek yok

Bahçeli: 2010’da büyük zorluklar çekilecek

Şimşek: Bütçe ihtiyaçlara cevap verecek

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 
bütçe göreşmelerinde TBMM’de 
özetle şu görüşlere yer verdi: 

“2009 yılı bütçe açığı 10,4 milyar lira 
öngörülürken, yıl sonu gerçekleşme 
tahmini 62,8 milyar, 6 kat sapma var. 
Türkiye’nin, Cumhuriyetin kurulduğu 
1923’ten, 2002’ye kadar büyüme hızı 
4,6, 2003-2010 arasında ise yüzde 4. 
Rakam cambazlığıyla örtbas edile-
meyecek büyüme, işsizlik gibi temel 

gerçekler var. Türkiye krizden en ağır 
etkilenen ülkeler arasında ama vergi 
sisteminde hiçbir iyileştirme yapılma-
dı. Vergi denetimleri, siyasi baskı hali-
ne dönüştürüldü. Türkiye’nin yeni bir 
ekonomi ve sanayileşme politikasına 
ihtiyaç duyduğu açık. Türkiye’nin barı-
şa, hukukun üstünlüğünü tesis etmeye 
ihtiyacı daha da büyüyor. İlk seçimler-
de, Türkiye’nin bu olumsuz gidişine, 
milletçe son vereceğiz.”

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, bütçe görüşmele-
rinde TBMM’de yaptığı ko-

nuşmada şunları söyledi: “Ulaşılama-
yan mali hedefler, yanlış tespit edilen 
ekonomik parametreler, geleceği oku-
yamayan analiz noksanlığı, sürekli ola-
rak gedikler veren bütçenin ortaya çık-
masına neden olmuştur. Vatandaşları, 
yoksulluklarından ziyade uygulanan 
politikalar sonucu ortaya çıkan hak-

sızlıklar, eşitsizlikler ve adaletsizlikler 
daha fazla yaralamakta, daha derin 
izler bırakmaktadır. Ekonomik karar-
lardaki ahenksizlik ve sosyal ahlaktaki 
çöküş ile körüklenmek istenen kardeş 
kavgası geleceğe umutla bakılmasına 
mani olmuştur. 2010 yılı bütçesi bu 
haliyle, inandırıcı olmaktan uzaktır ve 
yetersizdir. Önümüzdeki yılı da büyük 
zorluklar içinde geçecek. Bu bütçe, mil-
leti aldatma anlayışının ürünüdür.”

Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek, TBMM Genel Kuruluna 
2010 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçesi Kanunu Tasarısını sunmaya, 
dünya ekonomisinin genel görünümü-
nü anlatarak başladı. Şimşek, özetle 
şunları söyledi: “Krizi biz iyi yönettik. 
Bizden önceki dönemlerde olduğu gibi, 
IMF gibi uluslararası kuruluşlara el aç-

madık. Dünyada son 60 yılın en büyük 
krizinin yaşandığı bir dönemde Türki-
ye, kredi notu 2 kademe artan tek ül-
kedir. Türkiye’de cazip yatırım fırsatları 
vardır ve güvenli bir limandır. 2010 yılı 
bütçesi, ekonomimizin ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde gözeten bir bütçedir. Mevcut 
şartların üzerine inşa edilmiştir. Ger-
çekçi ve istikrarı sağlamaya yöneliktir.”

2009 Bütçesi
9 ayda 46 milyar 
lira açık verdi
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5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa 5838 
sayılı kanunla eklenen 

32/A maddesi ile daha önce 
uygulanmakta olan Yatırım 
İndirimi Müessesesi farklı bir 
şekilde ekonomik hayatımıza 
yeniden girmiş bulunmaktadır. 
Yazımızın konusunu basitçe 
maddenin uygulama esasları ve 
sonuçları oluşturacaktır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu-
na eklenen 32/A maddesi ile 
getirilen düzenleme ile; 

Finans ve Sigortacılık sek-
törlerinde faaliyet gösteren ku-
rumlar, İş Ortaklıkları, Taahhüt 
İşleri, 16.07.1997 tarihli 4283 
sayılı kanun ile 08.06.1994 ta-
rihli ve 3996 sayılı kanun kap-

samında yapılan yatırımlar ile 
rödavans sözleşmelerine bağlı 
olarak yapılan yatırımlar hariç 
olmak üzere, Hazine Müsteşar-
lığı tarafından teşvik belgesine 
bağlanan yatırımlardan elde 
edilen kazançlar, yatırımın kıs-
men veya tamamen işletilmeye 
başlanılan hesap döneminden 
itibaren yatırıma katkı tutarı-
na ulaşıncaya kadar indirimli 
oranlar üzerinden kurumlar 
vergisine tabi tutulması amaç-
lanmıştır. 

YATIRIM TEŞVİK
BELGELİ YATIRIMLARDA...

Burada dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus, in-
dirimli kurumlar vergisinin 

sadece yatırım teşvik belgesine 
bağlanan yatırımlardan elde 
edilen kazançlara uygulanacak 
olmasıdır. Yani yatırım indi-
riminde olduğu gibi yatırımın 
gerçekleşmesi değil, yatırımın 
işletilmeye başlanması ve o ya-
tırımdan kazanç elde edilmiş 
olması durumunda bu kazanca 
isabet edecek kısıma indirimli 
kurumlar vergisi uygulanacak-
tır. 

ORAN BÜYÜKLÜĞE
GÖRE DEĞİŞİYOR

Konu ile ilgili olarak 
16.07.2009 tarih ve 27290 sa-
yılı resmi gazetede Bakanlar 
Kurulu Kararı yayımlanmış, 
daha sonra ise Yatırımlarda 

ÖNDER TÜREMEN
SMMM

İndirimli Kurumlar Vergisi
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Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına ilişkin 2009/1 sayılı 
tebliğ Hazine Müsteşarlığı tarafından 
yayımlanmıştır. Söz konusu karara göre 
büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel uy-
gulama şeklinde yatırımlar 4 bölgeye 
ayrılmış, yatırıma katkı oranı ile indi-
rimli kurumlar vergisi oranı bölgeler 
ve yatırım büyüklüğü itibariyle farklı 
tespit edilmiştir. Bölgelere göre uygula-
nacak yatırıma katkı tutarı ve indirimli 
kurumlar vergisi oranları aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir.  

Ancak, teşvik belgesi kapsamında 
31.12.2010 tarihine kadar yatırıma 
başlanması halinde aşağıda belirti-
len indirim oranları ile yatırıma katkı 
oranları uygulanır.

BURSA’YA DAİR BASİT BİR ÖRNEK
Bakanlar Kurulu kararında, Bursa 

ilimiz maalesef her zaman olduğu gibi 
teşvik uygulamalarından en az nasibini 
alan I. Bölgede yer almaktadır. Uygula-
manın nasıl olacağına ilişkin basit bir 
örnek Bursa ilinde uygulanan oranlar 
dikkate alınarak aşağıdaki şekilde dü-
zenlenmiştir. 

Örneğimizde yatırımcı firma 
2.000.000.- TL tutarında bir komple 

yatırım için, Hazine Müsteşarlığı’na 
müracaat ederek 25.12.2009 tarihin-
de yatırım teşvik belgesi almıştır. Ya-
tırım 31.12.2010 tarihinde bitmiş ve 
01.01.2011 tarihinden itibaren işle-
tilmeye başlanmıştır. Yatırımcı firma-
nın 2011 yılında 1.000.000.- TL Ku-
rumlar Vergisi Matrahı, 2011 yılında 
5.000.000.- TL Kurumlar Vergisi mat-
rahı bulunmaktadır. Kurumun hesap-
lanan kurumlar vergisi aşağıdaki gibi 
olmaktadır. 

Örneğimizde yatırım 31.12.2010 

tarihinden önce başlanıldığı için I. 
Bölgede yer alan yatırım için yatırıma 
katkı oranı % 20, indirimli kurumlar 
vergisi ise % 50 olarak uygulanacaktır. 
Buna göre 2.000.000.- TL lık yatırımın 

% 20 si olan 400.000.- TL’lık yatırıma 
katkı tutarına ulaşıncaya kadar % 50 
oranında indirimli kurumlar vergisi 
uygulanacaktır. 

Aşağıdaki örnekten de anlaşılaca-
ğı üzere 2.000.000.- TL yatırım yapan 
kurum 400.000.- TL daha az kurumlar 
vergisi ödemiştir. 

Kuşkusuz uygulama bu kadar basit 
olmamaktadır. Farklı bölgelerde birden 
fazla yatırımı olan kurumların ya da 

tevsi yatırım yapan kurumların uygu-
lamadan yararlanma esasları farklılık 
arz etmektedir. Hemen belirtmekte de 
fayda var, her ne kadar Kurumlar Ver-
gisi Kanuna 32/A madde olarak ilave 
olunan indirimli kurumlar vergisi uy-
gulamasından aynı maddeye konulan 
bir hükümle gelir vergisi mükellefle-
rinin de yararlanabilmesine imkân ta-
nınmıştır. 

Konu ile ilgilenen yatırımcıları-
mızın kendi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlerinden yardım almaları du-
rumunda daha da ayrıntılı bilgi edine-
bileceklerini belirtmekte fayda bulun-
maktadır. Bölgeler

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yatırıma
Katkı Oranı (%)

Yatırıma
Katkı Oranı (%)

Kurumlar veya Gelin 
Vergisi İndirim Oranı (%)

Kurumlar veya Gelin 
Vergisi İndirim Oranı (%)

 I 10 25 25 25
 II 15 40 30 40
 III 20 60 40 60
 IV 25 80 45 80

Bölgeler

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yatırıma
Katkı Oranı (%)

Yatırıma
Katkı Oranı (%)

Kurumlar veya Gelin 
Vergisi İndirim Oranı (%)

Kurumlar veya Gelin 
Vergisi İndirim Oranı (%)

 I 20 50 30 50
 II 30 60 40 60
 III 40 80 50 80
 IV 60 90 70 90

YIL

İndirimli Oran Uygulanacak Kısmı Ulgulanmayacak Kısmı

Matrah Matrah

2011 1.000.000 100.000 100.000 0 0 100.000
2012 3.000.000 300.000 300.000 2.000.000 400.000 700.000
Toplam 4.000.000 400.000 400.000 2.000.000 400.000 800.000

Yatırım Katkı
Tutarı (Hazinenin 
Vezgeçtiği Vergi)

Ödenecek
Vergisi

(%20 x %50)

Ödenecek
Vergisi
(%20)

Toplam 
Ödenecek

Vergi

49 ili kapsayan 5084 sayılı 
istihdam ve teşvik yasa-

sının uzatılmasını, bu illerin 
sanayicileri istiyor. Özellikle 
yasanın uygulandığı illerde 
yatırımlara ve istihdama 
sağlanan teşviklerin ilk uygu-
lanmaya başladığı dönemden 
daha önemli hale geldiği, kriz 
etkilerinin sürdürüğü belirti-
liyor. 31 Aralık 2009 tarihinde 
sona erecek uygulamanın en az 
bir yıl daha uzatılması istenir-
ken, bazı illerdeki sanayiciler 
de bu uygulamanın ülke içinde 
haksızlık yarattığı görüşünü 
savunuyor. TÜRKONFED, Ma-
latya, Adıyaman, Uşak, Çorum 
gibi illerin sanayi ve ticaret 
odaları ise yasanın uzatılması 
için milletvekilleri nezdinde 
girişimlerini yoğunlaştırıyor. 
Talepler arasında yasanın uy-
gulama süresinin, eski ve yeni 
yatırım ayrımı yapılmaksızın, 
tüm iş yerlerini kapsayacak 
şekilde 31 Aralık 2010 tarihine 
kadar uzatılması öne çıkıyor.

5084 sayılı
yasa süresi 
uzatılacak mı?
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Kitabi tanımlamalara göre yönet-
mek; 

l Bir kurum veya kuruluşun 
yasalara, kurallara ve belli şartlara uy-
gun biçimde işlemesini sağlamak, idare 
etmek, tedvir etmek.

l Birinin bir konudaki etkinliğine, 
çalışmasına yön vermek, birini yönlen-
dirmek.

l Program ve faaliyetlerin gerçekleş-
mesini sağlamak .

Gerçek hayatta YÖNETMEK GÜÇ 
SAHİBİ OLMAKTIR !

Peki güç nedir ?

GÜCÜN ÇEŞİTLERİ
1. Konum ve Mevkiye Bağlı Güç:
Bir kişinin bulunduğu 

konum ya da ünvanına göre 
elinde bulundurduğu güç. 
Ünvanınıza, iş yerindeki rol 
ya da sorumluluğunuza bağ-
lı olarak güçlü bir mevki’de 
bulunmak kesinlikle azledil-
mesi, boşa harcanılası bir şey 
değildir. Elbette bu tür gücü 
hakkıyla kazananlar, daha iyi 
bir şekilde kullanma becerisi-
ne sahiptir.

