DOSABSİAD’IN
30.GURUR YILI
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici ve İşadamları Derneği 30.kuruluş
yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

DUAYEN

BURSA AUTOMOTIVE MEETINGS

FAHRETTİN GÜLENER

BÜYÜK BULUŞMA

Ermetal Şirketler Grubu Kurucusu Fahrettin
Gülener, zamanının büyük bölümünü yeni
icatlar çıkarma, Benmaker ve ERTEV’e
ayırıyor. Nilüfer Çevikel ve Aslı Gülener,
Fahrettin Gülener ile eğitim, ekonomi,
sanayicilik ve çalışmaları üzerine konuştu.

Otomotivde uluslararası tedarik
zinciri etkinliğinin Avrupa ve
Ortadoğu ayağındaki en büyük
organizasyonu Bursa’da yapıldı.
DOSAB, altın sponsor olduğu
etkinlikte 15 firmasıyla yer aldı.
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2017’ye baktığımızda ekonomi zorlu
ortamda bile çok iyi performans gösterdi.
Bu, firmalar ve ekonominin dayanıklılığını gösteriyor. Eğer reformlar da bunu
takip ederse, önümüzdeki ekonomik
tablonun daha iyi olacağını umut etmek
yanlış olmaz. Ülke ve Bursa’da üretim,
ihracat, istihdam gibi verilerde önceki
dönemlere göre artışlar gözlenirken,
karlılıklar gerilese de sanayide çarklar
dönüyor.
Dünyaya baktığımızda 2018 yılına
küresel ekonomi hızlanarak girdi. Özellikle Avrupa uzun süren durgunluktan
sonra daha iyi bir tablo ile bitirdi 2017’yi.
Amerikan ekonomisi hızla devam ediyor.
Genel olarak dünya ekonomisi pozitif
bir yönde. Bunu da Türk ekonomisi için
özellikle ihracat veya ihracat ve ihracata
bağlı üretim için güzel bir gelişme olarak
görüyoruz.
Bunlar pozitif yönler ancak, en büyük
riskimiz siyasi finansal istikrarımızın
devam etmesi ve siyasi ve jeopolitik

riskler. Bu risklerden en az hasarla çıkan
Türkiye’nin önümüzdeki birkaç yıllık süreçte yüzde 5’e yakın büyüme göstermesi
mümkün olacaktır.
Dergimizin bu sayısında, yukarıdaki
girişimizi destekleyen bir inceleme konumuz var. BTSO 250 Büyük Firma Araştırması ve bundan yola çıkarak DOSAB’daki
firmaların performansını inceledik.
Nilüfer Çevikel ve Aslı Gülener’in ‘Duayen’ söyleşilerinde Fahrettin Gülener’e
yer verdik. Gülener’in eğitici röportajını
keyifle okuyacağınızı umuyoruz.
2017 yılı DOSABSİAD’ın kuruluşunun
30. yılıydı. DOSABSİAD yönetimin 30
gurur yılı dolayısıyla coşkulu geçen 30.Yıl
Gecesi düzenledi… Türkiye ve dünya
ekonomisindeki gelişmeler, Bursa’da
yapılan Automotive Meetings, DOSAB
etkinlikleri, firma haberleri ve makaleleri
sayfalarımızda bulabilirsiniz.
2018’in sağlık, mutluluk ve başarılarla
dolu geçmesi dileğiyle…
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Dergide yayınlanan yazı ve makaleler kaynak
gösterilerek alıntı yapılabilir. Makalelerin sorumluluğu yazarına, reklamların sorumluluğu reklam
veren firmalara aittir.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Sanayici
İşadamları Derneği yayın organıdır.
İki ayda bir yayımlanır.

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

DOSAB Bölge Müdürlüğü
DOSAB Gül Sokak No: 11
Osmangazi / Bursa
Tel: 0224 261 00 40 (3 Hat)
Faks: 0224 261 00 43
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DOSAB Sosyal Tesisleri
Çiğdem Sokak
No: 5 DOSAB
Osmangazi / Bursa
Tel: 0224 261 29 57

Atık Su Arıtma Tesisi
Yeni Yalova Yolu
Terminal arkası Bursa
Tel: 0224 261 28 94 (3 Hat)
Faks: 0224 261 28 97

DOSAB Kreş ve Gündüz
Bakımevi
Çiğdem 2 Sokak
No: 2 Bursa
Tel: 0224 261 11 01
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DOSAB’DAN

H.ERSAN ÖZSOY / DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı / yonetim@dosab.org.tr

Yeni Uygulamalar Enerjide Maliyetleri Arttırıyor
Organize sanayi bölgeleri,
1961 yılından bu yana
Türkiye’nin sanayileşmesinde hayati bir rol oynuyor. Sanayi yatırımlarının
OSB’lerde toplanması/yapılması konusunda yıllar
boyu yapılan ve doğru da
olan onca düzenlemeye
karşın, bu bölgelerdeki
sanayinin avantajlarını ortadan kaldıracak adımlar
da zaman zaman maalesef
atılıyor.
Son dönemde, bu
kapsamda değerlendirebileceğimiz örnekler enerji
maliyetleri konusunda
yaşanıyor.
EPDK’nın ‘Son Kaynak
Tedarik Tarifesi Hakkında
Tebliğ’i, 20 Ocak tarihli
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu
tebliğ ile yıllık 50 milyon
kWh’ın üzerinde veya
altında elektrik enerjisi
tüketimine göre tüketiciler ‘Yüksek Tüketimli’ ve
‘Düşük Tüketimli’ olarak
ikiye ayrılıyor. Yüksek
Tüketimli Tüketiciler ve
OSB içindeki katılımcılar,
ikili anlaşma yolu ile
piyasadan elektrik temin
edemedikleri takdirde
‘Son Kaynak Tedarik
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Tarifesi’nden elektrik
temin etmek durumunda
kalacaklar. Böylece, söz
konusu firmaların ikili anlaşma yolu ile piyasadan
elektrik temin etmedeki
pazarlık gücü ortadan
kalkacak.
Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile de elektrik birim
fiyatlarının % 20 oranında
artacağı öngörülmektedir.
Zaten 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektrik
tarifelerindeki birim
fiyatlar EPDK tarafından %
7,07 oranında arttırılmıştı.
Bu durumda 1 Nisan
2018 tarihinden itibaren
OSB içinde bulunan tüketicilerin elektrik enerjisi
maliyetleri yaklaşık %25
oranında artmış olacaktır.
Dolayısıyla, sanayimizin maliyetleri artacak,
rekabet gücü zayıflayacak,
üretim, istihdam ve
ihracatımızı olumsuz
etkileyecektir.
Bu sebeple, Son Kaynak
Tedarik Tarifesinin yürürlükten kaldırılması ve
halen kullanılmakta olan
tarife sistemi ile devam
edilmesi hususundaki
Bursa sanayisinin ortak
talebini, gerek OSBÜK

gerekse ticaret ve sanayi
odaları aracılığıyla siyasi
karar alıcılara, ilgili kurum
ve kuruluşlara iletiyoruz.
Umuyoruz ki, bu karardan
dönülür.
Yine Aralık ayındaki
zammın ardından Ocak’ta
da OSB’lerde proses amaçlı kullanılan doğalgaza
yüzde 13.61, doğalgaz
santrallerinde kullanılan
doğalgaza yüzde 4.76
ikinci bir zam yapılmıştı.
BOTAŞ’ın yıllık 300
bin metreküpün altında
doğalgaz kullanan tüketicilere uyguladığı Kademe
1 tarifesine OSB’lerde de
geçmesi de beklentilerimiz arasında. BOTAŞ’ın
OSB tüzel kişiliği yerine
OSB’lerdeki her bir sanayicinin doğalgaz tüketimini
ayrı ayrı değerlendirmesi
gerekir. Oysa doğalgaz
fiyat tarifesinde OSB Tüzel
Kişiliğini tek başına bir
tüketiciymiş gibi değerlendirmeye tabi tuttuğu için,
kaçınılmaz bir şekilde
yıllık tüketim miktarı 300
bin metreküp üzerinde
çıkıyor. Böylece OSB’lerimize yüksek tüketici oldukları gerekçesiyle zamlı
tarife uygulanıyor. Tüm

bunların sanayimize ek
maliyetlerinin katlanılabilir olmayı geçtiği açıktır.
Sanayinin gelişimi;
üretim, ihracat ve istihdamın desteklenmesi ve
nihayetinde istikrarlı bir
kalkınma için son yıllarda
atılan olumlu adımlar, potansiyeli yüksek olan ülke
sanayimizin performansını da arttırmıştır. Nitekim
yapılan düzenlemelerin
etkisiyle; dünya ekonomisindeki sıkıntılara, yakın
coğrafyamızdaki kaos
ortamına rağmen 2017
yılında Türkiye rekor
büyüme sağlamıştır.
Türkiye’nin bu büyümesinin güçlü ve istikrarlı bir
şekilde devam etmesi, iş
dünyası olarak hepimizin
ortak arzusudur. Sanayimizin rekabet gücünü
arttıran, nitelikli işgücü,
teknoloji kullanımı ve
yenilikçilik ile daha fazla
katma değer yaratan bir
noktaya taşınması için
hep birlikte daha çok
çalışmamız gerektiğinin
bilincindeyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, 2018 yılının ülkemizin kalkınmasında iyi bir
yıl olmasını diliyorum.
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DOSABSİAD’DAN

İBRAHİM ÖZTÜRK / DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı / dosabsiad@dosabsiad.org.tr

Yeni Atılımların Arefesinde...
Her anlamda dopdolu bir
yılı geride bırakmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Gerek ekonomik, gerekse
sosyal anlamda önemli
gelişmeleri yaşadığımız
2017 yılı, DOSABSİAD
açısından da özel bir
yıl oldu. 30. kuruluş
yıldönümümüzü, üyelerimizin yanı sıra Bursa
protokolünün katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz coşkulu bir gecede kutladık.
30 yıl dile kolay...
OSABSİAD’ın geride
bıraktığı 30 yıl içerisinde
yalnızca Bursa’ya ve
bölgeye değer katmak
amacıyla çalışan tüm arkadaşlarımıza 30. yılımız
vesilesiyle teşekkür ettik.
Ben böylesine birlik ve
beraberlik içerisinde
tabiri caizse koca bir
çınar olan derneğimizin
çok uzun yıllar daha
‘üretmek, gelişmek ve
değer katmak’ gayesiyle
yoluna devam edeceğine
inanıyorum.
Geçtiğimiz günlerde
açıklanan BTSO’nun ilk
250 Büyük Firma sonuçlarına göre 42’sinin
bölgemizde yer alan fir-
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malarımız olması gurur
verici bir tablodur. Ayrıca 25 Aralık 2017’de
gerçekleşen İstanbul
Ekonomi Zirvesi’nde yer
aldığım ‘STK Başkanları’
panelinde Bursamızı
ve bölgemizi temsil etmekten de büyük gurur
duyduğumu belirtmek
isterim.
Aynı organizasyonda IBM, Microsoft,
Turkcell gibi ulusal ve
uluslararası markaların
ödül aldığı ve ‘2017 Yılının En İyi Yerli Üretim
Teknolojisi’ ödülünü
alan Ermetal Şirketler
Grubu bünyesindeki üye
firmamız BenMaker’ı da
bu başarısından dolayı
tebrik ederim.
Değerli üyelerimiz, hepimizin malumu olduğu
gibi 2017 yılı, küresel ve
bölgesel olumsuzluklara
rağmen sürdürülebilir
bir gelişim kaydettiğimiz
bir sene olarak geride
kaldı.
Öyle ki, Türkiye
ekonomisi 2017’nin
ilk çeyreğinde yüzde
5.2, ikinci çeyreğinde
5.4, üçüncü çeyreğinde