2. Bilgiye Bağlı Güç: 
Bir kimsenin bilgisine göre, bilhas-

sa bu bilginin başkası tarafından çok 
iyi ya da hiç bilinmemesi nedeniyle sa-
hip olduğu güçtür. Kısaca bu tür güce 

bilginiz, becerileriniz ve herhangi bir 
alandaki uzmanlığınız sebebiyle sahip 
olabilirsiniz. Çalıştığınız kurumun fay-
da ve çıkarları doğrultusunda kullanıl-
ması en yararlı güçtür. 

3. “Kese” Gücü:
Bu tür güce sahip olan kimse kay-

nakları kontrol edendir. “Kese” gücüne 
sahip birçok kişisel ve profesyonel ör-
nek düşünebilirsiniz. En önemlisi bu 
güce sahip kimselerin insan ve parasal 
kaynaklar dahil bütün kaynakları ahla-
ki ve etik bir biçimde yönetmesidir. 

GÜÇ NASIL KULLANILMALIDIR ;
Hepimiz güç sahibi olmak isteriz 

ama bazılarımız gücü doğru yönetir 
bazılarımız ise gücün çekici-
liğine kendimizi kaptırarak, 
bizi savurduğu yöne doğru 
gideriz. Böyle durumlarda biz 
gücü değil güç bizi yönetmeye 
başlar. Gücü kontrol edebil-
mek için bizi gücün savurma-
sını engelleyecek ağırlıklara 
ihtiyacımız vardır. Bu ağırlık-
ların başlıcası insan olmamız 
sebebiyle sahip olduğumuz 
İRADE gücüdür. İrade bizi in-

san yapan, diğer nefes alan varlıklardan 
farklı olmamızı sağlayan irademiz onu 
yönetebildiğimiz ölçüde bize hizmet 
eder, biz irademize hakim olamadığı-
mızda ise arzularımıza teslim oluruz. 

Yönetimden kaynaklanan gücümüzü 
kullanırken ayaklarımızı yere bastıran 
diğer ağırlıklar ise;

l Bilgi  
l Eğitim
l Ahlak 
l Görgü
l Sorumluluk
l Bilinç 
l Saygı
l İletişim 
l Rol Model Olmak
l Fedakarlık
l Yasalar - Kanunlar
olarak sıralayabiliriz. 
Yönetirken bizler hangi seviyede 

olursak olalım elimizdeki güçleri doğru 
kullanmalı ve etki gücümüzün, yanlış-
ları değiştirme gücümüzün olduğu bil-
gisiyle hareket etmeliyiz.  

HÜLYA YALÇIN
DQS Bursa Bölge Md. 

hulya@dqs.com.tr
Endüstri Mühendisi

Yönetmek 
nedir?

Unutmayın ;
BİR MIH BİR NAL KURTARIR
BİR NAL BİR AT KURTARIR
BİR AT BİR ATLI KURTARIR
BİR ATLI BİR KOMUTAN KURTARIR
BİR KOMUTAN BİR ORDU KURTARIR
BİR ORDU BİR DEVLET KURTARIR
Ve unutmayalım; bunun tersi de doğrudur.
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Halen T.B.M.M.de görüşülmek-
te olan Borçlar Yasası Tasarı-
sı ile ilgili bazı yeniliklerden 

Dergimizin geçen sayısında 
bahsetmiştik.Bu defa da Kefa-
let ile ilgili önemli bir yeniliği 
inceleyelim;

Tasarı’nın 584.maddesine 
göre, kefalet sözleşmesinin ge-
çerli olabilmesi için eşin rızası 
gerekecek.

Bu konudaki düzenleme 
şöyle:

MADDE 584- Eşlerden biri 
mahkemece verilmiş bir ayrı-
lık kararı olmadıkça veya yasal 
olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, 
ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil 
olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurul-
masından önce ya da en geç kurulması 
anında verilmiş olması şarttır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan 

yapılan ve kefilin sorumlu olacağı 
miktarın artmasına veya adî kefaletin 
müteselsil kefalete dönüşmesine ya da 

kefil yararına olan güvencele-
rin önemli ölçüde azalmasına 
sebep olmayan değişiklikler 
için de eşin rızası gerekmez.

Bu duruma göre: Kefilin 
eşi,(karı veya koca) kefalet 
sözleşmesinin düzenlen-
mesinden önce veya en geç 
düzenlenme anında yazılı rı-
zasını bildirmelidir. Bu rıza 
bildirimi olmazsa kefalet söz-
leşmesi geçerli olmayacağı 
gibi sonradan rızanın bildiril-

mesi de sözleşmeye geçerlilik kazandır-
mayacaktır.

Bunun iki istisnası vardır:
a. Medeni Yasa’ya göre boşanma da-

vası açmağa hakkı olan eş dilerse ayrılık 
kararı verilmesini isteyebileceği gibi,  

boşanma davasında, ayrılık talebi ol-
masa da eşler arasındaki ortak hayatın 
yeniden kurulması olasılığı bulunduğu 
konusunda hâkime kanaat gelirse ta-
lep olmasa da ayrılık kararı verilebilir. 
Ayrılık süresi bir seneden üç seneye 
kadar olabilir. Bu durumda eşın rızası 
aranmaz,

b. Hakkında boşanma davası açıl-
mış olan eşin boşanma davası sonuçla-
nıp kesinleşinceye kadar (ayrılık kararı 
olmasa dahi) ayrı yaşama hakkı bulun-
maktadır.

Bu durumda da eşin rızası da aran-
mayacaktır.

Ayrıca:
Geçerli bir Kefalet Sözleşmesi dü-

zenlenip yürürlüğe girdikten sonra 
Sözleşmede yapılacak değişikliklerde:

a. Kefilin sorumlu olacağı miktar 
artmıyorsa,

b. Adi kefalet müteselsil kefalete 
dönüşmüyorsa,

c. Kefil yararına olan güvencelerde 
önemli ölçüde azalma olmuyorsa, eşin 
rızası yine gerekmeyecektir. Bunların 
tersinin söz konusu olacağı;

· Kefilin sorumlu olacağı miktarı 
artıran,

· Adi kefaleti müteselsil kefalete dö-
nüştüren,

· Kefil yararına olan güvencelerde 
önemli ölçüde azalmaya sebep olan, 
değişikliklerde yine mutlaka eşin yazılı 
rızasının bulunması gerekecektir.

Bu düzenleme, Tasarı’nın yasalaşıp 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak 
Kefalet Sözleşmeleri’nde aranacaktır.

Yasa yürürlüğe girmeden yapılacak 
olan kefalet sözleşmelerinde eşin rıza-
sına gerek yoktur.Bu Sözleşmeler yasa 
yürürlüğe girdikten sonra da geçerlili-
ğini sürdürecektir.

İSMAİL HAKKI ACAR
Avukat

Türkiye Borçlar Yasası Tasarısı
Kefaletin geçerli olması 
için eşin rızası gerekecek



Makale

Yüksek basınçlı gaz tüplerini
kullanırken bunlara dikkat edin

Gazlar hem tıbbi amaçlarla hem 
de sanayide özellikle metal sek-
töründe malzemelerin kesme 

ve kaynak işlemlerinde yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Gazların genellikle 
150, 200, 230 bar gibi çok yüksek ba-
sınçlarda tüplerde depolanması nede-
niyle, bilinçsiz kullanımlarda önemli 
riskler söz konusudur. İş gü-
venliği ve işçi sağlığı açısın-
dan önemli olan bu konuyla 
ilgili bazı başlıklar aşağıda 
sıralanmıştır:

1-) Basınçlı gaz tüpleri da-
ima depodan alınıp, çalışma 
alanına getirilerek sabitlen-
dikten sonra kullanılmalıdır.

2-) Tüpler firmamızdan 
alındığı sıraya göre değiştirilerek kul-
lanılmadır. Boş tüpler gereğinden faz-
la depoda tutulmamalıdır. Depolama 
alanları, stoktaki tüplerin uygun şekil-
de değişimini sağlamak üzerine düzen-
lenmelidir.

3-) Tüpler, güneş ışığına dik ola-
rak maruz bırakılmayacak şekilde üze-
ri kapalı bir bölgede depolanmalıdır. 
Tüplerin depolandığı alan tel örgüyle 
çevrilmeli uyarıcı levhalarla (SİGARA 
İÇİLMEZ, TEHLİKELİ VE PARLAYICI 
MADDE vs.) desteklenmelidir. 

4-) Tüpler kesinlikle düşürülmeme-
li, birbirlerine hızla çarpmaları önlen-
meli ve tüpler dik olarak depolanmalı-
dır.

5-) Tüpler, kullanılırken bir duvara 
veya bir desteğe dayatılmalı veya bir 
tüp sehpasına yerleştirilmelidir.

6-)Tüpleri kısa mesafeler dışında 
mümkün olduğunca sürüklemekten, 
yuvarlamaktan kaçınılmalı ve bu iş için 
uygun bir el arabası kullanılmalıdır.

7-) Tüp Depolama Bölgesi, Dolu 
ve Boş Tüp Bölgesi olarak iki bölüme 
ayrılmalıdır. Tüpleri depolarken, bo-
yunlarına Dolu Tüp,Boş Tüp Levhaları 

asılmalıdır. 
8-) Tüplerin depolama ve kullanım 

bölgeleri atmosferik şartlarda olmalı, 
yüksek ve düşük sıcaklıktan tüpler ko-
runmalıdır. 

9-) Gazaltı Kaynak Tekniğinin uy-
gulama alanında hava cereyanı olma-
malıdır.

10-) Tüp bir sistemde kul-
lanılırken regülatör çıkışına, 
gazın geriye dönmesini önle-
mek için gaz geri tepme valfı 
veya uygun bir çek-valf kon-
malıdır.

11-) Tüplerin veya valf 
‘lerin üzerindeki emniyet do-
natıları kesinlikle kurcalan-
mamalıdır. Boş tüplerin iadesi 

sırasında servis gelmeden önce tüpün 
içerisinde bir miktar pozitif basınç (ör-
neğin 4 BAR) bırakarak valf kapatılmalı 
ve satıcıya iade için belirlenmiş bir böl-
gede üzerine boş yazısı asılmak suretiy-
le depolanmalıdır.    

12-) Tüpler ve üzerindeki donatıla-
ra yağlı elle kesinlikle dokunulmamalı, 
valfların açılmaması veya kapanmama-
sı durumunda kesinlikle yağ sürülme-
melidir.

13-) Tüp valflarını açıp kaparken 
dikkatli olunmalı ve üzerlerine gereğin-
den fazla güç uygulanmamalıdır.Valfı 
açılmayan tüp kullanılmamalı ve satıcı 

firmadan yardım istenmelidir.
14-) Tüpleri, bir elektrik devresiyle 

bağlantılı olabilecekleri yerlere yerleş-
tirmeyiniz. Elektrik ark kaynağı yapı-
lırken, tüpe bir kıvılcım sıçramaması 
için gereken tüm önlemler alınmalıdır.

15-) Yanıcı ve parlayıcı gazların 
depolandığı Basınçlı Gaz Tüplerinin 
bağlanmış olduğu boru donanımları ve 
sistemlerin statik elektriğe karşı  top-
raklama işlemi yapılmalıdır. 

16-) Basınçlı gazlar , havalandırıl-
maya müsait ortamlarda depolanmalı 
ve kullanılmalıdır.

17-) Basınçlı gazlarla çalışırken, 
emniyet gözlüğü veya yüz siperliği ,uy-
gun eldiven  ve uygun ayakkabılar gibi 
koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

18-) Tüp valf millerinin hasarlı veya 
bozuk olanları mutlak surette kulla-
nılmamalı her zaman gazın cinsine ve 
basıncına uygun TSE’Lİ donatılar kul-
lanılmalıdır.(REGÜLATÖRLER, ÇEK 
–VALFLAR, HORTUMLAR, ŞALOME-
LER vs.) Özellikle gaz cinsine uygun 
ve kaliteli hortumlar tercih edilmeli ve 
gereğinden fazla yıpranmış, aşınmış 
hortumlar kesinlikle kullanım dışı bı-
rakılmalıdır.

19-) Tüpler her değişim sonrasında 
ve kısa aralıklarla oluşabilecek herhan-
gi bir kaçak ve sızıntı tehlikesine karşı 
düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Fatih Sivri
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Teknik 20 Makina ve Elektrik 
Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1971 
yılında, üretim yönetimi ve ko-

nusunda güçlü teknolojik alt yapıya 
sahip ortakların girişimi ile Bursa'da 
kuruldu. Firma bugün, Demirtaş Or-
ganize Sanayi Bölgesinde 8 bin metre-
kare alanda otomotiv ve hassas kesim 
üretimi, Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bin metrekarelik alanda 
zirai ilaçlama makinaları üretimi ya-
pıyor.

OTOMOTİVDE
GÜÇLÜ REFERANSLAR

Temelde otomotiv yan sanayi şir-
keti olan Teknik 20 Makina Tofaş ile 
başlayan otomotiv yan sanayi serüve-
ninde Ford, İran Khodro gibi diğer yur-
tiçi ve yurt dışı ana otomotiv ve oto-
motiv yan sanayi şirketleri ile yol aldı. 
Zaman içinde üretim sektör çeşitliliği 
genişledi ve Arçelik, Schnider Elektrik 

gibi beyaz eşya ve elektrik sektörüne 
de üretim yapar duruma gelen firma, 
Johnson Control, Magna Closures, 
Manufactura Modema, Metalis gibi 
ana ve yan sanayilerle çalışıyor. 

ZİRAİ İLAÇLAMA
MAKİNALARINDA LİDER

Teknik 20 Makina’nın, otomotiv 
sanayinin gövde ve şasi sac parçaları 
ile kapı kilitleri, kilit karşılıkları, kapı 
gergi yayları ana ürünlerini oluşturu-
yor. Beyaz eşyada kompresör plakaları, 
elektrik sektöründe ise demir dışı mal-
zemelerden basılı parçalar öne çıkmış 
durumda. Firma, otomotivin yanında, 
Türkiye'deki en büyük zirai ilaçlama 
makinaları üreticisidir.

TEKNOLOJİK
GELİŞMELERİN ÖNCÜSÜ

Teknik 20'nin güçlü, deneyimli ve 
dinamik bir kadroya sahip olan tarım 

makinaları ünitesi, Türk ve Dünya 
çiftçisinin gereksinimlerine göre en 
uygun makinaları geliştirmek için bi-
limsel çalışmaları da dikkate alarak 
üretimine yön veriyor. Özellikle ulaş-
tığı yüksek teknolojik birikimin bir 
eseri olan zirai ilaçlama ve diğer tarım 
makinalarında çiftçilerin en güvendiği 
marka olduklarını söyleyen Genel Mü-
dür Taner Yöney, “Türkiye'de hassas 
kesim konusunda büyük bilgi biriki-
mine sahip firmayız. Bu yönümüzü de 
rekabetteki en önemli silahımız olarak 
değerlendiriyoruz. Teknik 20, vizyo-
nunda belirtildiği gibi bir dünya mar-
kası olmak için; yeniden yapılanma, 
stratejik planlama ve yatırım plan-
lamasını yaparak, küresel rekabetin 
bir tehditten öteye, isabetli yönetim 
kararları ve yatırımlarla fırsata dönüş-
türüleceği bilincinde olan çalışanları 
ile beraber, vizyona ulaşmada karalı 
adımlarla yürüyoruz” dedi.

Otomotiv ve tarım
makinalarında güçlü isim;

Teknik 20



1996 yılında beş mühendis ta-
rafından kurulan ve ismini de 
buradan alan 5M Mühendislik, 

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteriyor. 1998 yılında filtre 
üreten yerli bir firmanın Bursa Bölge 
bayiliğini alarak faaliyetine başlayan 
5M Mühendislik, hali hazırda M.Ali 
Göktürk, Sadık Kutlucan, Erkan Kurt-
pınar ve Murat Cenk Aslan’ın ortak-
lığında faaliyetlerini sürdürüyor. 5M 
Mühendislik, havalandırma ve klima 
sistemlerinde (HVAC) kullanılan hava 
filtrelerinin üretim ve satışını gerçek-
leştiriyor. 

GÜÇLÜ FİRMALARIN TEMSİLCİSİ
2001 yılından bu yana Alman GEA 

Delbag Luftfilter GmbH ve Delbag 
Lufttechnik GmbH firmalarının Tür-
kiye satış temsilciliğini yapan 5M Mü-
hendislik, 2004 şubat ayından itibaren 
de sıvı filtrasyon konusunda Amerikan 
FSI firmasının mümessilliğini üstlen-
miş durumda.

Firma non-woven süzücü eleman-
ları Almanya’dan getirerek, torba filtre 
üretimi ve kaset filtre üretimi gerçek-
leştiriyor. Ayrıca filtre, klima, sentetik 
iplik, PES Polimerizasyon ve otomas-
yon konularında danışmanlık hizmeti 
de veriyor. 5M Mühendislik ayrıca, 
Amerikan General Electric firmasıyla 
da işbirliği için görüşmelerini sürdürü-
yor.

YENİ ÜRETİM HEDEFLERİ VAR
5M Mühendislik ortaklarından 

Hasan Kutlucan, Hasanağa Organize 
Sanayi Bölgesinde bulunmaktan mem-
nun olduklarını, 18 kişilik bir ekiple ça-
lıştıklarını vurgulayarak, “Hava filtrele-
rinde firmamızda kaset ve torba filtre 

üretimi yapmaktayız. Geçen yıla göre 
krizin de etkisiyle ciromuzda yüzde 25-
30’luk bir düşme oldu. Önümüzdeki yıl 
ciro hedefimiz 4 milyon TL. 2010 yılı 
için gündemimizde kompakt filtre ve 
aktif karbon filtre üretimi var. Bu ya-
tırımlarla üretim kapasitemizi yüzde 
30 arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.

İHRACAT ARTACAK
Kalite konusunda çalışmalarının 

yoğun bir biçimde devam ettiğini be-
lirten Kutlucan, “Üretttiğimiz ürünleri 
Almanya’ya gnödererek test sertifikası 
alıyoruz. İhracatımız şu an yok denecek 
kadar az. Önümüzdeki yıl yeni yatırım-
lara birlikte ihracat çalışmalarımızı hız-
landıracağız. Soğutma fuarlarına katıl-
maya çalışıyoruz. Ayrıca sektörle ilgili 
yurtiçi ve yurt dışı fuarları da yakından 
ediyoruz” diye konuştu.

Filtrede çözüm ortağı 

5M Mühendislik
HOSAB’da torba ve kaset filtre üretimi yapan 5M Mühendislik,
ayrıca filtre, klima, sentetik iplik, PES Polimerizasyon ve otomasyon 
konularında danışmanlık hizmeti veriyor.

PUSULA ANA GZT. SAYFA 01

n 10 - 16 KASIM 2009

 n YIL: 2 n SAYI: 53 n FİYATI: 5,00 TL

Bursa’nın en iyi ekonomi gazetesi
Tuğrul Dirimtekin 

PUSULA’da
Yeminli Mali Müşavir Tuğrul Dirimtekin,

Ekonomik PUSULA ailesine 

katıldı. Dirimtekin, 15 günde bir 

‘Vergisel Boyut’ köşesindeki 

yazılarıyla iş dünyasına doğru 

yönü gösterecek. Dirimtekin’in 

“Şirket çalışanlarına verilen borç 

para” başlıklı ilk yazısı 

sayfa 6’da…

Başarılı geçen bir yıl

Farklı ve yenilikçi çizgimiz ile başarılı bir yılı ge-

ride bıraktık. Ekonomi yayıncılığına yeni bir soluk 

getirdik. İkinci yaşımızda girerken yolumuza 

daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. 

Celil İnce’nin Yazısı 3’te

Esat Kaplan’ın Yazısı 18’de Dilek Göral’ın Yazısı 20’de

PUSULA ANA GZT. SAYFA 01

2-8 ARALIK 2008 YIL: 1 SAYI: 4 F YATI: 5,00 YTL

Yazıcı’dan bir

yılın muhasebesi

Konfor ve prestij

arayanlar için

Konut almanın

tam zamanı

Bursaspor Başkanı, merak edilen 

konularla ilgili sorularımızı yanıtladı...

Kampanya döneminde lüks araçlarla 

ilgili sürüş izlenimleri...

Kriz ortamında fi yatlar düştü. İnşaat 

fi rmaları cazip fırsatlar sunuyor...

Sanayide üretim azalyor, makineler duruyor, i sizler ço alyor. Çal mayan ve üzeri kara çar af-

larla örtülmü  makinelerin yer ald  y
ukardaki foto raf krizin en çarpc v

e gerçekçi boyutunu 

gösteriyor. Foto raf, Bursa’da polyviskon kuma  üreten U urluo lu Tekstil Fabrikas’ndan... Yöne-

tim Kurulu Ba kan rfan U urluo lu, “Hükümet geç kald. Bankalar kredileri geri istiyor. Tanesi 60 

bin avro olan tezgahlarm yatyor” diyor.        
           

           
           

         

Rektör Cengiz’den

sanayiciye çağrı

Kriz perakendecilere 

“Fayda”lı olacak!

OSB’ler yangın yeri!

Organize Sanayi Bölgeleri’nden gelen veriler, gerçekleri gizlemenin mümkün olmadığını ortaya koyuyor.

İşgücü kayıpları hızlanıyor, fabrikalar el değiştiriyor ya da kapanıyor, sanayiciler aidatlarını bile ödeyemiyor.

ANKARA’YI BEKLİYORUZ

“ABD’deki mortgage sıkıntısı döneminde 

bu krizi öngördük. Ama ülke olarak tedbir-

leri almakta çok geciktik. Temmuz-ağustos 

aylarında yapacağımızı yapmalıydık. İhracatta 

daralma devam eder. Şu anda yüzde 40 ama 

50’leri aşabilir. Ancak iç pazarımızı alınacak 

önlemlerle hareketlendirebiliriz. Endüstrimi-

zin 5 kanaat önderi birlikte hareket ediyoruz. 

Sorunlar ve çözüm önerilerimiz çantamızda 

hazır. Ankara’dan haber bekliyoruz. Başbaka-

nın da katılacağı EKK toplantısına sunacağız. 

Hızlı sonuç bekliyoruz.”

ÖNCE İÇ PAZAR...

“İç pazar için bazı önerilerimiz şunlar olacak; 

Yerel yönetimlerin yerli araç alımları özendi-

rilmeli. Tüketicinin alım gücü yükseltilmeli ve 

güven ortamı tesis edilmeli. Finans sektörü de 

elini taşın altına koymalı. Bu üçü yapılsın, iç 

pazar sorununun yüzde 70’ini çözmüş oluruz. 

Dışta pazar çeşitliği şart, bunu gördük. Exim-

bank kaynakları ve kredi maliyetlerinde iyileş-

tirme, likidite sorunun çözülmesi acil beklen-

tiler arasında. Sadece 2009’un ilk 6 ayını kayıp 

olarak geçersek bu iyi olur. Moralimizi yüksek 

tutmalıyız.”        
          

          
  

İhracatın patronu kriz günlerinde ilk kez Ekonomik PUSULA’ya konuştu...

Otomotiv için öneriler

Uluda  hracatç Birlikleri Ba kanlar Kurulu ve Ta t Araçlar ve 

Yan Sanayi hracatçlar Birli i Ba kan Ferit Sünneli

Dibi gördük mü?

Görünen o ki,  henüz en 

kötü noktaya gelmedik. Ama 

önlem için çok geç kaldık.

    

CEL L NCE

Türkiye’de

stagflasyon!

ABD’de stag - def lasyon, 

Türkiye’de ise stagf lasyon kon-

jonktürü yaşıyoruz.

UFUK SÖYLEMEZ
İş dünyası para arıyor!‘Cansuyu’na 3 günde 270 başvuru

KOSGEB aracılığı ile 7 banka 

tarafından imalatçı esnaf ve sa-

natkar ile KOBİ’lere yönelik olarak 

toplam 350 milyon YTL’lik cansuyu 

kredisine ilk üç günde Bursa bölge-

sinde 270 fi rmadan 14 milyon YTL’yi 

aşan talep geldi.

Ekonomik PUSULA’nın, aylık 

anketlerinin ikincisi BTSO 

Meclis üyelerine yönelik ola-

rak gerçekleştirildi. BTSO desteği ile 

hazırlanan “Küresel krizin Bursa’ya 

etkileri” konulu ankete katılan 62 

Meclis üyesinin yüzde 83,9’u, son iki 

ayda alacaklarının vadesinin uzadığı-

nı belirtti. A
nketin katılımcılarından 

yüzde 53,2’si kredi borcu bulundu-

ğunu ifade ederken, bankalardan geri 

ödeme çağrısı aldığını söyleyenlerin 

oranı yüzde 18,2 olarak belirlendi.

U
ludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mete Cengiz, üniversite-

sanayi işbirliğini ve Uludağ Tek-

noloji Geliştirm
e Merkezi’ni yazdı.

Rekabet için Fayda AŞ çatısı altında topla-

nan yerli perakendeciler üretime geçiyor. 

TPF Başkanı Şeref Songör, özel markalı 

ürünlerin Kurban Bayramı’na kadar marketlerde 

olacağını söyledi.        