ise uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşlarının beklentisini alt
üst ederek yüzde 11.1
oranında bir büyüme
yaşadı. Bu rakamlar hem
yerli, hem de yabancı
yatırımcıların 2018’e
yönelik yatırım iştahının
artmasına sebep oldu.
Son 6 yılın rekor büyümesini gerçekleştiren
ekonomimiz, 23 çeyrek
sonra en yüksek büyüme
performansını yakaladı.
2017’nin üçüncü
çeyreğinde Türkiye,
ortalaması yüzde 2,5 seviyelerinde olan Avrupa
Birliği ülkelerinden 4 kat
fazla büyüyerek, uluslararası konjonktür ile
çevre ülkelerde yaşanan
kargaşaların yarattığı
olumsuz havayı da bir
anlamda dağıtmış oldu.
Yıl içerisinde devletimiz tarafından iş dünyasını hareketlendirecek,
ekonomiyi canlandıracak
bir çok hamle yapıldı.
Ben önümüzdeki yıl
da bu hamlelerin devam
etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem reel ekonomiyi, hem de sanayiyi

harekete geçirecek olan
teşvik ve desteklerin
artarak devam etmesiyle
ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir
bir düzleme oturtulması
mümkün gözüküyor.
Böylelikle de endüstri
4.0’a sancısız bir geçişin
gündemimizde olduğu
bugünlerde, yol haritamızı çok daha rahat
belirleyebilir, rakip
ülkelerin bir adım önüne
geçebiliriz.
Bu duygu ve düşünceler ile yazıma son verirken 2018 yılının hepimiz
açısından verimli geçmesini diliyor, saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.

NİLÜFER ÇEVİKEL
REKLAM
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DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜKETİMLER VE FİYATLAR
SON 4 YIL ELEKTRİK TÜKETİMLERİ
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ARALIK 2017 HİZMET FİYATLARI
Doğal Gaz
Elektrik Dağıtım Bedeli O.G.
Elektrik Dağıtım Bedeli A.G
Proses Suyu
Proses Suyu Sistem Bedeli
Kullanma Suyu 1.Kademe (0-1000m³)
Kullanma Suyu 2.Kademe (1001 m³-3000m³)
Kullanma Suyu 3.Kademe (3001 m³ ve üstü)
Arıtma Tesisi İşletme Masrafı

BİRİM FİYAT

0,762799 TL/Sm³
0,0065 TL/kWh
0,0090 TL/kWh
0,40 TL/m³
0,25 TL/m³
1,50 TL/m³
1,25 TL/m³
1,00 TL/m³
0,50 TL/m³

• Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Taşıma Bedeli dahildir.
• Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
güncel tüketim bilgileri ve hizmet fiyatlarını
www.dosab.org.tr resmi internet sitemizden
takip edebilirsiniz.
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2017 Yılında DOSAB Elektrik
Tüketimi %5,04 Oranında Arttı
Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki firmaların, 2017 yılı
tamamında elektrik, doğalgaz ve
su tüketimlerine bakıldığında;
- Elektrik tüketimi 2016 yılının
tamamına göre 2017 yılında yüzde
5,04 oranında artış gösterdi. 2016
yılında 1 milyar 83 milyon kWh’lık
tüketime karşın 2017’de bu rakam
1 milyar 138 milyon kWh oldu.
- Doğalgaz tüketimi, 2016
yılında 148,8 milyon metreküp
olurken, 2017 yılı tamamında bu

rakam yüzde 5,12 artışla 156,5
milyon sm3 oldu.
- Firmaların, Atık Su Arıtma
Tesisi’ne deşarjları, 2016 yılında
14,6 milyon metreküp olmuştu.
2017 yılında ise yüzde 3,88 artışla
bu rakam 15,2 milyon metreküp
olarak gerçekleşti.
- Proses su tüketim verileri ise
2016 yılında 6 milyon 816 binden,
yüzde 11,78 oranında artışla 2017
yılında 7 milyon 619 bin metrekübe yükseldi.
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MAKRO

TÜRKİYE

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Yürürlükte
EPDK’nın 4 Ocak’taki
Son Kaynak Tedarik
Tarifesi Hakkında
Tebliğ, 20 Ocak
tarihli resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile
yıllık 50 milyon kWh
üzerinde elektrik enerjisi tüketen tüketiciler
yüksek, altında tüketenler düşük tüketimli
tüketiciler olarak ikiye
ayrıldı. Yüksek tüke-

timli tüketici ve OSB
içindeki kullanıcılar,
ikili anlaşmalar yoluyla
elektrik temin edememeleri halinde, bölgesel dağıtım şirketinin
portföyüne düşerek,
dağıtım şirketinin ilgili
tarifelerinden elektrik

Türk Tekstili
AB Pazarında
Dünyayı Solladı
Türkiye tekstil
sektörü dakikada 74
bin dolar değerinde
ihracat yaparken, AB
ülkelerinin en büyük
2., dünyanın 7.büyük tedarikçisi oldu.
Ev tekstili, örme,
dokuma kumaş ve
teknik tekstilde 3,5 milyar doları aşan dış
ticaret fazlası verildi. İHKİB Başkanı İsmail
Gülle, “AB ülkelerine AB’nin ithalat ortalama birim fiyatlarının üzerinde bir değerle
ihracat yapıyoruz. AB’nin tekstil ithalatında ortalama birim fiyatı 4,2 Euro iken;
Türkiye’den ithalatında bu fiyat 4,5 Euro.
Almanya’nın tekstil ithalatında ortalama
birim fiyatı 4,9 Euro iken; Türkiye’den
ithalatında 5,5 Euro” dedi.

temin edebiliyorlar.
Ancak 1 Nisan’da yürürlüğe girecek tebliğ
ile piyasadan elektrik
temin edemedikleri
taktirde, Son Kaynak
Tedarik Tarifesinden
elektrik temin etmek
zorunda kalacak. 1
Ocak’ta yapılan yüzde
7,07 oranındaki
elektrik zammının
ardından, son tebliğ ile
elektrik birim fiyatları-

nın yüzde 20 oranında,
toplamda ise yüzde
25’e varan zamla karşı
karşıya kalınıyor. OSB
yöneticileri ve büyük
tüketiciler, bu durumun önemli bir girdi
olan elektrikte maliyetlerin çok artması nedeniyle rekabet gücünün
zayıflayacağını belirtiyor. Hükümetten, ilgili
tebliğin yürürlükten
kaldırılması isteniyor.

Makinecilerin İhracat
Hedefi 17 Milyar Dolar
Makine sektörünün 2017 yılı toplam ihracatı 15 milyar dolara
yaklaştı. Son çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerine çıkan sanayi
üretim artışına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı
Adnan Dalgakıran, “Makine-teçhizat yatırımlarındaki artış sanayi
rakamlarımıza, sanayideki üretim artışı da Türkiye’nin toplam
ihracatına olumlu yansıdı. Yeni yılda yaklaşık yüzde 15 artışla 17
milyar dolar düzeyinde makine ihracatı hedefliyoruz” dedi.

Metal Sektöründe
Düğüm Çözüldü

Türkiye ekonomisinin yaklaşık üçte birini temsil eden metal
sektöründe dört ayı aşkın süredir devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri uzlaşıyla sonuçlandı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yeni teklifi üzerine üç işçi sendikasıyla da imzalar atıldı. 130 bin çalışanı kapsayan sözleşme, çalışan refahını
artıracak önemli düzenlemeler içeriyor. Sosyal yardımlara yüzde
23 artış getirildi. Çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası yapılması konusunda da anlaşıldı. İki yıl yürürlükte olacak sözleşmede
kıdeme dayalı ücret zammı da uygulandı.

İhracatçıya KDV İadesi Tasdik Ücreti İndirimi
Yeminli Mali Müşavirler tarafından alınan KDV iadesi tasdik ücretlerinde indirim yapıldı. Yüzde
10 ila 35 arasında olan indirim,
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iş dünyası tarafından olumlu bulundu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatçılarımızın büyük
bir kısmı Yeminli Mali Müşavirlik

hizmetinden faydalanıyor. Bu
ücretlerde yapılan indirim aslında
bizlere verilen doğrudan bir teşvik
görevi görüyor” dedi.

HABER
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IMF
Büyüme
Tahminleri
Uluslararası Para Fonu
IMF, Dünya Ekonomik
Görünümü raporunu
2018 ve 2019 yılları
için güncelledi. ABD
ve Çin’deki büyümeye
dikkat çeken IMF, 2018 ve
2019 yılları için küresel
büyüme tahminini yüzde
3,9 olarak açıkladı. Geçen
Ekim ayındaki tahmin
yüzde 3,7 şeklindeydi.
Özellikle Almanya, İtalya
ve Hollanda’nın iç ve dış
piyasadaki talebine dikkat
çeken IMF, bu bağlamda
Euro bölgesinin 2018 yılı
ekonomik büyüme tahminini 0,3 arttırarak yüzde
2,2’ye çıkardı. IMF Türkiye
için ise tahminini güncellemedi. Fon Ekim ayında
Türkiye ekonomisinin bu
yıl yüzde 3,5 büyüyeceği
tahmininde bulunmuştu.

Doğrudan
Yatırımlar
Azaldı
Birleşmiş Milletler Ticaret
ve Kalkınma Konferansı
(UNCTAD), küresel doğrudan yabancı yatırımların
2017’de yüzde 16 düşerek
1 trilyon 520 milyar
dolarda kaldığını açıkladı.
Sürpriz düşüşün İngiltere
ve ABD’deki keskin değişimlerden kaynaklandığı
belirtildi. ABD’ye yapılan
doğrudan yabancı yatırımlar üçte bir oranında
azalarak 320 milyar
dolar olurken, Avrupa
Birliği’nden ayrılma kararı
nedeniyle ticari belirsizlik
yaşanan İngiltere’de bu
düşüş yüzde 90’ı bularak
19 milyar 400 milyon
dolara kadar geriledi.
Çin’e yapılan yatırımlar
ise yüzde 8 artarak 144
milyar dolar gibi rekor bir
seviyeye ulaştı.

TÜRKİYE

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO GÖSTERGELER
BİRİM

2013

2014

2015

GSYH

Milyar TL

1.810

1.764

2.338

2.591

GSYH

Milyar USD

951

934

861

857

Kişi Başı GSYH

USD

10.822

10.390

11.014

10.650

Büyüme Oranı

%

4,2

3,0

6,1

2,9

İşsizlik Oranı (Yıllık Ortalama)

%

9,0

9,9

10,3

10,9

10,3 Ekim

İstihdam

Bin Kişi

25.262

25.642

26.621

26.669

28.645 Ekim

2017
2.212,0 9 Ay
615,6 9 Ay
10.688
11,1 3.Çeyrek

FİYATLAR VE FAİZLER
Yİ-ÜFE (Yılsonu)

%

6,97

6,36

5,71

9,94

15,47

TÜFE (Yılsonu)

%

7,40

8,17

8,81

8,53

11,92

Gösterge Tahvil Faizi

%

10,1

8,0

11,2

10,63

13,40

DÖVİZ KURLARI
USD/TL

2,1343

2,3189

2,9233

3,5508

3,7787

EURO/TL

2,9365

2,8207

3,1896

3,7222

4,5232

Döviz Sepeti 1/2 Euro+1/2 USD

2,5354

2,5698

3,0565

3,6265

4,5151

Milyar USD

161,8

168,9

152,1

150,2

157,1
233,7

ÖDEMELER DENGESİ
Top.Mal İhracatı (FOB)
Top.Mal İthalatı (FOB)

Milyar USD

241,7

232,5

199,9

191,0

Dış Ticaret Dengesi

Milyar USD

-79,9

-63,6

-47,8

-40,7

-76,6

Cari İşlemler Dengesi

Milyar USD

-64,7

-46,4

-32,2

-32,6

-39,4 Oc.-Kas.