A
nkara’dan yükselen ‘kimse felaket 

tellallığı yapmasın’ seslerine karşı-

lık, reel sektörde yaşanan gerçekler, 

pembe bir tablo çizmeyi engelliyor. Bursa’da 

üretimin devam ettiği 9 OSB’de adeta yan-

gın var, ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

IŞIK GÖRÜNMÜYOR

OSB yetkilileri, genel anlamda krizden 

etkilenmeyen şirket olmadığını vurgularken, 

büyük firmalarda da ciddi küçülmeler oldu-

ğuna işaret ediyor. İşten çıkarmaların özel-

likle son bir ay içinde hızlandığını, vardiya 

sayılarının düşürüldüğünü söyleyen yetkili-

ler, ilk kez bir krizde tünelin sonundaki ışı-

ğın görünmediğini kaydediyor.

İFLASLAR GELİYOR

BTSO ve Kestel OSB’lerde birer, HOS-

AB’da ise iki fabrika kapandı, DOSAB’da 

tekstil ağırlıklı 5 fi rma ya kapandı ya küçül-

dü, birinin ifl ası istendi, NOSAB’da fabri-

kalar el değiştiriyor, Gürsu OSB’de son bir 

ayda bin 500 kişi işten çıktı, 

MKP’de Bursa’dan giden 5-6 

yatırımcı arsasını devretmeye 

çalışıyor. İnegöl’de de benzer 

sorunlar var.

İstihdam kaybına 

önlem gündemde

 Artan işçi çıkarmaların yarattığı endişe-

nin ekonomik önlemler paketine yansıması 

bekleniyor. İşsizlik Fonu’nun bir bölümü-

nün, istihdamın korunması ve süreli olması 

koşuluyla, işletmelere kredi olarak kullandı-

rılması gündemde. Ayrıca, tüketici kredi fa-

izlerinin bir kısmını Hazine’nin üstlenmesi 

ve şirket birleşmelerine Kurumlar Vergisi 

istisnası üzerinde duruluyor. 

Vergide taksit 

süresi uzadı

 Yoğun talep, taksitlendirmede 28 Kasım 

olan son başvuru süresini 5 Aralık Cuma’ya 

uzattı! Geçici ve damga vergisi hariç, Eylül 

2008 itibariyle vadesi geldiği halde öden-

memiş olan tüm amme alacakları yüzde 3 

tecil faizi ile 18 ay taksitlendiriliyor.

Şahin’in ilk 

rakibi Altepe

 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hik-

met Şahin’le Osmangazi Belediye Başkanı 

Recep Altepe arasında, 5 yıldır sessiz sedasız 

süren mücadele açığa çıktı. Altepe, politika 

kulislerinde uzun süredir konuşulan Büyük-

şehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını 

açıkladı.        
          

          
       

Aday değilim

 Yazarımız Asude Şenol, AKP’den beledi-

ye başkan adayı olacağı yönündeki iddialara 

yanıt verdi: “AKP anketinde adımın geçme-

si beni rahatsız etmiyor.”       
    

ASUDE ENOL

Pusula’nın İçinden

UİB’de moda tasarım rüzgarı

Anadolu Et, ABD’yi fethedecek

Parlamış’tan açıklama

Belediyeler bütçeyi onayladı

Altın Karagöz heyecanı dorukta
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Çalışanlar meydanda

Bursa Halk Meclisi’nin düzenledi i mitingde, krizle binlerce çal ann i ini kaybetti i Bursa’dan ‘ ten atlma-

lara son verin’ ça rs y
apld.

 Kent Meydan’nda ilk kez gerçekle tirilen mitinge yakla k bin ki i katld. 
Sivil 

toplum kurulu lar ve CHP’lilerin de destek verdi i mitingde srail de protesto edildi.        
           

         

Pusula’nın İçinden

Fatura ağırlaşıyor

Sicil aff ı mecliste

Anıl güven gazeledi

TTSİS’ten yeni kredi

Zaman kaybetmeyelim

Koray’dan blok tanıtımı

İnegöl’e Kent Müzesi

13-19 OCAK 2009 YIL: 1 SAYI: 10 F YATI: 5,00 TL

Sanayiyi bitiren tablo

IMF destekli düşük döviz kuru-yüksek faiz politikası, 2003-2008 döneminde sanayi üretim yapı-

sının çökmesine yol açtı. Bu yıkım tablosu son krizle birleşince üreten, ihracat yapan sanayi bitti.

D LEK

GÖRAL

Paketin sırrı...

U UR

C VELEK

Ekonominin gerçekleri 

          
 

UFUK
SÖYLEMEZ

Korumacı önlemler... 

          
 

YIKIMIN NEDENLERİ

Türkiye’de 6 yıl boyunca IMF baskı-

sıyla, yıllık ortalama yüzde 10 enfl asyo-

na karşın, döviz sürekli geriledi. Ocak 

2003’te 1.67 TL olan dolar, Ocak 2008’e 

gelindiğinde 1.17 TL’ye kadar düştü. Bu 

dönemde döviz, enfl asyon oranında art-

mış olsaydı, Ocak 2008’de gerçekleşen 

seviyesinden 1 TL daha yüksek olacaktı. 

Kur yükselmeyince aradaki fark sanayi-

cinin zararı oldu. Elektrik, doğalgaz, 

hammadde, işçilik gibi girdilerde de son 

altı yılda ciddi artışlar yaşandı.

AYAKTA TUTMAK ZOR

İşletmeler, kur zararı 

ve yüksek maliyet yü-

zünden varlıklarını tü-

ketti ve borçlandı. Şimdi 

de fabrikalar bir bir ka-

panıyor, istihdam aza-

lıyor. Bu tabloyu yorumlayan DOSAB 

Başkanı Ertuğrul Kaplan, “Soğuk suya 

atılıp, yavaş yavaş ısıtılı
p, pişen kurbağa 

misali olduk. 2004’ten beri piştiğimizi 

söylüyoruz ama dinleyen, 

ateşi kapatan yok. Sanayi-

yi ayakta tutmak artık çok 

daha zor” diyor.

TÜFE 

18.40 10.06

USD (Ocak ort.) 
1.67 1.17

USD (Enf. art ) 
1.98 1.28

Fark (Kr) 

0.64 -0.25

Avro (Ocak ort.) 
2.67  1.71

ENFLASYON VE DÖVİZ Asgari Ücret (TL) 
306 638

Elektrik (kwh/Kr) 
10.40 15.84

Do algaz (m /TL) 
0.241  0.827

Motorin (lt/TL ort.) 
1.39 2.66

Sac Levha (ton/$) 
580 1.000

BAZI GİRDİ MALİYETLERİ

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 

Büyükşehir ve 12 ilçeyle birlikte 6 ilin 

belediye başkan adayını da Bursa’da açık-

ladı. Baykal, “Başkanlarımız partizanlık 

yapmayacak” derken, Büyükşehir Belediye 

Başkan adayı Sena Kaleli sivil toplum ku-

ruluşlarının katılımıyla “Yerel Yönetim ve 

Bölgesel Gelişmişlik Kongresi”ni topladı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP 

Bursa Teşkilatı ve milletvekillerinin 

çoğunun isteği doğrultusunda hareket 

etti. AKP’nin Büyükşehir Belediye Baş-

kan adayı Recep Altepe... Osmangazi’de 

Mustafa Dündar sürprizi yaşanırken, Ni-

lüfer adayı Işıl Z
eliha Gençoğlu Maydaer, 

AKP’nin Bursa’daki tek kadın adayı oldu.

 

Bursa’yı merkez yaptı

Teşkilatın isteği oldu

OSB’nin gazı Bosphorus’tan

BOTAŞ ile yaşanan iskonto sorununu aşamayan BTSO OSB yönetimi kendi çözümünü üretti.

MURAT

MAN

Sıkışıklığın sonu... 

          
 

BOTAŞ’ın yeni yıl ile birlik-

te kaldırdığı yüzde 1’lik is-

konto yüzünden, gaz bedelleri-

nin tahsili, ekipman ve personel 

temini ile işletme hizmetlerini 

yerine getirememekten endişe 

eden OSB’ler, yeni ithalatçı ara-

yışı içerisine girdi.

225 sanayi tesisi ile 35 bi-

nin üzerinde istihdama 

olanak sağlayan BTSO OSB, 

yıllık 1,2 milyar metreküplük 

doğalgaz ihtiyacının, 300 mil-

yon metreküplük bölümünü 

Bosphorus’tan almaya başladı.

Kervansaray’dan

çok amaçlı tesis

İsrail-Hamas kavgası

Kervansaray Termal Otel, salon 

aktivitelerini, mevcut otelin yanında inşa 

edeceği yapıya taşıyacak.

Başta Bursa olmak üze-

re, Türkiye hatta dün-

ya genelinde adeta 

bir yatırım hamlesi başlatan 

Kervansaray Termal, otelin 

hemen yan tarafında bulunan 

4 bin metrekarelik arazisinde, 

yaklaşık 8 milyon dolarlık bir 

maliyetle çok amaçlı bir te-

sis inşa etmeye hazırlanıyor. 

Yapımına sonbahara doğru 

başlanacak yatırım 2 yılda ta-

mamlanacak. Merkez binada 

boş kalacak bin 500 metreka-

relik alan ise fi zik tedavi, fi t-

ness center, spa, welness cen-

ter olarak değerlendirecek.

Saruhan Ayber... Bursa bası-

nında dönüşümün sembolü 

oldu. Kuralları yüzünden çok 

eleştirildi. Ama geriye dönüp 

baktığında pişman değil...

Patrondan yana 

olmak zorundaydım

2009’un nasıl geçeceğine iliş-

kin gösterge niteliği taşıyan 

Heimtextil Ev Tekstil Fuarı’na 

katılacak fi rmalar, planlarını 

buradan edinecekleri izlenim-

lere göre yapacak. Heimtextil’e 

katılacak fi rmalar, beklentilerini 

Ekonomik PUSULA’ya anlattı.                    

Heimtextil

yön gösterecek

Doğalgazda

indirim sinyali

Doğalgaz fi yatlarındaki 

yüksek oranlı artışla 

zor durumda kalan tüketici 

ve sanayicinin indirim ta-

lepleri gerçeğe dönüşüyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Hilmi Güler, do-

ğalgaz fi yatlarıyla ilgili ve-

rilmiş bir sözleri olduğunu 

anımsatarak, “Geçen kış da 

zam yapmadık. Ekonomi-

nin gereğine göre hareket 

ediyoruz. Hesaplamalar ay 

sonuna doğru olur” dedi.

Avrasya Stratejik Araştır-

malar Merkezi (ASAM) 

Ortadoğu araştırmacısı Serkan 

Tafl ıoğlu, Ekonomik PUSULA 

okuyucuları için Filistin’deki in-

sanlık dramını yorumladı.
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Zengin içeriği, gündem belirleyen dosyaları ve uzman yorumlarıyla  

farklılık yaratan Ekonomik PUSULA’nın yön gösterdiği okuyucu 

kitlesi giderek büyüyor.  Ekonomi, politika ve spor dünyasındaki 

en sıcak gelişmelerden siz de haberdar olun, doğru yönü bulun!...

0224

Abonelik için

3-9 UBAT 2009

 YIL: 1 SAYI: 13 F YATI: 5,00 YTL

D LEK

GÖRAL

İzninizle...

U UR

C VELEK

En kritik değişken

          
 

UFUK
SÖYLEMEZ

Kaynağı meçhul para

          
 

4 yıl daha bekleyin!

Seçim öncesi Ekonomik Pusula’ya konuşan BTSO Başkanı Celal Sönmez, kulislerde kendisine rakip diye 

gösterilen bir-iki ismin laf olsun diye ortaya atıldığını söyledi. Sönmez, ekibinden 5-6 kişiyi değiştirecek.

O
tomotiv sektö-

rünün köklü fi r-

malarından Te-

zeller Karoser, bankaların 

baskısından kurtulmak 

için ifl as ertelemesi istedi. 

Tezeller, bu süreyi yeni projelerle aya-

ğa kalkmak için kullanacak. 70 çalışa-

nını yarı ücretli izne çıkaran Gözükara 

Otomotiv ise aralık ayından bu yana 

üretim yapmıyor. Çareyi karoserci-

likten yavaş yavaş çekilmekte bulan 

Hıztaş Otomotiv de tren ve hafi f raylı 

sistem işine girdi.

BTSO Başkanı Celal Sönmez, DOSAB’da 

faaliyet gösteren BEGEV’in kendileri 

için üniversiteden daha doğru bir proje 

olduğunu belirterek, “BTSO olarak BEGEV’i 

almak istiyoruz. BEGEV’de buna ‘hayır’ di-

yen kim bilmiyorum, ama ikna edilmeli” dedi. 

Sönmez, devir işleminin gerçekleşmesi halinde 

yetkinin de BTSO’da olması şartını koyacakla-

rını kaydetti.      
          

          
        

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın 

öncülüğünde gerçekleşti-

rilecek “İş’te fırsat” projesi için yapılan anket, 

otomotiv sektörünün istihdam beklentilerini 

belirledi. 19 şirketin katıldığı ankete göre, sek-

törde en çok kaynakçıya ihtiyaç var. Bu branşı, 

kalıp işçiliği, bakım onarım, pistole boyacılığı/ 

oto boyacılığı, forkliftçilik, CNC operatörlüğü 

ve programcılığı izliyor.        
    

Kişisel çıkarları olanlar BE-

GEV’i ülke için örnek hale 

getirenleri yermeye, yanlış bilgi-

lerin kılavuzluğunda eleştirmeye 

kalkıştılar. Yanlış yaptılar.

BTSO Meclis Başkanı İlhan 

Parseker, Oda seçimlerinde 

aynı göreve yeniden aday olacağı-

nı açıkladı. Parseker, iki dönemdir 

BTSO Yönetim Kurulu Üyeliği, 

bir dönemdir de Meclis Başkanlığı 

görevini sürdürüyor.

TSO Başkanı Celal Sönmez, DOSAB’da 

faaliyet gösteren BEGEV’in kendileri 

için üniversiteden daha doğru bir proje 

BTSO 

BEGEV’i 

istiyor
BTSO 

BEGEV’i 

istiyor

Gölge etmeyelim yeter!

Kaynakçı aranıyor

Parseker göreve 

yeniden talip
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Karoser zor virajda

Yöney: Hurda 

indirimi yetersiz

30 yaş üstü araçların hur-

daya ayrılmasının ko-

laylaştırılm
ası ve buna bağlı 

ÖTV indirimine yönelik dü-

zenlemenin otomotiv sektö-

rünün hükümetten beklediği 

desteklerden yalnızca biri 

olduğunu ifade eden BUSİ-

AD Başkan Yardımcısı Oya 

Yöney, “Sayın Bakanımız Za-

fer Çağlayan’ın  belirttiği esas 

destek paketi bizim için daha 

önemli” dedi.

Diyarbakır’a

uçuş durduruldu

SunExpress, Yenişehir Ha-

vaalanı’ndan Diyarbakır-

Bursa uçuşlarını hava ko-

şullarını gerekçe göstererek, 

28 Ocak itibariyle kaldırıldı. 

Sun Exspress yetkilileri yaz 

döneminin başlayacağı nisan 

ayına kadar sefer yapılmaya-

cağını belirtti.

Türk otomotiv endüstrisinin çıkış noktası karoser imalatı, kriz nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla so-

nuçlandığı Asil Çelik’te grev başladı. 750 işçi adına 

fabrikanın önüne ‘Bu iş yerinde grev var’ pankartı asıldı. 

İşçilere seslenen Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Baş-

kanı Adnan Serdaroğlu, “Bıçak kemiğe dayandı, geri adım 

atacak yerimiz kalmadı. Haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz. 

Ekmeğimiz ve onurumuz için sonuna kadar mücadele 

edeceğiz” dedi.

Asil Çelik’te 

grev başladı

Yerel seçim 

daha hassas

Doğalgazda büyük indirim

Son olarak kasım ayında yapılan yüksek oranlı doğalgaz 

zammı yerini indirime bıraktı. Fiyatlar konutlarda yüz-

de 17, sanayide yüzde 18 oranında geriledi.

Bursa’da yapılan ‘Seçim Gü-

venliği Bölge Toplantısı’nda 

konuşan İçişleri Bakanı Beşir 

Atalay, yerel seçimlerin genel 

seçimlere göre daha hassas oldu-

ğunu söyledi. Atalay, “29 Mart’ı 

en küçük yerleşim birimine ka-

dar daha dikkatli takip etmemiz 

gereken bir seçim ortamı olarak 

görüyoruz” dedi.

HEYKELİNİ DİKERLER

BTSO’nun ay sonunda yapılacak seçimlerinde baş-

kanlığa son kez aday olan Celal Sönmez, dört yılda 

gerçekleştirdikleri 19 hizmet maddesi bulunduğunu, 

bunların bir tanesini yapan bir oda ve yönetimin, hey-

kelinin dikileceğini söyledi. Sönmez, seçimde karşısı-

na çıkacak adayların Oda’yı daha ileri götüremeyecek-

lerse dört yıl daha beklemelerini istedi.

‘ADAY ÇIKARSA YARIŞIRIZ’

“Seçim demokratik bir ortamda yapılacak. Aday çı-

karsa yarışırız. Seçilirse, emrindeyiz. Seçilemezse, bi-

zimle birlikte olacağına eminim” diyen Sönmez, kendi 

ekibinden de 5-6 kişinin değişeceğini, ancak isimlerin 

Meclis seçimlerine  göre şekilleneceğini açıkladı. Sön-

mez, yönetimde her dönem yapılan bu değişikliğin 

Meclis’in kalitesini yükselttiğini de vurguladı.

‘RAKİP KALMADI’

Başkanlığı süresince uzlaşmacı tavır izlediğini kay-

deden Sönmez, “Düşmandan kurtulmanın en kesin 

yolu onu dost edinmektir, diye bir deyim vardır. Tabii 

ki ‘muhalefet eden düşmandır’ demiyorum, ama bir 

rakip diyelim. Bizim için tüm Meclis dosttu. Hepsine 

değer verdiğimizi görünce, rakip diye bir şey kalmıyor” 

yorumunu yaptı.

PUSULA ANA GZT. SAYFA 01

Pusula’nın İçinden

Dünyanın halısını üretiyor

EKK’da turizm masaya yatırıldı

İncir üreticisine ilaç uyarısı

Ulaşımda demiryolu gerçeği

Coşkunöz’den eğitime destek

İki farklı Bursaspor

28 TEMMUZ - 3 A USTOS 2009

 YIL: 1 SAYI: 38 F YATI: 5,00 TL

İSO 500 listesine

32 Bursalı firma girdi

Terminal aylık 1 milyon 

TL’ye ihaleye çıkıyor

Bursa’da üretim yapıp BTSO’ya kayıt-

lı olmayan 9 şirketle birlikte listede 41 

Bursa fi rması yer aldı.       
Sayfa 8’de

Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası 

Otobüs Terminali ihalesini 4 Ağustos 

Salı günü yapacak.         
  Sayfa 14’te

BOTAŞ, 8 Temmuz tarih-

li Amme Alacakları için 

düzenlenen ödeme emri 

ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

OSB’den 24,2, Demirtaş OSB’den 16,2, Eskişehir 

OSB’den 12, Gürsu OSB’den 1,2 milyon lira, Nilü-

fer OSB’den 295 bin lira, Ak Enerji’den 1,6 milyon 

lira olmak üzere 50 milyon lirayı aşan taşıma bedeli 

farkını istemişti. EPDK kararı gereği bu farkları ta-

lep eden BOTAŞ, söz konusu bedelleri tahsil edip 

dağıtım şirketlerine ödüyor.

TELAFİSİ OLMAYAN ZARAR DOĞAR

Organize sanayi bölgeleri ve şirketler, geçtiğimiz 

hafta Ankara İdare Mahkemeleri’nde BOTAŞ’a 

dava açtılar. Dava dilekçelerinde, bir kamu alacağı-

nın söz konusu olmadığı belirtilip
, Amme Alacakları 

için düzenlenen ödeme emrinin iptali isteniyor. Bu 

tahsilatların yapılması durumunda sanayi bölgeleri 

ve fi rmaların işlevini yerine getiremeyeceği ve telafi -

si olanaksız zararların doğacağı vurgulanarak, yürüt-

menin durdulması talep ediliyor.

EPDK’YA DA BAŞVURDULAR

Bu konuyu OSBÜK aracılığıyla Enerji Bakanı 

Taner Yıldız’a taşıyarak, siyasi platformda da çö-

züm arayan sanayiciler BOTAŞ’a açılan davalarla eş 

zamanlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

(EPDK)’na başvurdular. EPDK’nın, Elektrik Piya-

sası Kanunu’nun doğalgaz piyasası ile ilgili görevleri 

kapsamında, ihtilafl arı çözme görevini yerine getir-

mesi isteniyor.        
          

          
          

Fransız yapı market devi Le-

roy Merlin, Türkiye pazarına 

Bursa’dan giriyor. Yalova Yolu’nda 

inşaatı süren Anatolium Bursa Alışveriş 

Merkezi’nde gelecek yıl açılacak yapı 

market, personel alımını tamamladı. 

BAUHAUS DA GELİYOR

Türkiye’de 5 mağazası bulunan Al-

man Bauhaus fi rması da 2010 yılında 

Bursalılarla buluşacak. Bauhaus Bursa 

mağazası Orhaneli yolunda inşaa edi-

liyor. Yerli yapı market devi Koçtaş da 

Korupark’taki ilk mağazasının ardından 

Bursa’daki ikinci şubesini açmak için yer 

arayışlarını sürdürüyor.

Otomotiv üretimiyle benzerlik gös-

teren küçük boyutlu seri yat üre-

timinde Bursa’da potansiyel olduğunu 

söyleyen Logos Marine’nin kurucu 

ortağı Cem Tunçyürek, sanayiciye oto-

motivdeki gibi yabancı devlerle ortak-

lık önerdi.

Türkiye’nin dünya çapında ilk 10 

içinde bulunduğunu söyleyen 

Tunçyürek, Bursa’daki Sirena Yatçılık’ın 

örnek alınabileceğini söyledi. Tunçyü-

rek, “Ekonomik kriz sektörü yüzde 50 

etkiledi” dedi.        
          

 

BOTAS’A ‘FARK’ DAVASI

Bursa ve Eskişehir organize sanayi bölgeleri ile bazı fi rmalar, 2004-2006 dönemine ilişkin 50 milyon lirayı aşan do-

ğalgaz taşıma bedeli farklarına karşı ‘ödeme emrinin iptali’ ve ‘yürütmenin durdurulması’ istemiyle dava açtılar.

U UR

C VELEK

Olduğu gibi görünmeyenler...

          
 

UFUK
SÖYLEMEZ

Esnafa icra bildirimi...

          
 

ESAT
KAPLAN

Geçmiş olsun!..
          

 

D LEK

GÖRAL

Dumandan değil...
          

 

Taşıma bedeli alınması 

BOTAŞ’ın inisiyatifi  ile 

uyguladığı işlem değildir, tama-

mıyla EPDK kararları gereğidir.

Dağıtım şirketleri için taşı-

ma bedelini EPDK belirler. 

BOTAŞ bu bedeli tahsil edip ilgi-

li şirkete öder, bir geliri yoktur. 

 
Danıştay’ın karar iptalleri 

sonrası EPDK, dağıtım şir-

ketlerine geçmişe dönük fark taşı-

ma bedeli alınmasına imkan tanı-

yan yeni bir karar almıştır. 

BOTAŞ’TAN TAŞIMA BEDELİ FARKLARI AÇIKLAMASI

Gazetemize, Genel Müdür 

H.Saltuk Düzyol’un gönder-

diği BOTAŞ açıklamasında şu 

hususlara yer verildi:

BİZ EPDK

KARARLARINI

UYGULUYORUZ

PUSULA

OZEL

Gelecek 25 yıl içinde yüzde 

50 civarında artması bek-

lenen dünya enerji tüketiminin 

büyük bölümünün, içinde bu-

lunduğumuz bölgeden karşıla-

nacağı öngörülüyor.

Küresel krizle fi nans 

sektörüne adım atan 

Bursa merkezli Off erty, 

para satan ile para arayanı 

buluşturuyor. Firma bir yıl-

da 200 bayii, 900 iş ortağı-

na ulaştı.      

Atık tartışmasında sorun, kamusal mali-

yeti kimin üstleneceği konusunda dü-

ğümleniyor. Kriz ortamında sanayicinin de 

toplayıcı fi rmaların da eksi maliyete taham-

mülü yok.         
          

       

Ekonomi yönetimi, ÖTV ve KDV zam-

larından sonra harcamaları kısmaya 

yönelik önlemler üzerinde çalışıyor. Yataklı 

hastalardan katkı payı alınması ve ilaçta yeni 

bir fi yatlandırma sistemi uygulanması plan-

lanıyor.        
          

          
          

 

krar Alkan

Enerjide terminal 

ülke olmaya geçiş

Yapı marketlerin

gözü Bursa’da

‘Yat’ta Türk damgası

Kredi bulma

uzmanı

Atıkta sorun

kamu maliyeti

Bütçeyi sağlık 

dengeleyecek

Makina üreticisi 

Çin’e gitsin!..

Fransız Leroy Merlin ve Alman Bauhaus, 2010’da açılıyor. Koçtaş ikinci mağazaya yer arıyor.