12 Aylık Cari Denge/GSYH

%

İhracat (TİM Verileri)

Milyar USD

-6,8

-5,0

-3,8

-3,8

-5,1

151,8

157,6

143,8

142,1

156,8

BÜTÇE
Bütçe Giderleri

Milyar TL

407,9

448,4

506,0

583,6

677,7

Bütçe Gelirleri

Milyar TL

389,4

425,7

483,4

554,4

630,3

Bütçe Dengesi

Milyar TL

-18,5

-22,7

-22,6

-29,8

-47,4

Bütçe Dengesi/GSYH

%

-1,0

-1,1

-1,0

-1,1

-1,5

Faiz Dışı Bütçe Dengesi

Milyar TL

31,5

27,2

30,4

21,0

9,3

Faiz Dışı Bütçe Dengesi/GSYH

%

1,7

1,3

1,3

0,8

0,3
534,5

BORÇ GÖSTERGELERİ
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku

Milyar TL

403,0

414,6

440,1

468,0

Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku

Milyar USD

85,6

85,2

81,7

82,5

90,0

Merkezi Yön.Toplam Borç Stoku

Milyar TL

585,8

612,1

677,6

759,6

890,8

Kamu+Özel Kesim Dış Borç Stoku

Milyar USD

388,2

402,4

397,9

404,2

438,0

BANKACILIK SEKTÖRÜ
Mevduat ve Fon Toplamı

Milyar TL

1.002,7

1.120,4

1.320,9

1.541,2

1.828,8

Kredi Stoku

Milyar TL

1.058,6

1.250,2

1.500,3

1.731,7

2.123,4

Kredi/Mevduat Oranı

%

107,1

114,8

117,2

117,4

119,7

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ
Döviz

Milyar USD

104,6

126,4

110,5

106,1

84,1

Altın

Milyar USD

19,6

20,1

17,6

14,1

23,5

Doğrudan Yabancı Yatırım

Milyar USD

12,4

12,5

11,5

6,7

TÜRKİYE KREDİ NOTU
Moody’s

Ba1/Negatif 18.03.2017

Fitch

BB+/Durağan 20 Ocak 2018

S&P
BB/Negatif 3 Kasım 2017
Kaynaklar: TÜİK, TCMB, BDDK, Hazine, Maliye
OVP: Orta Vadeli Program
GT: Gerçekleşme tahmini, P:Program, SAGP: Satın alma gücü paritesi.
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AUTOMOTIVE MEETINGS

Bursa, Automotive Meetings ile
Dünya Otomotiv Devlerini Ağırladı
14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında, Dünya çapında 15 yıldır ABD, Meksika,
Kolombiya ve Romanya gibi ülkelerde gerçekleşen uluslararası tedarik zinciri
etkinliğinin Avrupa ve Ortadoğu ayağının en büyük organizasyonu Bursa’da
gerçekleştirildi. Etkinlikte altın sponsor olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi,
Otomotiv ve Yan Sanayi Kümesindeki 15 firmasıyla da katılım sağladı.
Karibu ve Advanced
Business Events firmalarının organizasyonu
ile Bursa’da gerçekleşen
“Automotive Meetings
Bursa” Kasım ayına
damga vurdu. 14-16
Kasım 2017 tarihleri
arasında, Dünya çapında 15 yıldır ABD’den
Meksika’da, Kolombiya’dan Romanya’da
gerçekleşen uluslararası
tedarik zinciri etkinliği-
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nin Avrupa ve Ortadoğu
ayağının en büyük
etkinliği gerçekleştirildi.
Sektörün Geleceği
Konuşuldu
14 Kasım’da Otomotiv Sektörünün geleceği
ile ilgili konferanslarda
birbirinden değerli
konuşmacılar hem
otomotiv sektörünün
geleceğini masaya yatırdılar hem de tedarik

zincirleri hakkında
bilgi verdiler. Panasonic
USA’den konuşmacı
olarak katılan Hakan
Köstepen; otomotiv
sektörü için mobilite ve
inovasyonun önemine
değinirken, Bosch yaptığı sunumda Endüstri
4.0 uygulamaları ve
sektör için önemini
vurguladı. General Motors’dan, Maz’a birçok
konuşmacının daha

yer aldığı konferanslar
sırasında aynı zamanda
otomotiv firmaların
temsilcileri tanışma
imkânı da buldu. Konferans sırasında Demirtaş
Organize Sanayi Bölgesi
adına ise TOFAŞ İnsan
Kaynakları Direktörü
Burhan Çakır söz aldı.
Burhan Çakır, Bursa’da
böyle uluslararası bir
etkinliği ağırlamanın
önemini vurguladı.

AUTOMOTIVE MEETINGS

İkili Görüşmeler,
Yeri Fırsatlar Yarattı
Etkinliğin ikinci ve
üçüncü gününde ise firmalar önceden belirlenmiş ikili iş görüşmelerini
gerçekleştirme imkânı
buldular. Etkinliğin
özel yazılımı üzerinden
detaylı firma profillerini
dolduran firmalar, sistem
üzerinden yaptıkları
talepler ve seçimle doğrultusunda yarım saatlik
görüşmeler gerçekleştirdiler. İki gün boyunca
firmaların ortalama
30-35 ikili iş görüşmesi
yapabildiği etkinlikte,
6.500’den fazla ikili iş
görüşmesi gerçekleştir.
Dünya Devleri
Bursa’daydı
Bursa Automotive Meetings’e Türkiye’den 120,
Dünyadan ise 130’un
üstünde yabancı firma
ve alıcı katıldı. Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte 7.000
metrekare kapalı alanda
firmalar 6 ve 12 metrekareden oluşan kendi
stantlarında dünya devlerini ağırladı. Almanya,
Fransa, İtalya, Meksika,
ABD, Rusya ve İran’ın da
aralarında bulunduğu 28
farklı ülkeden katılımcı
ve satın alma yetkilisinin
olduğu yetkinlik yabancı
firma oranı açısından
da Türkiye’de yapılan
otomotiv etkinlikleri arasında daha ilk seferinde
ilk sıraya yerleşti.

Türkiye’den birçok araç
üreticisi etkinlikteydi.
Daimler, BMW, Audi,
Mercedes Benz Trucks&Buses, Toyota, Honda
Motos Europe, Hyundai

Assan, Anadolu Isuzu,
Otokar, Ford Otosan,
Saipa, Azin Khodro, Maz,
Kamaz, Avto-Vaz Lada,
Ikarbus’un da aralarında olduğu 24 OEM

DOSAB’ın Altın Sponsor olduğu Bursa Otomotiv Meetings’in
açılışında DOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Çakır, bölge
ve sektör ile ilgili bir konuşma yaptı.

satın alma yetkilileri ile
etkinliğe katıldı. Bunun
yanı sıra Yazaki, Toyota
Boshoku, TI Automotive,
Toyotetsu, Magna, ZF
gibi önemli Tier 1 Satın
alma yetkilileri, Polonya’dan Azerbaycan’a,
Fas’tan Cezayir’e önemli
Aftermarket alıcıları da
etkinlikteydi.
İkincisi 2019 Yılında
Automotive Meetings
Bursa’nın 2.si 2019
yılında yapılacak. Her
iki yılda bir en az 20
yıl sürmesi planlanan
etkinliğin Türkiye’den
katılımcı firma sayısı
her yıl sadece belirli bir
oranda artacak.

24 OEM Katıldı
Bursa’dan Renault,
Tofaş, Karsan gibi
araç üreticilerinin
yanı sıra, dünyadan ve
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KARİBU Genel Müdürü Gözde Demirel

‘Zoru Başardık’
DOSAB Otomotiv Kümesi
15 Firma ile Katıldı
DOSAB’ın Altın Sponsor
olduğu Bursa Automotive Meetings’e DOSAB
Otomotiv ve Yan Sanayi
URGE Projesi’nden 15
firma katıldı. Ayrıca DOSAB Otomotiv Kümesi
42 metrekarelik standıyla organizasyonda yer
aldı. Firma temsilcileri
etkinlikten oldukça
memnun ayrıldı. DOSAB
Otomotiv ve Yan Sanayi
URGE Projesinde faaliyete katılım gösteren
firmalar şöyle:

A Plas Genel Otomotiv
Mam. San. ve Ltd. Şti, As
Metal, Beyçelik Gestamp
Otomotiv A.Ş., B-Plas A.Ş.,
Chassıs Brakes Internatıonal, Elatek Kauçuk Sanayi
Ticaret Aş., Er Kalıp Aş.,
F.S.S. Fren Sistemleri, Hüner
Kriko ve Yedek Parça Ltd.
Şti., Omtek Otomotiv Mobilya Sanayi Ve Tic A.Ş., Orven
Kauçuk Ltd. Şti., Seger Ses
ve Elektrikli Gereçler Sanayi
A.Ş., Şahinkul Makina ve
Yedek Parça San. Tic. A.Ş.,
Teknocast, Topçesan Topbaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Automotive Meetings İcra Kurulu Üyesi Bayram Ali Özdemir

‘Geri Dönüşler Mutlu Etti’
Etkinliğin ardından hem
satış hem de satın alma
amaçlı gelen katılımcılardan aldığımız geri dönüşler
bizleri oldukça mutlu etti.
Etkinlikte konuşulan projeler
hem iç hem de yurtdışı
projeler açısından milyar-
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larca dolarlık potansiyel
ticaret hacmine sahip. Bu
başarı büyük bir ekibin uzun
süreli uğraşları sonucunda
meydana geldi ve devam
etkinliklerinde başarımızı
katlayarak arttıracağımıza
inanıyorum.

Bursa ve Türkiye’ye böyle
bir etkinlik kazandırmak
bizler için gerçekten haklı
bir gurur. Türkiye’nin ihracat açısından lokomotifi
olan otomotiv sektöründe zoru başararak, 3
-4 araç üreticisi bile bir
araya gelmez denilirken,
20’den fazla araç üreticisi ve nitelikli otomotiv
yan sanayi firmasının

bir araya gelmesi ve iki
gün boyunca satın alma
zincirine yönelik ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirmesinin sektöre ciddi
bir katma değer kattığını
deneyimledik. Automotive Meetings gelecek
etkinliklerde daha da
güçlenerek ve niteliğini
arttırarak büyümeye
devam edecek.

KARİBU Proje Koordinatörü Ahmet Akan

‘Sektöre Katkı Olacak’
Bundan yaklaşık iki yıl
önce, partnerimiz ABE
firması ile Paris’te bir fuar
alanının dışında kahve
içerken, biz Türkiye’de
neden böyle bir etkinlik
yapmayalım diye sorduk
kendimize. Birkaç ay sonra
Brezilya’da bir araya geldik
ve hadi ‘yapalım’ dedik.
Başta herkese hayal gibi
görünürken biz Automotive Meetings Bursa’nın
gerçekleşeceğine sadece
inanmadık, bunu biliyorduk
da. Bu kendimize güven
kadar, kentimizdeki otomotiv sanayicilerine olan
güvenimizden de kaynaklanıyordu. Bu yüzden tüm
Türkiye’den etkinliğimize

katılan ve bize güvenen
tüm sanayicilerimize
gerçekten çok teşekkür
ederiz. Karibu olarak
yıllardır dünyanın dört
bir yanında, nitelikli ikili iş
görüşmeleri organize ediyoruz. Bu açıdan rahatlıkla
sektör lideri olduğumuzu
söyleyebilirim. Automotive Meetings Bursa ile
Türkiye’de dünyanın en
önde gelen etkinliklerinden
birini yaparak hem batı
hem doğuyu, Bursa’da
buluşturduk. Böylece sektöre katkımızın yanı sıra,
Karibu’nun doğduğu yer
olan Bursa’ya da bir nevi
vefa borcumuzu ödemiş
olduk.

DOSAB HABER

Otomotiv Kümesi Liderlik Eğitimi
Programı Tamamlandı
DOSAB Bölge Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı
tarafından desteklenen
Otomotiv ve Yan Sanayi
UR-GE Projesi kapsamında, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti
faaliyetleri ile firmaların
ihracatlarına yönelik çalışmalarını sürdürürken,
diğer taraftan eğitim
faaliyetleri ile firmaların
iç yapılarını güçlendirmeye destek olacak
çalışmalar yapmaya
devam ediyor.
Son olarak,
DOSAB Otomotiv ve
Yan Sanayi UR-GE
Projesi kapsamında,

25 Ekim 2017-17
Ocak 2018 tarihleri
arasında, “Liderlik”
eğitim programı
gerçekleştirildi.
Toplamda 19 gün ve

152 saat süren eğitim,
projenin başlangıç
aşamasında firmalarla
birlikte oluşturulan
ihtiyaç analizi raporunda
ortaya çıkan talep ve

ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak yapıldı.
Eğitim içeriğinde liderlik
ve yöneticilik, stres
ve zaman yönetimi,
motivasyon, çatışma
yönetimi vb gibi
konu başlıkları yer
aldı. Faaliyete DOSAB
Otomotiv UR GE Projesi
kapsamında 11 firma
katılım gösterirken,
faaliyetin sonunda,
katılımcıların eğitim
ile alakalı gelişimlerini
gözlemlemek amacıyla
birebir gelişim mülakatı
yapıldı. İlerleyen
dönemlerde de
ihtiyaç analizi raporu
doğrultusunda yeni
eğitim ve danışmanlık
programları planlanıyor.
Faaliyete katılan
firmalar şöyle: A Plas
Genel Otomotiv, Beyçelik
Gestamp, Chasıs Brakes
International Otomotiv,
Erkalıp Kalıp Makine,
Hüner Kriko Yedek
Parça, Omtek Otomotiv,
Seger Ses ve Elektrik
Gereçler, Şahinkul
Makine ve Yedek Parça,
Topçesan Topbaş Çelik,
Yeni As Metal Rot ve
Rotil...

2018 Serbest Tüketici Listesi

Burs Kazananlar Açıklandı

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin
25.Maddesi Gereğince Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi’nde Serbest Tüketici Niteliği Kazanan Elektrik
Abonelerinin Listesi açıklandı. 2017 yılında 1 milyar 138
milyon kWh elektrik tüketilen DOSAB’da, 357 abone
serbest tüketici niteliğinde. Serbest tüketicilerle ilgili
liste ve ayrıntılı bilgiye www.dosab.org.tr adresinden
ulaşılabilir.

DOSAB’ın 10 ay süre ile 300 üniversite öğrencisine
her yıl vermiş olduğu “DOSAB Başarılı Öğrenci Bursu”
için 2017-2018 öğrenim yılında boşalan 108 öğrenci
kontenjanı için değerlendirmeler yapılarak, öğrencinin
başarısı, bölümü ve gelir durumu kriterlerine göre
burs almaya hak kazanan öğrenci listesi açıklandı. Aralık ayında açıklanan listeye www.dosab.org.tr resmi
internet sitesi duyurular bölümünden ulaşılabilir.
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DOSAB

Ev Tekstili Kümesine
En İyi Uygulama Örneği Ödülü
DOSAB Ev Tekstili Ur Ge Projesi Ekonomi Bakanlığı’ndan ‘En İyi Uygulama Örneği’ ödülü aldı.

Ekonomi Bakanlığı her
yıl düzenlediği Kümelenme Konferansları ile
Uluslararası Rekabetin
Geliştirilmesi (UR-GE)
Projelerini ödüllendiriyor. Kümelenme
yaklaşımı ile yürütülen
UR-GE Projeleri
ile üyeler ihracata
hazırlarken, ihracatçı
olan üyelerin de yeni
pazarlara giriş yapmalarını sağlanıyor. 2010
yılından bu yana 44 ilde
toplam 341 proje yürütülürken,2016-2017
yıllarındaki UR-GE
Projeleri arasından
seçilen başarılı projeler,
4. Kümelenme Konferansı’nda açıklandı. 17
Kasım 2017 tarihinde,
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İstanbul TİM Dış Ticaret
Kompleksi’nde düzenlenen konferansta DOSAB
Ev Tekstili Ur-Ge Projesi
de ‘En İyi Uygulama
Örneği’ ödülü aldı. Bu
yılki ödüller 10 projeye
verildi. DOSAB adına
ödülü Kümelenme Projeleri Sorumlusu Esra
Ünlüpınar, Ekonomi
Müsteşar Yardımcısı
Tarık Sönmez ve TİM
Başkan Vekili Mustafa
Çıkrıkçıoğlu’nun elinden
aldı.
Tasarım ve
koleksiyon geliştirme...
DOSAB Ev Tekstili URGE Projesi kapsamında
gerçekleştirilen yurt dışı
pazarlama faaliyetleri

ile birlikte firmaların
çalıştıkları pazarlardaki ihracat oranlarının
arttırılmasına katkıda
bulunurken, yeni pazarlara ziyaretlerle müşteri
portföylerinin arttırılması destekleniyor.
2015 yılında kurulan
ve bölge katılımcısı
16 firmanın yer aldığı
DOSAB Ev Tekstili
Kümesi, ödüle firmaların
tasarım ve koleksiyon
geliştirme çalışmaları ile
layık görüldü. Kümede
yapılan danışmanlık
çalışmaları ile firmaların
tasarım kabiliyetlerinin gelişmesi, hedef
ihracat pazarlarına yönelik-sezon trendlerine
uygun koleksiyonların

geliştirilmesi ile yeni ihracat pazarlarının firma
portföylerine eklenmesi,
sezon trendlerine uygun
geliştirilen koleksiyonların birbirini takip
eden dönemler boyunca
süreklilik arz etmesi,
çalışmaların özellikle
belirli satış dönemleri
belirlenerek önceden
planlanması sayesinde
koleksiyon hazırlık aşamasında doğru zamanda
destek verme, firmaların
kümelenme olgusu ile
hareket ederek birbirleri
ile iletişiminin artması
ve gereken noktalarda
birbirleri ile de işbirliği
içerisinde çalışmaları,
uluslararası alanda rekabet avantajı sağlıyor.

DOSAB

Ersan Özsoy: Rekabet
avantajı katıyoruz
DOSAB Yönetim
Kurulu Başkanı Ersan
Özsoy, ev tekstili ve
otomotiv kümelerinin
başarılı çalışmalarla yollarına devam ettiklerini
belirterek, “Ekonomi
Bakanlığımızın destekleri ile gerçekleşen Ur-Ge
Projelerimiz kapsamında
firmalarımız hem yurt
dışı pazarlama hem de
danışmanlık faaliyetleri
desteklerinden aktif şekilde yararlanmaktalar.
Proje katılımcısı
firmalarımız kümelenme
olgusu ile bir araya
gelerek, hem şehrimiz ve
bölgemiz hem de kendileri için önemli faaliyetler gerçekleştiriyorlar.
Ev Tekstili Kümemizin
almış olduğu ödül, bizim
DOSAB olarak doğru bir
iş yaptığımızın göstergesi ve bizleri bundan sonraki çalışmalarımız için
daha da motive ediyor.
Ev tekstilindeki proje
katılımcısı firmalarımız,
danışmanlık faaliyetleri
kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarla,
dünya genelinde hizmet
veren ve dünyanın farklı
bölgelerinde faaliyet
gösteren farklı firmalar
ile çalışarak hem yurt
içi hem de yurt dışı
pazarlardaki rakiplerine
nazaran rekabet avantajı
elde etmektedirler” dedi.
Firmalar son derece
memnun
DOSAB Başkanı Ersan
Özsoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ev
tekstili firmalarımıza,
sezona yönelik trendler
konusunda, yapılacak

faaliyetin türüne bağlı
olarak, ortak bir sunum,
bilgilendirme ve çalışma
ortamı sağlandı. Firmalarımızın trendlere uygun
olarak hazırladıkları
tasarım çalışmaları her
firmanın kendi özelinde
gerçekleşmektedir.
Faaliyetler sonrasında
hem sezon trendlerine
uygun hem de hedef
pazarlama faaliyetleri
için özel olarak hazırlanan koleksiyonlar
firmalarımızın ihracat
satışlarını arttırmalarına
önemli ölçüde destek
oldu. Gerçekleştirilen
danışmanlık faaliyetleri
ile firmalarımızın pazarlarda daha da güçlenmeleri sağlanmış ayrıca
yeni pazarlarda hedefe
yönelik koleksiyonlar
oluşturulması mümkün
olmuştur.
Firmalardan alınan
geri bildirimlerde yapılan çalışmaların, AR-GE
ve ÜR-GE ekiplerinin
tasarım geliştirme kabiliyetlerini arttırdıkları da
belirtilmektedir.
Çalışmalar, sezon
trendlerine uygun
koleksiyon hazırlığı aşamasında, firmalarımıza
farklı bakış açıları kazandırmaktadır. Alınan
geri bildirimlerde hazırlanan koleksiyonların ve
kumaş kreasyonlarının
siparişlere dönüştüğü
belirtilmektedir.
Ayrıca, katılımcı
firmalarımız DOSAB Ev
Tekstili URGE Projesi
öncesinde ve sonrasında
koleksiyonlarında
müşteri memnuniyeti
açısından belirgin bir
farklılık olduğunu vurgulamaktadırlar.”

Özel Koleksiyon
Hazırlıyorlar
DOSAB Ev Tekstili URGE
Projesi gerçekleştirmiş
olduğu yurt dışı pazarlama ve danışmanlık
faaliyetleri ile ön plana
çıkmaya devam ediyor.
TC Ekonomi Bakanlığı’nın
URGE Projesi danışmanlık faaliyetleri kapsamında verdiği desteklerle
gerçekleştirilen tasarım
danışmanlığı çalışmalarında firmalar yeni koleksiyonlarını bu dönem,
ev tekstili sektöründe
dünyanın önde gelen
fuarlarından Heimtextil
Frankfurt Fuarı ve yurt
dışı müşterileri için özel
olarak hazırlıyorlar.
Ekim-Aralık 2017 döneminde Japonya, İtalya,
İngiltere ve Hollandalı firmalarla birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda,

katılımcı firmalar sezon
trendleri, renkler, yeni
kaliteler ve desenleri ile
ihracat müşterileri için
özel kumaş koleksiyonları hazırlıyorlar.
Firmaların AR-GE/ÜRGE departmanlarının
öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda, dünya
genelinde hizmet veren
firmalar ile çalışılması
sebebiyle de hazırlanan
yeni koleksiyonlar farklı
ihracat ülkelerindeki
firmalara hitap edecek
nitelikte olma özelliğini
taşıyor. Katılımcı firmaların uluslararası rekabetçiliklerinin arttırılmasının
hedeflendiği projede,
söz konusu faaliyetlerle
firmaların ihracat satışlarını arttırmalarına da
destek veriliyor.