YAPI MARKET

Hızla gelişen sektör

Türkiye’de elektronik kuman-

dalı ilk kaynak makinasını 

yapan Makina Mühendisi Tür-

ker Çilingir, sektörün geleceğin-

den ‘Çin etkisi’ nedeniyle umutlu 

değil. Çilingir, üreticilere ‘Gidin 

Çin’de üretim yapın’ tavsiyesinde 

bulunuyor.
İş Yemeği 10’da

Ovanın yarısını kaybettik

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa 

Şubesi Başkanı İlhan Demiröz’ün 

kaleminden  PUSULA Sizde 12’de

Yayın yaşamına 11 Kasım 2008’de başlayan Ekonomik PUSULA, birinci kuruluş yıldönümünü 

kutluyor. Ekonomi yayıncılığında yeni bir kulvar açarak, haber ve yorumlarıyla farklılığını ortaya koyan 

PUSULA, kısa bir sürede ‘Bursa’nın en iyi ekonomi gazetesi’ olmayı başardı.   n Haberi 10’da

BSMMMO üyeleri 1 Ocak 2010’dan itibaren borçlu mükellefin defterini tutmayacak

ONCE PARA SONRA HIZMET
Mali müşavirler, mükellef lerden tahsil edemedikleri alacakları için yasadan gelen haklarını kullanmaya hazırlanıyor.

Bursa Serbest Muhasebeciler ve Mali 

Müşavirler Odası Başkanı Mesut 

Topçu, 3 bin 500 üyenin bugüne ka-

dar pek dile getirilmeyen tahsilat sorununa 

buldukları çözümü anlattı. Meslektaşlarına 

yapılacak ödemelerin iş adamları tarafın-

dan hep alacaklılar listesinin sonuna ko-

nulduğunu vurgulayan Topçu, bu durum 

karşısında örgütsel bir karar aşamasına 

geldiklerini söyledi.

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Topçu, meslek yönetmeliğinin iki önemli 

maddesine dayanarak yönerge hazırlayıp 

Oda Meclisi’nin onayından geçirdiklerini 

belirterek, “İş dünyasına bir çağrı yapmak 

istiyorum. Yılbaşına kadar meslektaşlara 

olan borçlarını lütfen ödesinler. Aksi tak-

dirde meslektaşlar onların işlerine 2010’da 

devam edemeyecekler” dedi.

“YANLIŞA YÖNELTİR”

Bunun önüne geçmemeleri halinde bir 

takım yanlış uygulamaların ortaya çıkaca-

ğına dikkat çeken Topçu, “Örneğin bizde 

emanet para alma yasağı vardır. Emanet 

paralar alınabilir, yerine yatırılmayabilir. 

Bu büyük bir sorun. İş dünyasının temsilci-

lerinin bize kulak vermeleri lazım. Bu mu-

hasebecilerin kriz feryadı olarak da değer-

lendirilebilir” dedi.            n İş Yemeği 9’da

3 bin 500 
kişi içinde 
iyi para 
kazananların 

sayısı 300’ü 

geçmez.

M
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POSCO temel attı
Güney Koreli çelik devi POSCO, Türkiye’deki ilk fabrikası POSCO-TNPC’nin temelini attı. Yatırı-

ma başlamadan ilk anlaşmasını Renault ile yapan şirket, ikinci tesisini İzmit’e kurmayı planlıyor.

Yazarımız Uğur Civelek, Meclis’te görüşmelerine başlanan 2010 yılı bütçesini değerlendirdi.

HAMMADDE GÜNEY KORE’DEN

Hasanağa’da 24 milyon dolarlık çelik işleme tesisi kurmak 

için harekete geçen POSCO, temele ilk harcı koydu. Bursa fab-

rikasını batı Avrupa’ya geçişte bir köprü olarak gören şirketin 

Merkez Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı In-Hwan Oh, yılda 

170 bin ton çelik işleyecek fabrikanın hammaddeyi Güney 

Kore’den getireceğini açıkladı.

TEMMUZ 2010’DA AÇILACAK

İlk anlaşmayı Renault ile yaptıklarını belirten Oh, işlerin yo-

lunda gitmesi halinde İzmit’te de fabrika kuracaklarını söyle-

di. Oh, “Yerelde büyümek için Bursa’nın desteğine ihtiyacımız 

var” dedi. Yeni teşvik sistemi kapsamında tamamı Güney Kore 

sermayesiyle kurulan ve Temmuz 2010’da açılacak tesiste 100 

kişi istihdam edilecek.                           
                  n Haberi 16’da

Bu kalp seni unutur mu!..

Atatürk’tü, ama bir faniydi ve her fani gibi 

ölümlüydü. Atatürk olarak farkı ölüm-

lülüğünde değil, ulusuna bıraktığı kalıtın 

ölümsüzlüğündedir. Gazeteci Hacı Tonak’ın 

yazısı Atatürk ve Bursa Dosyası’nda...

Şahin için umutlu bekleyiş

Silahlı saldırıya uğrayan 

Hikmet Şahin’in sağlık 

durumu ciddiyetini koru-

yor. Antalya’da yakalana-

rak tutuklanan saldırgan 

ise susma hakkını kullandı. 

n Haberi 23’de

Murat Gülez PUSULA’da

Bursaspor’un unutulmaz 

başkanlarından Murat 

Gülez,  bundan böyle Bursaspor 

ile ilgili görüş ve düşüncelerini 

PUSULA’da yazacak. Gülez’in ilk 

yazısı ‘Sağlam ne demek istiyor’.

2010 bütçesi, ekonominin yüzde 

3,5 oranında büyüyeceğini, enf-

lasyonun düşük, işsizliğin de 

yüksek düzeylerde kalıcı olacağı var-

sayımlarına göre hazırlanmış. Har-

camalar kısılıyor, vergi gelirlerinin 

öngörülen büyümenin çok üzerinde 

artırılacağı ve açığın büyümesine izin 

verilmeyeceği iddia ediliyor. Bir an-

lamda bir yıl önceki tiyatro 

tekrarlanıyor, sermaye ke-

simine şirin görünmek ve 

beklentileri yönlendirmek 

amacı ön plana çıkıyor ve 

gerçekçilikten uzaklaşmak 

farz oluyor!.. 

2010 bütçesi gerçekçi

görünüm sunmuyor

SERKAN
ÖZGÖZ

Doğruları söylemek
           n Yazısı 17’de

SENA
KALELİ

Dil yaresi
           n Yazısı 18’deUFUK

SÖYLEMEZ

İşsizlik-ayrılıkçılık  
           n Yazısı 4’te

SEDAT
YALÇIN

Lobicilik
           n Yazısı 7’te

ALİ OSMAN
MEMİŞ

Dikkat! İkinci dip...
           n Yazısı 7’de

Uğur
CİVELEK

Yazısı 5’te

Murat GÜLEZ

Yazısı 23’te

Pusula’nın İçinden

Partner Çelik Bursa’yı sırtlayacak

Girişimci güveni artıyor

Reklam sektörü 2010’dan umutlu

Sigarada ÖTV yükseliyor

Gazetecilik için ayağa kalk

Fotoğraflarla geçen hafta

3
6
8

20
17

22

Gerçek meyveli maden suyu ile ürün 

yelpazesini genişleten Kınık, küre-

sel krize karşın yılın ilk 8 ayında yüzde 

56 oranında büyümeyi başardı. Kınık 

Sağlıklı İçecek Grubu Yönetim Kurulu 

Başkanı Bilgi Arıç, 2009 yılı Mayıs ayına 

kadar 10 milyon dolar yatırım yaptıkla-

rını ve saatte 135 bin şişe üretim kapasi-

tesine ulaştıklarını açıkladı.
   n Haberi 3’te

Kınık ‘Activ’le büyüdü

MKP OSB’de kongreye doğru

HOSAB Müdürü Kaplan istifa etti

Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (OSB), gerekli 

yasal süreçleri tamamlayarak, genel kurul aşamasına geldi. 

Kongrenin ardından vekaleten yürütülen OSB Müdürlüğü gö-

revine de asaleten atama yapılacak.                     n Haberi 19’da

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden ayrılan 

Hüseyin Kaplan’ın yerine HOSAB Denetim Kurulu üyelerin-

den Bahattin Canıgüleç’in atanması bekleniyor.   n Haberi 19’da

‘Performans Değerleme ve Çalışan Verimliliği: Perfor-

mansta Geribildirim’ başlıklı kitabını iş dünyası ile bu-

luşturan Dr. Kurtuluş Kaymaz, insan kaynakları uygula-

malarında henüz istenen düzeyde başarılı olamadığımızı 

söyledi. Dr. Kaymaz, insan unsuruna bakış açısı değişme-

diği sürece, insan kaynakları süreçlerinin istenen düzeyde 

değer yaratamayacağını ifade etti.
n Elif Sezgin’in Söyleşisi 21’de

İnsan kaynaklarında başarı

için daha çok yolumuz var!

Masalarınıza yakışacak çerçeveli Atatürk 

portresi bugün gazetemiz ile birlikte...

Başarı
ve çaba

İkinci yıla

başlarken

ekonomikpusula.com

224 211 62 42

yazarlarıyla
farklı...

Doç.Dr.Adnan Gerçek

Dilek Göral

Ufuk SöylemezTuğrul Dirimtekin

A.Osman Memiş

Esat Kaplan

Koray Gürtaş

Murat Gülez

Sena Kaleli

Uğur Civelek

Celil İnce

Kudret Akgün

Sedat YalçınMurat İlkme

Serkan Özgöz

Dr.Kamil Salihoğlu

Murat İman

Şaziye Sezginer

DİVİT BASIN YAYINCILIK



Haber

40

Maaşlarını bırakıp peşinden 
gelen üç arkadaşı ile yola çı-
kan, ancak şu an için ortağı 

Ali Mutlu ile yola devam eden Rıdvan 
İşbaşaran, 10 yıl önce kurduğu Artofis 
ile bugün sektörün öncülerinden olan 
bir firma yarattı.

Gobal ekonomik krizle mücadele-
den başarıyla çıkmayı başaran firma, 
bugün Masachi markası ile Türkiye’nin 
ikinci büyük ofis mobilyacısı oldu. 

İşbaşaran ile yaptığımız söyleşide, 
ilginç bir yatırım ve başarı öyküsü oku-
yacaksınız…

- Sektöre nasıl adım attınız?
- Artofis Mobilya AŞ’yi 2000 yılında 

kurduk. O zamanlar Toprakbank vardı 
ve projelere bağlı kredi veriyorlardı. Bir 
proje hazırladık. Özlüce’de bir yer tut-
tuk. Krediyi almış gibi yerin kontratını 
yaptık.

İtalya’dan makina getiren firma-
ya gittik. İşler iyi gitmezse geri alma 
garantisi ile makinayı verdi. İmalata 
başladığımızda kime satacağımızı dü-
şündük. Ankara, Erzurum, İstanbul ve 
İzmir’deki şirketlerden ‘Malını sataca-
ğız’ yazılı antetli belgeler aldım.

Makinalarımız 84 bin avro idi. İş-
letme sermayesi ile birlikte toplam 
100 bin avro kredi istiyorduk. Krediyi 
de aldık. Şentürkler Makina’nın sahibi 
Sami Şentürk de destek vererek, bize 8 
ay vade senetle marangoz makinaları-
nı kullanmamızı sağladı. Özlüce’de bin 
600 metrekarelik yerimizde işe önce 13 
kişi ile başladık ve 5-6 ay gibi kısa bir 
sürede 33 kişiye kadar çıktık.

- Ya sonra…
- Dört ortak ile hedefler farklı olun-

ca ister istemez frekans ayrılıkları da 
başladı. Biz her ayrılıktan sonra yüzde 
100 büyüdük. 2004’ten 2005’e geçer-
ken Özlüce’deki bin 600 metrekarelik 
yerden, 3 bin 800 metrekarelik büyük-

lüğe ulaştığımız NOSAB’a taşındık. 
Derken bir arkadaşımız daha ayrıldı. 
İşi ve kapasitemizi tekrar büyütmek 
zorunda kaldık.

Çok şükür işler iyi gitti ve firmamı-
zın 10. yılını kutlamamıza 2 gün kala 8 
Mayıs’ta, 5 bin 850 metrakaresi kapalı 
olmak üzere toplam 9 bin 100 metre-
kare alan üzerine kurulu olan ve bugün 
için 101 çalışanı bulunan Hasanağa’daki  
fabrikamızı satın aldık. Bugün ortağım 
Ali Mutlu ile beraber yola devam ediyo-
ruz. NOSAB’ta da Grup Koltuk diye bir 
şirketimiz var ve 57 kişi çalışıyor. 

- Masachi’nin sektördeki konu-
munu öğrenebilir miyiz?

- Büyüklük tanımı ciroya, metrekare 
büyüklüğüne, çalışan sayısı ve makina 
parkuruna göre yapılır. Benim anladı-
ğım büyüklük, bunlarla kıyaslanır. İma-
lat olarak düşündüğünüzde metrekare 
olarak Türkiye’de en yüksek metrekare 
kapalı alana sahip ikinci firmayız.

Masa ile koltuğu birleştirdiğiniz 
zaman çalışan sayısı olarak yine ikin-
ci firmayız. Ciro bakımından da kesin 
ikinciyiz, yani bunları topladığınızda 

ben kendimi ikinci addediyorum. Ma-
kina parkuru olarak 4 tane CNC, 2 tane 
panel ebatlama, 4 tane PVC makinamız 
var, bunun yanı sıra daha alt makinala-
rı da sayarsak en son sistem makinaları 
olan firma biziz.

- İhracatın payı ne kadar? 
- Türkiye çapında 52 ilde 130’un 

üzerinde bayimiz var. Dolaylı olarak 18, 
devamlı olarak da Almanya, Kosova, 
Bulgaristan, Yunanistan, İngiltere, Ür-
dün, Türkmenistan, Suudi Arabistan, 
Afganistan, Libya, Tacikistan ve Kıbrıs 
gibi 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ayda 
10 bin, yılda ise 120 bin parça üretiyo-
ruz. Üretimimizin yüzde 20’si ihracata 
gidiyor. 

- Krizden nasıl etkilendiniz?
- Biz bu krizde hem masada hem 

de koltukta geçen yılki ciromuzu geçi-
yoruz. Şu anki göstergelerimize göre 
2009’un bitmesine 1 buçuk ay olma-
sına rağmen 2008’i yakaladık. Geçen 
yılki masa ciromuz 8 milyon 800 bin 
TL, koltuk ciromuz da 3 milyon 700 
bin TL. Gelen siparişlerle birlikte bu 
seneki masa ciromuzu 10 milyon TL, 

Bir başarı öyküsü Masachi 
10 yılda ofis mobilyacılığında ikincilik koltuğuna oturan Artofis, kriz yılında cirosunu 
yüzde 36 arttırdı. 5 yıl içinde Türkiye çapında tanınan bir marka olma amacındaki 
firmanın sırrını Genel Müdür Rıdvan İşbaşaran anlattı.
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koltuğu da 7 milyon TL ile kapatacağız 
gibi. Ciromuzu yüzde 36 gibi arttırmış 
gözüküyoruz. Ancak ciromuzu arttır-
mamıza rağmen karlılığımız düştü.

- Kriz döneminde nasıl bir yol 
izlediniz de diğer firmaların aksine 
yükselişi yakaladınız?

- Piyasayı iyi analiz ettik. Piyasanın 
ne istediğini, piyasanın hangi modelle-
re yatkın olduğunu araştırdık. Hem Av-
rupa, hem Ortadoğu hem de Türkiye’de 
ne tür modeller gidiyor? Neler talep 
ediliyor? Buna müşterimizle birlikte 
karar verdik.

Eğer rakiplerinize benzemeyen, 
kendinize özgü tasarımlar yaparsanız, 
bunu da kaliteli üretim ve hizmet an-
layışıyla piyasa sürdüğünüzde bir adım 
öne geçersiniz. Önemli olan sizin be-
ğenmeniz değil piyasanın o ürünü nasıl 
bulduğudur. Sırf ürünün güzelliği de 
yetmez. Fiyatının da doğru olması ge-
rekli. Model tuttu diye fiyatını abartır-
sanız satamazsınız.

Kriz döneminde çoğu firma katalog 
yatırımı bile yapmaktan kaçınmışken, 
biz 2009’a yeni kataloğumuzla girdik, 
fuarlara katıldık.

Rakiplerimiz masrafları kısarken, 
biz daha çok yatırım yaptık. Farklı ebat-
larda, birçok renge sahip olan ve aynı 
zamanda ekonomik olan modellerimiz 
çok tuttu. Rekabetçi bir ortamda fiyat 
istikrarı çok önemliydi. Bu kriz döne-
minde fiyatları artırmak büyük hata 
olurdu. Bütün maliyet girdilerinin art-
masına ve dalgalanmalara rağmen biz 
de el frenini çektik. 2008’de cam olsun, 
metal ya da alüminyum olsun, sunta 
olsun fiyatlar çok hareketliydi ama biz 
rakamlarımızla hiç oynamadık. Bunla-
rın geçici olacağını öngörüp bazı şeyleri 
sineye çektik.

‘Maliyet arttı, hadi biz de zam yapa-
lım’ diyerek devamlı fiyatı değişen fir-
malar geri çekilmek zorunda kaldılar.

Ayrıca değişik satış pazarlama 
stratejileri geliştirdik. Hareketli kam-
panyalar yaptık mesela. Belli kotalara 
belli ödüller koyduk. 20 bin TL’lik mal 
alana bir telefon, 60 bin TL’lik alana 
fotokopi makinesi hatta belli rakamlar-

la televizyon, araba, kamyonete kadar 
çıktık. Oturup beklemenin kime ne 
yararı var? Türkiye’yi kendi aramızda 
bölüşerek seyahat ve pazarlama turları 
düzenledik.

- Masachi ile hedefiniz nedir?
- 5 yıl sonra Türkiye çapında ulu-

salda reklamlara çıkan, artık vatanda-
şa kadar indirgenmiş bir firma olmak 
istiyorum. Bu işi yapanlar arasında sı-
kıntımız yok ama çocuklar dahil herkes 
tarafından tanınırlığı artmış bir firma 
olmak amacındayız. ‘Masachi bir ofis 
markasıdır’ dedirtmek istiyorum. 

- Kriz sektörünüzü nasıl etkile-
di?

- Birçok firma kapandı. Birçoğu da 
bu sektörden çekilip, mutfak veya ev 
mobilyasına geçti. Kriz başladığı za-
man ilk etkilenen sektör, krizden çıkış 
başladığı zaman da en son hareketle-
nen sektör bizimki. En büyük sorunu-
muz bu. Biz lüks mal satıyoruz. Giysi 
gibi bir ihtiyaç malı değil. 

- Sektöre girecek ya da girmek 
isteyenlere neler önerirsiniz?

- Bankalarda krediniz varsa, gücü-
nüz paranız varsa siz ayakta kalabilir-
siniz. Şimdi biz de yeni başlayan arka-
daşlarımıza bir çok destek veriyoruz. 
Çünkü krizin ne zaman biteceği belli 
değil. 2009 nasıl bitecek? 2010’da ne-
ler başımıza gelecek? Herkes bir bedel 
ödedi. İşi çok sıkı tuttuğumuz halde biz 
de ödedik.

- Sanayiciler olarak hükümet-
ten neler bekliyorsunuz?

- Dünyanın en pahalı elektriğini ve 
en pahalı yakıtını kullanıyoruz. Böyle 
olunca rekabet şansımız da az oluyor. 
İşverenin SSK yükünün hafifletilme-
sini istiyoruz. Yüzde 18 KDV oranları 
çok fazla.

Maliyetler bu kadar yüksek olunca 
ürünün üzerine de yük binmiş oluyor. 
Fiyatlar tüketiciye daha yüksek rakam-
larda ulaşmaya başlıyor. Firmaların ge-
liri azalmışken bu sektörden alışveriş 
yapmıyor. Ancak hükümetin son ÖTV 
ve KDV indirimleri ile bizim satışları-
mız yüzde 100 arttı. Bu tür desteklerin 
devam etmesi gerekiyor.
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Tarih ve şövalyeler kenti
RodosÇeşitli medeniyetleri içerisinde barından, 

dünyanın ikinci büyük kalesinin yer aldığı 
ve tarihe “Şövalyeler Kenti” olarak geçen 
Rodos Adası, 390 yıl Osmanlı yönetimi 
altında altın çağını yaşadı.

Konumunun stratejik öneme 
sahip olmasından dolayı   
asırlar boyunca savaşlara ve 

kuşatmalara sahne olan ve tarih bo-
yunca birçok medeniyeti barından 
Rodos, UNESCO tarafından kültürel 
miras olarak koruma altına alınmış. 
Ev sahipliği yaptığı Bizans, Osmanlı ve 
St. John Şövalyeleri'nin izlerini taşıyan 
ada ile aynı adı taşıyan Rodos şehrinde 
gezilmeye değer birçok önemli merkez 
bulunuyor.

KALE İÇİNDEKİ ESKİ ŞEHİR
"Eski şehir" ve "Yeni şehir" olmak 

üzere ikiye ayrılan Rodos Adası'nda 
Eski Şehir adaya gelen ziyaretçilerin 
ilgisini çekiyor. "Yeni Şehir" ise yeni 
yapılar ve bir çok alışveriş merkezi 
ile süslenmiştir. Yeni Şehir'de bulu-
nan bir çok kilise ve camiyi gezebi-
lirsiniz.

Rodos'ta şövalyelerin gezdiği 
yollarda yürüyebilir, tarihe tanıklık 
eden mimari yapılar, kiliseler, cami-

leri görebilirsiniz. Ortaçağ'a ait 6 
kapılı, bir ucundan diğer ucununa 
4 kilometre yürünebilir kalenin içi-
ne kurulu eski şehirde, şövalyelerin 
gezdiği dar sokaklar, kalenin mistik 
havası ve içerisinde bulunan cami, 
kilise gibi yapılar ile müzeye çevri-
len sokak, büyük ilgi çekiyor. Tarihi 
kalenin kapılarında ve sokaklarında 
ise Rodoslu çocukların harçlıklarını 
kazanmak için çaldıkları Akordionu 
dinleyerek nostalji yapabilirsiniz.

Rodos’ta Türk fuarı

Rodos Adasında bu yıl ikinci 
kez Türk İhraç Ürünleri 

Fuarı yapıldı. Kasım ayı başında 
yapılan fuara 80 firma katıldı 
ve 3 günde 8 bin kişi ziyaret 
etti. Özellikle Muğla’da bulunan 
firmaların ilgi gösterdiği fuarda 
200’ün üzerinde ticaret sözleş-
mesi gerçekleştirildi.
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LİNDOS’DA EŞEK SAFARİ 
Bir zamanlar adanın ticaret 

merkezi ve baş şehri olarak bili-
nen adaya uzaklığı 51 kilometreyi 
bulan Lindos bölgesi de tarihi Ak-
ropolis, beyaz badanalı evleri, dar 
sokakları ile turistler tarafından en 
çok ziyaret edilen bölge. Yürüyerek 
veya eşeklerin sırtında ulaşılabilen 
Akropolis'ten denizi, göletleri, şehri 
ve doyumsuz manzarayı seyretmek 
mümkün.

 
MEDRESE VE CAMİLER

Rodos'tan günümüze 12 çeşme, 
3 hamam, Süleymaniye Medresesi 
başta olmak üzere bazı medreseler 
ile Sultan Süleyman İmareti, Saat 
Kulesi, Fethi Paşa Rüştiyesi, Hafız 
Ahmed Ağa Kütüphanesi, 18 mescit 
ve 7 cami kalmış. Camilerden halen 
sadece bir tanesi faal durumda. Ro-
dos Adası'nı ziyaret eden Türk ziya-
retçiler, en fazla ilgiyi ise adada bu-
lunan Osmanlı dönemi eserlerine 
gösteriyorlar. Adada tarihi geçmişi 
olan çok sayıda cami, han, hamam, 
saat kulesi, kütüphane ve türbe bu-
lunuyor.

EN GÖZDE YER; HAFIZ AHMED 
AĞA KÜTÜPHANESİ

Ziyaretçilerden en fazla ilgiyi ise 
Murat Paşa Külliyesi görüyor. Çam 
ve okaliptus ağaçlarıyla kaplı külli-
yede cami, türbe ve Osmanlı mezar-
ları yer alıyor.

Rodos Adası'nı Türklerin ziyaret 
ettiği yerlerin başında ise Osmanlı 
donemine ait 1793 yılında Hafız 
Ahmet Ağa tarafından inşa edelen 
kütüphane yer alıyor. Kütüphanede 
bulunan 2 bin 500 kitabın, yaklaşık 
1000'i el yazması ürünlerden oluşu-
yor.

Öte yandan, Rodos'ta bulunan 
eski Türk okulu olarak kullanılan 
tarihi Süleymaniye Medresesi ise 
harabe haliyle dikkatleri çekiyor. 
İçeri giriş ve ziyarete izin verilme-
yen Eski Türk okulu, 1972 yılından 
bu yana kapalı.

Osmanlı dönemine 
ait olan 7 camiden 

sadece Süleyma-
niye Camii ibadete 

açık. (yanda)

Rodos Adası’nda 
Türklerin ziyaret 
ettiği yerlerin ba-
şında 1793 yılında 
Hafız Ahmet Ağa 
tarafından yaptırılan 
kütüphane bulu-
nuyor. Buradaki 2 
bin 500 kitabın bin 
adedi el yazması.
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Halk arasında Halep taşı veya 
sarı taş olarak bilinen ve Ha-
lep yakınlarındaki taş ocakla-

rından çıkarılan taşlardan inşa edilen 
evler, süslemeleri ile dikkati çekiyor. 
Çok katlı taş evler, villalar sahibinin 
isteğine göre yapılıyor. Bazı evler, Arap 
mimarisine uygun dikdörtgen yapısı ve 
kubbeleri ile dikkati çekerken, batı mi-
marisi esas alınarak inşa edilmiş yük-
sek ve çok sayıda sütunun kullanıldığı 
evler de bulunuyor.