21

İNCELEME

BURSA’NIN

250 BÜYÜK FİRMASINDAN

42’Sİ DOSAB’DA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması-2016’
sonuçlarına göre Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) katılımcısı olan 42 firma listeye girdi.
2016 yılı ciro büyüklüğüne göre yapılan sıralamada 14 firma isminin açıklanmasını istemedi.
DOSAB katılımcısı Tofaş, cironun yanı sıra ihracat, istihdam, üretimden satışlar, dönem karı, net
aktifler gibi kategorilerde de ilk sırada yer aldı. Sıralama, otomotiv sektörünün her geçen gün
Bursa ekonomisindeki payının arttığını gösteriyor.

İHRACAT
İSTİHDAM

DÖNEM KARI
CİRO

21,5

MİLYAR TL
DOSAB firmaları
ilk 250’deki
toplam cironun
%24,65’ini karşıladı.
22

530

MİLYON TL
2015 yılına göre
dönem karları geriledi.
En büyük 250 firma
karlılığı %8, DOSAB
firmaları karlılığı ise %38
oranında geriledi.

4 MİLYAR DOLAR

Otomotiv sektörünün
yüksek performansı
25.532
sebebiyle ihracatta bir
KİŞİ
önceki yıla göre önemli
2016 yılında ilk 250
firma toplam istihdamı oranda artış sağlandı. İlk
132 bin 701 kişi olurken, 250’ye giren DOSAB
bunun %18,41’i listeye firmaları ihracatlarını
%39 oranında arttırdı.
giren 42 DOSAB
firmasında çalışanlardan
oluştu.

İNCELEME

BTSO BURSA İLK 250 BÜYÜK FİRMA ARAŞTIRMASINDA İLK 10 FİRMA / 2016
2016
Sıra

Firma ve Müesseseler

Ciro TL
(KDV hariç)

Dönem Kârı
(V.Ö.) TL

İhracatı $

Çalışan
Ort.(Kişi)

Üretimden
Satşlar TL

1

TOFAŞ - TÜRK OTOMOBİL FAB. AŞ

14.856.400.168

387.799.551

3.263.126.603

9.788

12.856.413.539

2

OYAK RENAULT OTOMOBİL FAB.AŞ

11.465.524.257

-

2.914.718.737

-

11.465.524.257

3

BOSCH SANAYİ VE TİCARET AŞ

4.297.105.064

-

1.095.207.124

8.270

3.176.245.301

4

BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİC.A.Ş.

2.666.929.254

-

184.899.684

-

2.662.589.617

5

LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PER.SATIŞ AŞ

2.555.288.066

91.504.539

-

-

0

6

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ AŞ

2.154.247.185

101.241.985

32.762.647

4.083

1.878.902.996

7

BURSA ECZA KOOPERATİFİ

1.612.364.276

30.238.135

0

875

0
387.500

8

ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AŞ

1.164.149.919

-

0

4.953

9

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

-

-

-

-

-

10

MATLI YEM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

930.615.594

114.853.862

6.742.325

670

754.695.776

İLK 10 TOPLAMI

41.702.623.783

725.638.072

7.497.457.119

28.639

32.794.758.986

İLK 250 TOPLAMI

87.220.544.969

4.426.854.488

11.259.361.691

138.701

60.796.311.970

İLK 10 PAYI %

47,81

16,39

66,56

20,65

53,94

kayıtlı. 250 Büyük Firma
sıralaması, 2016 yılı içinde yaptıkları net iç ve dış
satış (ciro) tutarları esas
alınarak oluşturuluyor. Bu
firmaların katma değerleri,
öz sermaye tutarları, net
aktifleri, vergi öncesi
dönem kârları, ihracatları,
personel sayıları ve üretimden satışları da kendi
aralarında ayrıca sıralamaya tabi tutuluyor.
250 firmayı tespit

Bursa’nın ciroları itibariyle
büyük firmalarını belirlemek amacıyla BTSO’nun
20 yıldır düzenlediği çalışma ilçelerdeki firmaların
da katılımıyla il genelinde
yapılıyor. Ankete katılarak
cevap veren firmalar arasında, ilk 250’ye girenlerle
ilgili veriler değerlendirmeye alınıyor. Bu 250
firmadan, 225’i BTSO’ya,
25’i Bursa’nın ilçelerindeki
ticaret ve sanayi odalarına

BURSA İLK 250’DEKİ
DOSAB FİRMA SAYILARI
45
40
35
30
25

37
4

4

12

21

42
4

4

41
5

43
7

13

13

13

11

21

21

23

25

2013

2014

2015

18

42
7

12

23

10
5
0

2010

2011

Otomotiv

2012

Tekstil

2016 yılında maaş ve
ücretle çalıştırdıkları ortalama kişi sayısı verileri alınarak analizler yapılıyor.
Anket vasıtasıyla alınan
bilgiler, firmaların bilanço
ve gelir tablolarından
kontrol ediliyor.
Bursa ekonomisine ışık
tutan ‘İlk 250 Büyük Firma - 2016’ araştırmasında
bu yıl başvuru süreci ilk
kez internet ortamında
gerçekleştirildi.

BURSA İLK 250’DEKİ
DOSAB FİRMA İSTİHDAMLARI (kişi)

11

20
15

40
2
4

39
2
4

amacıyla gerçekleştirilen
anket çalışmasında firmalara, 2016 yılındaki net iç
ve dış satış (ciro) tutarları,
üretimden satışlar tutarı,
ihracatları, ödenen maaşlar ve ücret toplamları,
ödedikleri faizler, kiralar
ile 2016 yılının vergi öncesi dönem kârları, diğer
gelirleri, var ise 2016 yılı
zararları, 2016 yılı net
varlıklar (aktif) toplamları,
öz sermayeleri toplamları,

Gıda ve Diğer

Makine Metal

2016

Toplam

25.000
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

22.199

23.502

22.063

19.731

2010

2011

Otomotiv

2012

Tekstil

2013

Gıda ve Diğer

23.238

25.532

20.808

2014

2015

Makine Metal

2016

Toplam
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Bursa Ekonomisinde Otomotivin
Ağırlığı Her Geçen Gün Artıyor

4,4 Milyar TL
Vergi öncesi dönem karları

11,3 Milyar $
İhracatları toplamı

138.701 Kişi

Ciro TL
(KDV Hariç)

Sektörler

Firma Sayısı

Ücretle çalışanlar toplamı

Üretimden
Satışlar TL

Net aktifleri

Çalışan Ort.
(Kişi)

65,9 Milyar TL

İhracatı $

20,6 Milyar TL
Öz sermaye toplamları

Dönem Karı
[V.Ö.] TL

87,2 Milyar TL
İç ve dış satış (ciro) tutarları
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da faaliyet gösteriyor.
Sıralamada yer alan
ve otomotiv yan sanayi
alanında faaliyet gösteren
68 firmanın iç ve dış satış
(ciro) tutarları toplamı
13,8 milyar, katma değerleri toplamı 3,3 milyar, öz
sermaye toplamları 3,7
milyar, net aktifleri toplamı
8,9 milyar, vergi öncesi
dönem kârları toplamı 1,2
milyar, ihracatları toplamı
1,4 milyar dolar, ücretle
çalışanlar toplamı 38 bin
151 kişi ve üretimden
satışlar toplamı 11,6
milyar Türk Lirası olarak
hesaplandı.

Sıralamada yer alan firmalardan 68’i otomotiv yan
sanayi, 42’si tekstil, 26’sı
gıda tarım ve hayvancılık,
25’i perakende ticareti,
16’sı makine ve teçhizat,
14’ü inşaat, 13’ü metal, 9’u
hazır giyim, 7’si plastik,
5’i ekonomik ilişkiler ve
finans, 5’i enerji, 4’ü ağaç
orman ürünleri ve mobilya,
3’ü hizmet eğitim ve danışmanlık, 3’ü otomotiv ana
sanayi, 2’si çimento toprak
ürünleri ve madencilik, 2’si
lojistik, 1’i çevre, 1’si deri
kürk ve ayakkabı, 1’i elektrik elektronik, 1’i kimya, 1’i
sağlık 1’i de turizm alanın-

Bir Bakışta
İlk 250 Firma

Ağaç Orman Ür. Mobilya

4

477.416.596

31.148.123

-

-

-

Çevre

1

-

-

-

-

-

Çimento ve Madencilik

2

504.047.838

71.833.953

288.895

521

498.261.852

Deri Kürk ve Ayakkabı

1

63.884.414

1.451.002

0

308

65.585.678

Ekonomik İlişkiler ve
Finans

5

-

312.074

-

23

-

Elektrik-Elektronik

1

810.400.798

11.390.676

80.603.465

453

746.176.249

Enerji

5

-

129.538.641

2.768.427

947

-

Gıda Tarım ve Hayvancılık

26

8.916.766.868

364.553.291

-

17.391

-

Hazır Giyim

9

1.291.650.697

-44.342.095

232.419.249

4.169

995.152.243

Hizmet, Eğitim ve Danış.

3

605.762.483

41.594.000

0

2.411

0

İnşaat

14

1.499.418.187

258.414.713

1.310.566

5.251

651.319.985

Kimya

1

348.080.976

-

3.202.659

-

-

Lojistik

2

-

-

-

-

-

Makine ve Teçhizat

16

7.010.733.797

195.290.865

-

14.108

5.264.933.136

Metal

13

-

488.390.467

-

6.276

-

Otomotiv Ana Sanayi

3

26.899.745.413

-

6.279.662.021

-

24.870.455.389

Otomotiv Yan Sanayi

68

13.800.798.065

1.150.781.750

1.467.788.437

38.151

11.572.190.155

Perakende Ticareti

25

4.768.022.743

63.183.707

189.266.230

9.571

48.574.238

Plastik

7

-

17.622.129

-

952

-

Sağlık

1

1.612.364.276

30.238.135

0

875

0

Tekstil
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6.380.553.111

616.405.795

640.343.225

17.599

4.020.691.558

Turizm

1

62.797.067

11.112.241

0

454

58.764.794

TOPLAM

250

87.220.544.969

4.426.854.488

11.259.361.691

138.701

60.796.311.970

Dünya
Ekonomisinde
Neler
Olmuştu?
Dünya ekonomisinde
2015 yılında yüzde
2,7 büyüme sonrası
2016 yılında yüzde 2,5
büyüme gerçekleşmiş,
dolayısıyla yavaşlamıştır. Bunun nedenleri,
jeopolitik gelişmeler,
ABD seçimleri, küresel
mali piyasalardaki
oynaklıklar, Büyük
Britanya’nın Avrupa
Birliği’nden çıkış kararı
alması ile özellikle Çin
ve emtia ihracatçısı
gelişen ülkelerin ekonomilerindeki yavaşlama
dünya ekonomisindeki
büyümenin beklentilerin
altında gerçekleşmesine neden olmuştur.
2016 yılında dünya mal
ticareti miktar bazında
sadece yüzde 1,3 genişlerken, değer bazında
yüzde 3,2 küçülmüş
ve 15,96 trilyon dolara
gerilemiştir.
Dolar 2016 yılında tüm
para birimleri karşısında güçlenmiştir.
Euro-dolar paritesi yıl
ortalaması 1,08, yılsonunda ise 1,05 olmuştur. Avrupa Birliği’nde
ise ekonomik büyümenin ivme kazanmasına
rağmen deflasyon
riskinin sürmesi nedeniyle parasal genişleme
önlemleri sürmüştür.
2016 yılının ikinci yarısında petrol fiyatları ile
diğer emtia fiyatlarında
artış eğilimi oluşmuştur. Petrol üreticisi
ülkelerin üretimi
sınırlama konusunda
anlaşması ile birlikte
varil petrol fiyatları
50 doların üzerine
yükselmiştir. Metal ve
soft emtia fiyatları da
artmaya başlamıştır.

25

İNCELEME

Türkiye
Ekonomisinde
Neler
Olmuştu?
Türkiye ekonomisi 2016
yılının ilk yarısında iyi
bir büyüme performansı göstermiş, ancak
yılın ikinci yarısında bu
performans yaşanan
ekonomi dışı gelişmeler
nedeniyle tersine dönmüştür. Buna bağlı olarak Türkiye ekonomisi
yıl genelinde yüzde 2,9
büyüme göstermiştir.
2016 yılının ikinci
yarısında iç talepte
görülen daralma ile yıl
genelinde dış pazarlarda yaşanan durağanlığa
rağmen sanayi sektörü
yüzde 3,9 büyüme
göstermiş, sanayi
malları ihracatı yüzde
0,7 gerileyerek 136,3
milyar dolara inmiştir.
Yurtiçinde ise özellikle
yılın ikinci yarısında
oluşan koşullar tüm
sektörleri olumsuz
etkilemiştir. İç pazarda
daralma, piyasalarda
yaşanan ödeme sistemi
sıkışıklığı, Türkiye’nin
yatırım yapılabilir kredi
notunu kaybetmesi ile
borçlanma olanaklarının zorlaşması, TL
faizlerdeki artışlar ve
Türk Lirasındaki hızlı
değer kaybı sektörleri
ve firmaları olumsuz
etkilemiştir.
Türk Lirası değer kaybı
dolar karşısında yüzde
19,6 olmuştur. TL faizler yeniden yükselmiş
ve yılsonunu yüzde
14,53 seviyesinden
kapatmıştır.
İş dünyasının dinamik
yapısı, kamunun da
yerinde önlemleri ve
destekleri ile iktisadi
faaliyetler ve hayat kademeli olarak normalleşmeye başlamıştır.
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Zirvede Tofaş Var
Türkiye ekonomisinin
lokomotif kenti Bursa’da
ciro büyüklüğüne göre
‘İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde 14
milyar 856 milyon TL ile
Tofaş yer aldı. Tofaş’ı 11
milyar 465 milyon TL ile
Oyak Renault, 4 milyar
297 milyon TL ile Bosch
izledi. Söz konusu 3
firmayı sırasıyla Borçelik,
Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Özdilek
ve Matlı Yem takip etti.
Cirosal büyüklüğe göre
ilk 10’da yer alan 1 firma
ise isminin açıklanmasını
istemedi.

ları istihdam sayısı da
yüzde 8,5’lik artışla 138
bin 700’e ulaştı. Listede
yer alan firmaların ciro
toplamları yüzde 10; öz
sermayeleri yüzde 2,6;
net aktifleri yüzde 10,9;
üretimden satışları ise
yüzde 15 arttı. Firmaların
oluşturduğu katma değerde de 2015 yılına göre
yüzde 17,4’lük yükseliş
kaydedildi.

İhracat ve İstihdam
Arttı, Karlılık Düştü
Araştırma sonuçlarına
göre Bursa iş dünyası
karlılık oranlarındaki
düşüşe rağmen, istihdam
ve ihracat artışlarına
imza atarken, katma
değer üretmeye de devam
etti. 2015 yılında kar
eden firma sayısı 229
iken 2016’da bu rakam
211’e geriledi. Firmaların
karlılık oranları da yüzde
8 seviyesinde düştü. Buna
rağmen Bursa’daki 250
büyük firmanın ihracat
toplamları yüzde 14’lük
artışla 11,2 milyar dolara
ulaşırken, oluşturduk-

temsilcileri gösterdi.
Söz konusu sektördeki
firmaların 2016 yılındaki
toplam ciroları yüzde 88,
katma değerleri yüzde 83,
istihdamları yüzde 63,
karlılıkları da yüzde 465
arttı.
Öte yandan Bursa’da
250 Büyük Firma arasına
2016 yılında bir önceki
yıla göre 41 firma girdi.
Listede bulunan yabancı
sermayeli firma sayısı ise
44 oldu.

2016’da Listeye
41 Yeni Firma Girdi
Araştırma sonuçlarına
göre 2016 yılında en yüksek performansı makine,
teçhizat ve metal sektör

‘Bursa Moral Kaynağı’
BTSO Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Burkay,
bu yıl 20’ncisini gerçek-

leştirdikleri araştırma
sonuçlarının “Bursa
Büyürse Türkiye Büyür”
inancını bir kez daha
pekiştirdiğini söyledi.
Başkan Burkay, “Bursa
iş dünyası da böylesine
zor bir süreci, ‘Zaferin
Cephanesi Üretimdir’ anlayışıyla inadına üretim,
inadına istihdam, inadına
ihracatla destekledi. Firmalarımız, 2016 yılında
karlarından feragat ederken, katma değerli üretim
anlayışından, istihdamdan
ve ihracattan vazgeçmedi.
Ülkemizin her dönemde
moral kaynağı olan Bursa,
üzerindeki sorumlulu-

ğun bilinciyle daha fazla
üretti, ihracatını artırdı
ve daha fazla insanımıza
istihdam sağladı. Bu vesileyle ülkemizin müreffeh
geleceği için çalışan ve
kentimize değer katan
tüm firmalarımızı bir kez
daha yürekten kutluyorum” dedi.
Kentin son yıllarda
gerçek bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını
belirten Başkan İbrahim
Burkay, katma değerli
üretim, nitelikli istihdam
ve yüksek teknolojili
ihracatın en önemli
öncelikleri arasında yer
aldığını dile getirdi.
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BTSO BURSA İLK 250 BÜYÜK FİRMA ARAŞTIRMASINDA YER ALAN
DOSAB KATILIMCISI FİRMALAR / 2016
2016
Sıra

2015
Sıra

Firma ve Müesseseler

Ciro TL
(KDV hariç)

Dönem Kârı
(V.Ö.) TL

İhracatı $

Çalışan
Ort.(Kişi)

Üretimden
Satşlar TL

1

1

TOFAŞ - TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI AŞ

14.856.400.168

387.799.551

3.263.126.603

9.788

12.856.413.539

13

16

BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN.AŞ

869.488.322

-

53.035.597

2.199

838.015.444

17

24

AUNDE TEKNİK TEKSTİL SAN.VE TİC. AŞ

681.192.817

-

210.003.484

2.714

678.839.057

29

32

HARPUT TEKSTİL SAN.VE TİCARET AŞ

473.345.615

3.823.165

32.518.799

1.120

211.421.087

37

44

B-PLAS BURSA PLASTİK METAL SAN.VE TİC.AŞ

394.150.207

-

2.942.837

1.045

339.546.985

49

71

CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL OTOMOTİV AŞ

317.721.301

-

32.667.476

-

-

50

50

ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SAN.TİC.AŞ

306.613.261

-

12.909.910

889

284.601.570

58

54

188.829.246

76
79

85

BPO-B.PLAS-PLASTİC OMNİUM OTOMOTİV AŞ

257.810.910

-

9.117.267

205

A-PLAS GENEL OTOMOTİV MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ.

196.409.465

15.063.021

-

-

-

POLYTEKS TEKSTİL SAN.ARAŞTIRMA VE EĞİTİM AŞ

193.611.407

-

12.653.186

530

188.862.721

83

91

GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ AŞ

-

12.152.112

50.247.344

500

-

92

98

ACARSOY TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ AŞ

163.932.465

-

-

-

158.749.055

95

97

TAŞDELEN TEKSTİL SANAYİİ TİC.VE TURİZM AŞ

158.727.133

-

437.072

21

741.893

97

104

BURSALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ

156.181.704

-6.405.417

15.769.463

424

92.121.293

103

107

E.N.A. TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ AŞ

149.434.790

-

0

322

148.446.630

105

77

P.M.S.METAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ AŞ

147.990.693

16.633.406

20.655.963

256

148.686.184

109

101

SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SAN.VE TİC.AŞ

141.272.114

18.726.942

14.439.291

737

138.120.583
74.581.148

120

92

ÖZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

127.229.900

647.727

37.995.757

380

125

121

YILMAZ SÜNGER KUMAŞ DÖŞEME MALZ.LTD.ŞTİ.

120.760.682

2.714.772

0

115

0

EMİRALİ TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ AŞ

116.911.905

12.105.080

50.264

314

115.721.800

FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

111.155.101

0

9.242

565

111.287.624

130
138

122

139

140

F.B.N. TEKSTİL İTHALAT İHRACAT PAZ.LTD.ŞTİ.

110.015.935

2.298.703

10.566.399

13

0

150

141

KAPLANLAR SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET AŞ

100.628.659

10.583.721

0

334

93.941.557

156

99

IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT AŞ

98.735.553

31.308.081

3.151.316

450

97.309.017

164

172

ŞEM LASTİK SANAYİİ VE TİCARET AŞ

92.337.579

-

15.043.882

-

-

168

157

BERTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ

91.475.971

9.266.522

3.792.677

611

91.475.971

175

150

EPSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

88.769.277

-

5.652.964

100

66.652.512

177

177

KAPLANLAR PAZARLAMA SAN.VE TİC.AŞ

88.358.570

4.325.735

29.178.211

13

0

179

209

ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN.AŞ.