Halep taşı evin kaba inşaatının yanı 
sıra dış cephe süslemelerinde de kulla-
nılıyor. İnce işçilikle üzüm ve yaprak 
gibi desenlerin yanı sıra doğuya özgü 
hilal, yıldız veya çiçek motifleri şeklin-
de işlenen taşlar, dış cepheleri ve bal-
konları süslüyor.

BİR VİLLA 500 BİN DOLAR
Taş işleme atölyesi bulunan 25 yıl-

lık taş ustası Mustafa Halebi ise taş 
villa inşaatının çok pahalı olduğunu 

Halep’in taş evleri
Suriye’nin Halep kenti, Türkiye’de ticaret merkezi olarak bilinse de Orta 
Doğu ülkelerinde taş işçiliği konusunda geniş bir üne sahip. Halep’i 
ziyaret edenler, ünlü taş villaların yanı sıra taş işçiliğinin örneklerini 
cami, apartman ve kamu binalarında görebiliyor.

ve çoğunlukla Arap ülkelerinden gelen 
siparişler üzerine çalıştıklarını belirti-
yor.

Siparişte istenen villanın birçok bö-
lümünün Halep’teki taş işleme atölye-
lerinde hazırlandığını anlatan Halebi, 
“Siparişi aldıktan sonra parçalar halin-
de hazırlıyoruz. 4 metre yüksekliğinde-
ki bir sütunu 4 parça halinde hazırlayıp 
istenen deseni, süslemeyi yapıyoruz. 
Bütün parçalar hazırlandıktan sonra 
numaralandırılıyor ve sipariş verilen 
ülkede parçalar bir araya getiriliyor” 
diyor. 

Halep içinde, orta düzeyde bir vil-
lanın inşaatı yaklaşık 500 bin dolara 
malolurken, işleme ve süslemesi ile kul-
lanılan taşın özellikleri maliyeti birkaç 
milyon dolara yükseltebiliyor.

Taş işçiliği usta-çırak ilişkisi ile de-
vam ederken, Halep’te yaklaşık 400 taş 
ustası bulunuyor. Son yıllarda “Avrupa 
tipi” villaların tercih edilmesiyle birlik-
te taş ustaları da ikiye ayrılmaya başla-
mış. Ustaların bir kısmı, el işçiliği ile evi 
oluşturan taşları hazırlarken, bir kısmı 
da bu parçaların birleştirilmesi için ça-
lışıyor. Taş ustalarının aylık gelirleri 3 
bin ile 5 bin dolar arasında değişiyor.
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2008 yılı kasım ayında kuru-
lan Organize Sanayi Bölgeleri 
Derneği’nin (OSBDER) Bölge 

Müdürleri Komisyonu Toplantısı 18 
Aralık Cuma günü Bursa’da yapıldı. 
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin 
ev sahipliğindeki toplantıya İzmir 
Atatürk, Manisa, Akhisar, Salihli, Tur-
gutlu, Çerkezköy, Sakarya 1., Gebze, 
Ankara Başkent, Ankara Anadolu, Ay-
dın, Aydın OSTİM, İzmir Kemalpaşa, 
Bergama, Torbalı, Aliağa, Tire, Dudul-
lu, İskenderun, Bursa Nilüfer, Gürsu, 
Hasanağa, Uşak ve Gebze Plastikçiler 
organize sanayi bölgelerinden 33 kişi 
katıldı.

DAHA ETKİN OLACAK
Toplantıda OSBDER’in Organi-

ze Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’na 
(OSBÜK) rakip olmadığı, aksine bu iki 
yapının birbirini tamamlayıcı kuruluş-

lar olduğunun altı çizildi. Komisyon 
Başkanı İzmir Atatürk OSB Müdürü 
Doğan Hüner, derneğin bir yıl için-
de önemli yol kat ettiğini, Ankara’da 
dernek merkezlerini oluşturduklarını, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde 
de olumlu temaslarda bulunduklarını 
vurgulayarak, “Önümüzdeki süreçte 
tanıtım ve ziyaretler ile derneğimizi 
hem üye sayısı hem de etkinlik olarak 
daha da büyüteceğiz. Temel amacımız 
OSB’lerin ortak sorunlarını çözüme 
ulaştırmak, bilgi paylaşımı sağla-
mak” dedi. Hüner, mart ayında Sana-
yi Bakanlığı ile ortaklaşa ‘Türkiye’de 
OSB’ler; Ne oldu, ne olmalı?’ konulu 
bir sempozyum düzenleyeceklerini 
belirtti.

BÖLGELERİN
SORUNLARI TARTIŞILDI

DOSAB Bölge Müdürü Nezih Er-

tunga da bölge müdürlerini ağırlamak-
tan memnuniyetlerini dile getirerek, 
“Dernek üyelerinin de OSBÜK’e üye 
olması ile sanayimizin gelişimi için 
çaba gösteren OSB’lerin etkinliği her 
iki platformda da daha arttırılmalı. 
Sorunların çözümünde daha aktif rol 
oynanmalı. Sonuçta OSB’lerin gelişi-
mi, sanayimizin ve ülkemizin gelişimi-
dir. Bizler bunun için çaba gösteriyo-
ruz” dedi.

Toplantıda OSB’lerin güncel so-
runlarından; doğalgaz iskontolarının 
2010 yılında sanayiciye yansımaları, 
imar mevzuatı, OSB yönetmeliği, am-
balaj atıklar konusu, yakın bölgelerde 
kardeş OSB’ler oluşturarak yetersiz ka-
lan bölgelere teknik destek sağlanması 
gibi konular görüşüldü. OSBDER’in iki 
günlük toplantısı kapsamında Bursa’da 
olan bölge müdürleri DOSAB’ın yatı-
rımlarını da gezdi.

OSBDER büyüyecek
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği müdürler toplantısı DOSAB’ın ev sahipliğinde Bursa’da yapıldı.

DOSAB’ın evsahipliğindeki OSB Bölge Müdürleri toplantısına, çeşitli illerden 33 OSB Müdürü katıldı.
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Firmalarımız

1 AKP OTOMOTİV  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 30 60 484 30 69
2 ALFATEK MAKİNA ELEKTRONİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ. SANAYİ MAKİNALARI İMALATI 484 30 40 484 22 71
3 ARİMİS PLASTİK KOLTUK SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. SAÇ VE PVC KOLTUK ÜRETİMİ 484 26 54 484 26 58
4 ART OFİS MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş. OFİS MOBİLYASI ÜRETİMİ 484 27 27 484 30 99
5 APP.ER CONTA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. KAUÇUKTAN OTOMOTİV PARÇALARI 484 28 80 484 28 82
6 ATÖLYE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. KALIP İMALAT TASARIM  484 27 71 484 24 54
7 BALPİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GIDA ŞOKLAMA 484 27 80 484 27 81
8 BARHAN GIDA SAN. TİC. A.Ş. GIDA KONSERVE VE ÜRETİMİ 484 22 22 484 22 24
9 BALAP TEKSTİL OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. PLASTİK YEDEK PARÇA İMALATI 484 29 05 484 29 16
10 CANKAR PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. PLASTİK AMBALAJI ÜRETİMİ 484 26 74 484 26 77 
11 CONBEL CONTA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKALI KAUÇUK ÜRETİMİ 484 28 80 484 28 82
12 CMA ULUSLAR ARASI NAKLİYAT TİC.SAN.LTD.ŞTİ. LOJİSTİK NAKLİYAT 242 84 50  243 88 88
13 DE-KA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. KİMYASAL SANAYİ YAĞLARI 484 28 32 484 28 33
14 DEMİR-İŞ METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL AMBALAJ SANAYİi 484 27 35  484 22 55
15 DİLMEN ŞEKERLEME SAN. VE TİC.A.Ş ŞEKERLEME GIDA 223 51 51  223 51 55
16 AMORE MOBİLYA DOĞA GÜNEŞ   EV MOBİLYALARI 484 21 37 484  25 49
17 ELİPSAN SAN. TİC. LTD.ŞTİ. OTOMOTİV HALI 484 27 41 484 27 50
18 ERGÜLLER GIDA  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GIDA PAKETLEME 484 25 26 484 24 13
19 ELSİ ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. KABLO TAKIMI İMALATI 219 77 00 219 77 08
20 EFE GERİ KAZANIM HADD.KAUÇ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. LASTİK GERİ KAZANIM 484 30 03 
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 KESAN MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ. GİYOTİN MAKAS İMALAT 484 20 24 484 20 21
24 KORUN DEMİR  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. METAL FERFORJE İMALATI 484 25 30 484 25 34
25 HİTİT SANAYİ İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. CEPLİ BORU VE MEKANİK EKİPMANLAR 484 23 95 484 23 85
26 HÜNER KRİKO VE YEDEK PARÇA SAN. LTD. ŞTİ. OTO YAN SANAYİ 484 31 10 484 31 14
27 İZO-TEK  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI 484 28 40 484 28 50
28 İNKO MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MAKİNA METAL SANAYİ 484 27 65 484 27 76
29 KAAN MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MOBİLYA 216 11 52 215 07 91
30 KARAGÖZ MAKİNA LTD. ŞTİ. TEKSTİL MAKİNA VE YEDEK PARÇA 484 25 52 484 27 55
31 KUZUFLEKS METAL HORTUM SAN. VE TİC. A.Ş. DOĞALGAZ METAL ESNEK HORTUMLARI 484 27 57 484 23 28
32 LT ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.   ÇELİK KONSTRÜKSİYON 484 22 60 484 22 70
33 MAKELPORT MAK. VE YED. PAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KAUÇUK MAMUL ÜRETİMİ 484 30 83 484 30 85
34 MEGAMAK MAKİNA  İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. TEKSTİL MAKİNALARI VE YEDEK PARÇA İMALATI 484 25 52 484 27 55
35 MERKEZ BEBEK GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BEBEK ÇEYİZİ, KONFEKSİYON VE GEREÇLERİ 484 26 83 484 26 86
36 MELİH PLASTİK-KALIP METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PLASTİK -KALIP  484 29 34 484 29 37
37 MET - GÜR MAKİNA LTD. ŞTİ. OTO LASTİK ÜRETİM MAKİNALARI 484 28 62 484 28 63
38 NESA ÇELİK A.Ş. ÇELİK KONSTRÜKSİYON 484 26 67 484 23 51
39 5-M MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. FİLTRE ÜRETİM 484 29 20 484 29 40
40 MODERN PLASTİK VE METAL SAN. TİC. A.Ş. KOROZYON ÖNLEYİCİ AMBALAJ 484 23 00 484 23 03
41 SEÇKİN ONUR GIDA A.Ş.  GIDA ÜRETİM VE PAKETLEME 484 27 92 484 27 91
42 ORSEZ SINAİ TIBBİ GAZ. KİM. MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. SINAİ GAZ DOLUM VE SATIŞI 484 24 25 484 24  28
43 ORSEZ YANGIN GÜVENLİK SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YANGIN GÜVENLİK EKİPMANLARI SATIŞI 484 24 26 484 21 56
44 OTM PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTO PLASTİK YAN SANAYİ 484 23 17 484 23 20
45 PALA KAUÇUK LASTİK KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. KAUÇUK ÜRETİMİ 484 28 66 484 28 89
46 PİFAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. POLYESTER İPLİK BÜKÜM 484 25 08 484 26 70
47 PLAST MET PLASTİK METAL SAN. İMAL. VE TİC. A.Ş. HERTÜRLÜ PLASTİK METAL KALIP İMALATI 484 27 51 484 27 56
48 PLAST MET KABLO VE ELEK. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HER TÜRLÜ KABLO MONTAJI 484 27 52 485 27 56
49 POPLİN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. GÖMLEKLİK KUMAŞ ÜRETİMİ 484 28 70 484 28 78
50 PRESMETAL OTOMOTİV YAN SAN. TİC. A.Ş. KALIP APARAT FİKSTÜR İMALAT 484 30 30 484 30 35
51 PROFİL SAN. TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 484 26 36 484 25 35
52 SANDEKS İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. İTHALAT VE İHRACAT  484 22 88 484 30 48
53 SARP MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.  MAKİNA İMALATI VE YEDEK PARÇA 484 29 00 484 29 04
54 SEHA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV  YEDEK PARÇA  484 22 80 484 22 81
55 TEKNİK 20 MAKİNA VE ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  ZİRAİ İLAÇLAMA MAKİNALARI İMALATI 484 22 44 484 22 45
56 TEMPER DÖKÜM SAN. TİC. KOLL. ŞTİ. DÖKÜM 441 07 28 441 81 74
57 YILGÜN ALIŞ. MAĞ. MAK. CAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YALITIMLI CAM VE CEPHE GİYDİRME 484 30 91 484 30 96

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİRMA ve İLETİŞİM LİSTESİ
FİRMA TEL NO FAKS NOFAALİYET ALANI

 HASANAAĞA İŞVERENLER DERNEĞİ HASANAĞA / NİLÜFER / BURSA 484 27 94 484 23 14