88.010.179

387.183

139.703

388

88.010.179

185

202

ŞEM OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

84.630.876

-

23.513.460

-

-

188

159

BURSALI DIŞ TİCARET AŞ

83.179.294

818.387

26.668.004

42

0

191

122

FİSTAŞ DIŞ TİCARET PAZARLAMA SAN.VE TİC.AŞ

82.919.448

-542.217

27.614.559

9

0

193

210

PE-GA OTOMOTİV SÜSPANSİYON AŞ

-

-

21.114.892

-

66.432.678

MASS KONFEKSİYON TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ

-

-

-

-

-

199
202

165

ACAR İHRACAT İTHALAT TEKSTİL TİC.VE SAN.AŞ

79.394.227

818.218

13.983.672

49

0

215

184

BEZTAŞ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

73.010.014

719.738

0

272

67.754.967

219
226

MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL AŞ

72.263.872

225.498

23.838.072

52

61.081.658

214

YILMAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

68.649.029

83.358

21.128.599

15

0

229

176

ÖZ ÜÇ-EL TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

67.549.963

2.249.227

0

267

64.918.233

230

240

NUREL TEKSTİL APRE VE BOYA SANAYİ AŞ

67.099.222

813.428

0

447

65.240.630

238

226

YILMAR ÇELİK TEL YAY SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

64.146.224

0

0

323

62.108.943

247

BERTEKS PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

62.550.635

3.739.896

21.169.222

23

0

21.504.064.487

530.355.837

4.015.135.189

25.532

17.399.912.204

İLK 250 TOPLAM

87.220.544.969

4.426.854.488

11.259.361.691

138.701

60.796.311.970

DOSAB FİRMALARI PAYI %

24,65

11,98

35,66

18,41

28,62
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Otomotiv Sanayi
Yüksek Performans Gösterdi
250 büyük kuruluş
içinde en çok firma
yine otomotiv yan
sanayi sektöründe yer
almaya devam ederken
sayı 12 adet birden artarak 68’e yükselmiştir.
2016 yılında otomotiv
üretimi ve satışlarında
önemli artış yaşanmıştır. AB pazarındaki
iyileşme ihracat ve
ihracat için üretim
yolu ile otomotiv sektörüne önemli destek
sağlamıştır. Otomotiv
sanayinin ana ihracat
pazarındaki iyileşme
sektörü desteklerken iç
pazarda da beklentile-

Bursa ekonomisindeki
tekstil yoğunluklu yapı,
2000’li yılların ortasından itibaren değişmeye
başlamış ve 2009’dan
sonra hızlanmıştır. O
dönemden itibaren orta
ileri teknoloji grubunda
yer alan otomotiv,
makine ve teçhizat ile
metal sanayi grubunun
ağırlığı ve payı artış
trendini sürdürmektedir. Buna karşın tarım
hayvancılık ve gıda ile
tekstil hazır giyimin
büyüklükleri neredeyse
aynı kalmakta ve
payları önemli ölçüde
küçülmektedir.

rin üzerinde satış
gerçekleşmiştir.
Kurların artacağı beklentisi iç
pazarda talebi
öne çekmiştir.
Otomotiv sanayi son 20 yıllık
süreçte ortalama
yılda %8,7’lik büyüme
kaydederek oldukça
yüksek bir grafik
çizmiştir. Cirodaki bu
büyüme, katma değer,
istihdam ve dönem
karına da yansımış ve
katma değerde %5,3,
istihdamda, %6,8 ve
net karda %3,5 olarak
gerçekleşmiştir.

108.212.125

180,44

2.130.449.416

-21,47

11.351

2,76

5.373.058.733

2010

11

7.774.392.727

28,18

312.506.413

188,79

2.605.392.285

22,29

12.494

10,07

6.779.341.626

26,17

2011

12

9.638.523.125

23,98

283.156.483

-9,39

2.790.779.748

7,12

14.506

16,10

8.140.076.946

20,07

2012

13

9.001.629.102

-6,61

587.363.373

107,43

2.504.544.006

-10,26

15.234

5,02

7.519.138.029

-7,63

2013

13

9.536.915.090

5,95

397.287.746

-32,36

2.545.802.065

1,65

12.781

-16,10

7.833.951.928

4,19

2014

13

10.131.925.827

6,24

575.881.265

44,95

2.390.227.591

-6,11

13.187

3,18

8.031.133.846

2,52

38.586.103

2.712.776.900

11.046

Değişim %

Üretimden
Satışlar TL

9,34

Değişim %

6.065.152.925

İhracatı $

5.546.856.076

Değişim %

9
9

Değişim %

2008
2009

Yıl

Değişim %

Ücretle
Çalışan Ort.

Dönem Karı
(V.Ö.) TL

Ciro TL
(KDV Hariç)

Firma Sayısı

BURSA İLK 250 FİRMA ARASINDAKİ DOSAB OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ 9 YILLIK GÖSTERGELERİ

4.797.319.774
12,00

2015

11

13.031.927.087

28,62

679.046.097

21,04

2.481.592.494

3,82

14.111

7,01

10.765.303.957

34,04

2016

12

18.056.754.906

38,56

415.014.684

-40,46

3.693.722.753

48,84

17.340

22,88

15.252.678.519

41,68

DOSAB FİRMALARININ DURUMU...
Bursa’nın İlk 250 büyük
firması içine giren
68 otomotiv sanayi
firmasından 12’si DOSAB
katılımcısı oldu. Türk
sanayisinin devlerinden
Tofaş’ın lokomotifliğindeki listede, firmaların
temel ekonomik perfor-
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manslarına bakıldığında
olumlu bir tablo görülüyor. İlk 250’ye giren 12
firma, 2015 yılı ile karşılaştırıldığında dönem
karı dışında hemen tüm
göstergelerde önemli
artışlar gösterdi. Ciroda
bir önceki yıla göre yüz-

de 39, ihracatta yüzde
49, istihdamda yüzde
22 ve üretimden satışlarda yüzde 41 oranında
yükselme sağlandı.
DOSAB katılımcısı
12 firmanın toplam
3 milyar 693 milyon
dolarlık ihracatı içinde,

Tofaş’ın payı 3 milyar
263 milyon dolar oldu.
17 bin 500 kişilik sektör
firmaları istihdamının
9 bin 800’ü de yine
Tofaş’ta çalışanlardan
oluştu. 2008’de listeye
DOSAB’dan 9 otomotiv
sektörü firması girmişti.

İNCELEME

Tekstil ve Hazır Giyimde
Kan Kaybı Devam Ediyor
araştırmanın başladığı
20 öncesinden itibaren
en düşük sayı olmuştur. Tekstil ve hazır
giyim sektörü ihracat
olarak AB pazarındaki
göreceli iyileşmeden
yeterince yararlanamamış, iç pazardaki daralmadan da olumsuz
etkilenmiştir.

Tekstil ve hazır giyim
zaman zaman yükselen
bir performans yakalasa da satış, karlılık,
katma değer ve istihdam verileri açısından
son yıllarda düşüş
yaşamaktadır. Tekstil
ve hazır giyim sektörü
2016 yılında en büyük
kaybı yaşayan sektör
olarak dikkat çekti.
2015 yılında listeye
giren 59 firma sayısı
2016 yılında 8 adet
azalarak 51’e inmiştir.
Bu sayı aynı zamanda,

27.152.545

149.830.277

4.229

Değişim %

Üretimden
Satışlar TL

Değişim %

Ücretle
Çalışan Ort.

Değişim %

İhracatı $

Değişim %

Dönem Karı
(V.Ö.) TL

Değişim %

Ciro TL
(KDV Hariç)

Firma Sayısı

Yıl

BURSA İLK 250 FİRMA ARASINDAKİ DOSAB TEKSTİL SEKTÖRÜ FİRMALARININ 9 YILLIK GÖSTERGELERİ

2008

15

706.754.181

2009

19

1.048.892.690

48,41

50.676.170

86,64

228.936.569

52,80

5.078

20,08

526.730.041
789.371.692

2010

18

1.269.547.211

21,04

73.255.101

44,56

208.907.294

-8,75

5.000

-1,54

806.196.296

2,13

2011

21

1.783.545.197

40,49

96.786.387

32,12

226.827.016

8,58

5.448

8,96

1.077.250.603

33,62

2012

21

1.854.702.986

3,99

93.244.935

-3,66

250.350.720

10,37

5.402

-0,84

978.201.351

-9,19

2013

21

2.070.438.410

11,63

101.379.656

8,72

268.367.252

7,20

6.180

14,40

1.261.613.124

28,97

49,86

2014

23

2.602.912.264

25,72

141.061.810

39,14

327.051.018

21,87

6.893

11,54

1.340.757.162

6,27

2015

25

2.840.152.750

9,11

153.269.577

8,65

301.312.428

-7,87

7.670

11,27

1.704.690.583

27,14

2016

23

2.800.756.950

-1,39

83.327.750

-45,63

244.656.997

-18,80

6.763

-11,83

1.687.834.310

-0,99

DOSAB FİRMALARININ DURUMU...
Bursa En Büyük 250
firma listesine 2008
yılında DOSAB katılımcısı
olarak giren 15 firma,
2016 yılında 23 oldu. Bir
önceki yıl olan 2015 yılına göre 2 firma listeye
giremedi.
Ciro, dönem karı,
ihracat, çalışanlar,
üretimden satışlar
gibi kategoriler tek tek

incelendiğinde, Bursa
ekonomisinde tekstil ve
hazır giyim sektöründeki
düşüşe paralel olarak
DOSAB’daki sektör firmalarında da düşüşler
gözüküyor.
DOSAB katılımcısı
olarak listeye giren
sektör firmalarının
2016 yılındaki ciroları bir
önceki yıla göre yüzde

1,4 azalarak, 2,8 milyar
lira oldu. Dönem karı ise
önemli ölçüde geriledi.
2015 yılında 153 milyon
lira olan vergi öncesi
dönem karı rakamı
2016 yılında yüzde 45
gerileyerek 83 milyon
lirada kaldı.
Benzer şekilde
listedeki firmaların ihracatı da 2015 yılına göre

yüzde 19 azaldı. 2015’te
301 milyon dolar olan
ihracat rakamı 2016
yılında 244,5 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
Firmalarda çalışanlar
ortalaması 2016 yılında
bir önceki yıla göre yüzde 12 geriledi ve 6 bin
700 kişiye düştü. Özetle,
tekstilde kan kaybı 2016
yılında da devam etti.
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Yatırımlar Yavaşlayınca,
Makineciler Yerinde Saydı!
Karlılığın düşmesinde geçtiğimiz sene
içerisinde yaşanan
küresel ekonomik ve
siyasi gelişmelerin de
etkisi düşünüldüğünde,
ilerleyen dönemlerde
küresel ekonomi ile
beraber ülke ekonomimizin de yukarı yönlü
bir ivme yakalamasıyla
birlikte yerli üreticilerimizin de mevcut
durumlarının ilerisine
geçeceği beklentisi
gözleniyor. Diğer yandan, düşen karlar öz
kaynakların erimesine
yol açarak işletmeleri
zayıflatmaktadır.

2016 yılı Dünyada yatırımların yavaşladığı,
Türkiye’de ise gerilediği bir yıl olmuştur.
Bu olumsuz koşullara
bağlı olarak Bursa 250
büyük kuruluşu içinde
makine ve teçhizat
sektörü firma sayısı 2
adet azalarak 16 firma
ile yer almıştır.
Açıklanan toplam ve
sektörel veriler üzerinden yapılan analizler
gösteriyor ki, 2016
yılı karlılık anlamında
2015 yılına kıyasla
performans düşüklüğünün yaşandığı bir sene
olarak geride kaldı.

585.506

51.837.964

1.096

Değişim %

Üretimden
Satışlar TL

Değişim %

Ücretle
Çalışan Ort.

Değişim %

İhracatı $

Değişim %

Dönem Karı
(V.Ö.) TL

Değişim %

Ciro TL
(KDV Hariç)

Firma Sayısı

Yıl

BURSA İLK 250 FİRMA ARASINDAKİ DOSAB MAKİNE-METAL SEKTÖRÜ FİRMALARININ 9 YILLIK GÖSTERGELERİ

2008

5

219.479.288

2009

5

192.137.916

-12,46

991.240

69,30

34.164.396

-34,09

886

-19,16

151.559.596

179.031.240
-15,34

2010

4

229.122.400

19,25

2.913.918

193,97

50.539.155

47,93

805

-9,14

187.167.446

23,49

2011

4

292.721.618

27,76

6.043.011

107,38

54.080.147

7,01

845

4,97

238.807.586

27,59

2012

4

280.793.117

-4,08

9.211.982

52,44

44.346.422

-18,00

1.238

46,51

273.402.872

14,49

2013

4

304.135.955

8,31

-12.415.857

-234,78

70.773.167

59,59

956

-22,78

247.637.325

-9,42

2014

5

474.183.303

55,91

2.242.362

-118,06

79.439.195

12,24

728

-23,85

383.659.069

54,93

2015

7

648.377.785

36,74

16.736.369

646,37

85.411.566

7,52

1.457

100,14

464.139.800

20,98

2016

7

646.552.631

-0,28

32.013.403

91,28

76.755.439

-10,13

1.429

-1,92

459.399.375

-1,02

DOSAB FİRMALARININ DURUMU
Makine ve metal iş
kolunda faaliyet gösterip, 2016 yılı Bursa
İlk 250 FirmaListesine
giren DOSAB katılımcısı
firma sayısı 2015’e göre
değişmedi ve 7 olarak
gerçekleşti. Bu firmala-
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rın ciroları 646,5 milyon
lira olurken, bir önceki
yılla paralel seyretti.
Diğer sektörlerin aksine
bu işkolundaki firmaların dönem karları
yüksek oranlı bir rakam
olarak ortaya çıktı. 7

firmanın ihracatında
2015’e göre yüzde 10
gerileme gözlendi ve
85 milyon dolardan 77
milyon dolara indi. Ücretle çalışan işçi sayıları
da bin 400 seviyesinde
ve durağan seyretti.

Makine metal sektörü
firmalarının 2016 yılı
üretimden satışları da
bir önceki yıl olan 2015
ile paralel seyretti.
2015’de 464 milyon lira
olan bu rakam 2016’da
459 milyon lira oldu.
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DOSAB Çalışanlarının Moral Gecesi
DOSAB Restoran’daki yemekte 10 yıl ve üzeri çalışanlar ile yılın
personellerine plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Demirtaş Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü çalışanları, geleneksel yılsonu
yemeğinde bir araya
geldi. DOSAB Restoran’da
yapılan gecede DOSAB’da
16 yıl ve üzeri, 11-15 yıl
arası çalışanlara plaket ve
yarım altın, bölge müdürlüğü çalışanları arasında
yapılan ankette en fazla
oyu alan üç isme de yılın
personeli plaketi ve Cumhuriyet Altını verildi.
DOSAB Personel
Gecesine Yönetim Kurulu
Başkanı Ersan Özsoy,
Başkanvekili Levent Eski,
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Işık da katıldı.
Özsoy gecede yaptığı
konuşmada, DOSAB’ın
başarılı çalışmalarının
altında personelin emeği
ve imzasının olduğunu
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belirterek, “2018 yılı da
yeni proje ve yatırımlarımızla yoğun geçecek.
Biz sizlere güveniyor ve
başarılı çalışmalarınızı
sürdüreceğinize daima
inanıyoruz. Bölgemizin
bugünlere gelmesinde

emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.
Gecede 11-15 yıl
arasında DOSAB Bölge
Müdürlüğünde görev yapanlara Yönetim Kurulu
Üyesi Kemal Işık, 16 yıl

ve üzeri görev yapanlara
Başkanvekili Levent Eski
ve Yılın Personellerine
Yönetim Kurulu Başkanı
Ersan Özsoy, plaket ve
hediyelerini verdiler.
Gece müzik eşliğindeki
eğlence ile devam etti.

125 DOSAB çalışanının oy kullandığı 2017 Yılının Personeli anketinde en fazla oy
alan üç isim: Ebru Yavuz, Ajda Keleş, Esin Özkaya

DOSAB

HABER

YILIN ÇALIŞANI

YILIN ÇALIŞANI

YILIN ÇALIŞANI

EBRU YAVUZ

ESİN ÖZKAYA

AJDA KELEŞ

19
YIL

MİKAİL TOPÇU

16
YIL

TARIK NAFİ AYDIN

17
YIL

AYŞE ÖZKAN

16
YIL

İBRAHİM KOSA
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DOSAB

15
YIL

SERHAT ŞENGÜL

13
YIL

MURAT İSPA

13
YIL

M.BURAK KARGI
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HABER

14
YIL

MUSTAFA ATEŞ

13
YIL

ESİN ÖZKAYA

13
YIL

MUSTAFA GÜRÇAY

DOSAB

13
YIL

DURSUN DEMİRAY

13
YIL

İBRAHİM SAKARYA

12
YIL

NECMİ AYKOL

HABER

13
YIL

AKIN ELMAS

12
YIL

FERİT GÜNAY

12
YIL

KEMAL ÇAĞLAR
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DOSABSİAD

DOSABSİAD’IN

GURUR GÜNÜ

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD)
30’uncu kuruluş yıldönümünü ve Cumhuriyetin 94. yılını bir arada kutladı.
Podyum Davet’te gerçekleştirilen geceye; Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif
Karademir, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey, AK Parti Bursa İl
Başkanı Ayhan Salman,
MHP Bursa İl Başkanı
Tevfik Topçu, BEBKA
Genel Sekreteri İsmail
Gerim, KOSGEB Bursa İl
Müdürü Erkan Güngör,
DOSAB Yönetim Kurulu
Başkanı Ersan Özsoy,
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DOSABSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim
Öztürk ve DOSABSİAD
üyeleri katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren
DOSABSİAD Başkanı
İbrahim Öztürk, “Bu

akşam iki mutluluğu
birden yaşıyoruz. Bir
yandan Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yılını,

diğer yandan da DOSABSİAD’ın 30. kuruluş
yıldönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Ben başta
Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere bütün silah
arkadaşlarına ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti kurucularına şükranlarımı
sunuyorum” dedi.
“2023 Hedeflerimiz
doğrultusunda çalışıyoruz”
Türkiye’nin büyük ve
güçlü bir ülke olduğunun
altını çizen Başkan
Öztürk, “Bugün itibarıyla,
dünyanın pek çok ülke-

sini adeta kıskandıran
büyüme hızımızdan,
yıllık 150 milyar dolar
düzeyindeki ihracatımıza
kadar sağlam bir yapıya
sahibiz ve cumhuriyetimizin 100. yılı için
belirlenen 2023 hedefleri
doğrultusunda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bizler de 30 yıldır
ülkemiz için üretiyoruz”
ifadelerini kullandı.
Ekonominin
kalbi Bursa...
Bursa’nın ülke
ekonomisinin merkezi
konumunda olduğuna

Üretim merkezi...
Türkiye ekonomisi
açısından böylesine
önemli bir konumda
olan Bursa’da DOSAB’ın
üretim ve ihracatta ki
öneminin yadsınamaz
olduğunu vurgulayan
DOSAB Yönetim Kurulu
Başkanı Ersan Özsoy ise,
DOSAB’ın kurulduğundan bu yana çok önemli
gelişmeler kaydettiğini
söyledi.

Ersan Özsoy

da işaret eden İbrahim
Öztürk, “Nüfusu bakımından ülkemizin 4.
büyük kenti olan Bursamız sanayideki üretim
kapasitesinden ve
sektörel çeşitliliğinden,
ihracatta İstanbul’dan
sonraki ikinciliğine
kadar ülkemiz ekonomisinin önemli bir merkezi
konumundadır ve yine
biliyoruz ki artık ülkeler
değil şehirler yarışmakta
ve ön plana çıkmakta.
İşte bu anlamda
Bursa’nın dünyada en
hızlı büyüyen şehirleri
arasında 67. sırada bulunuyor olması da bizler
için önemli bir veridir”
şeklinde konuştu.

DOSAB’ın 4,5 milyar
dolarlık ihracatıyla
Türkiye’nin en önemli
üretim merkezlerinden
biri olduğunu da dile getiren Ersan Özsoy, tüm
OSB’lere örnek ve öncü
olduklarını ifade etti.
DOSAB’ın yıllar içerisinde hızlı bir büyüme
ve gelişme yaşadığını kaydeden Uludağ
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise,
“DOSAB ve DOSABSİAD bölgenin nitelikli
büyümesi için önemli

Proüf. Dr. Yusuf Ulcay

İbrahim Öztürk

DOSABSİAD
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çalışmalar yürütüyor.
Bölgenin istihdam ve
ihracat alanında da gelişimini sürdüren iş adamlarımızı tebrik ediyorum”
şeklinde konuştu.
“Etrafı ateş çemberi
olan bir ülkede yaşıyoruz” diyen Bursa Teknik
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Arif Karademir
de, “Böyle bir ortamda bu
ülke için mücadele eden
tüm iş adamlarını yürekten kutluyorum” dedi.
Cumhuriyetin kuruluşunda ülkenin ciddi mü-
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cadelelerden geçtiğinin
de altını çizen Prof. Dr.
Karademir, “Bu ülke için
canını ortaya koyan tüm
şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anıyorum” diye
konuştu.
Türkiye’nin gelişmesi
ve büyümesinde iş
adamlarının büyük
katkısı olduğunu ifade
eden Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey
de, sanayicilerin nitelikli

ve katma değeri yüksek
ürünler üretebilmesi için
daha fazla destek görmesi gerektiğini savundu.
Öte yandan konuşmaların ardından DOSABSİAD’ın kuruluşundan bu
yana üye olan isimlere
ve derneğin eski başkanlarına teşekkür plaketi
takdim edilirken, gecede
sahne alan Aegean Band
grubu da katılımcılara
keyifli anlar yaşattı.

Mustafa Bozbey

Prof. Dr. Arif Karademir

DOSABSİAD
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İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Mevzuatında Yeni Gelişmeler

Programın açılışında
konuşan DOSABSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi
Aslı Gülener, “Sosyal
ve ekonomik yaşamın
merkezinde yer alan
insan figürü, karşımıza
ya işveren, ya çalışan
ya da ne yazık ki işsiz
olarak çıkıyor. İşçi ve
işveren ilişkileri; yeni
tip iş sözleşmeleri, işçi
sendikası, işveren sendikası ve devlet ilişkisi ile
sigortalı ve sosyal devlet
arasındaki ilişkinin ortaya koyduğu karmaşık
ağ, iş hukuku ve sosyal
güvenlik hukukunun
çalışma alanını oluşturuyor. Ekonomik ve sosyal
yaşamın merkezindeki
çalışma ilişkileri geliştik-
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çe ve karmaşıklaştıkça,
dikkatle takip edilmesi
gereken, sürekli gelişen
ve değişen yasal düzenlemeler; iş dünyasını
yakından ilgilendirmektedir” dedi.
Gülener’in ardından
konuşan PERYÖN Güney
Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar
Özgenli’yse, PERYÖN’ün
çalışmaları hakkında
bilgiler verdi. Özgenli,
“PERYÖN Güney Marmara olarak sadece
Bursa’da değil bölgedeki
diğer illerde de aktif
çalışmalar yürütüyoruz.
Derneğimiz 14 farklı
komite altında çeşitli
konularda fark yaratan
projeler geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.
Güz dönemi ile birlikte
bu çalışmalara hız vereceğiz. Bu 14 komitede
yer almak isteyenlere
kapımız ardına kadar
açık. Bugünkü etkinlik
Eğitim Komitesi’nin etkinliği. Özetle Güz dönemindeki faaliyetlerimiz
hız kesmeden devam
edecek. Tüm faaliyetlerimize destek veren
DOSABSİAD’a teşekkür
ederiz” diye konuştu.
“İşveren işçiyi, işçiye
rağmen düşünmeli”
Yapılan açılış konuşmalarının ardından
Nazalı Avukatlık’tan
Yönetici Ortak Çağdaş

Güren’in moderatörlüğündeki oturuma geçildi.
Sosyal Güvenlik Hukuku’nda son dönemde
yaşanan değişiklikler
hakkında konuşan
Çağdaş Güren, “İşveren
olarak işçiyi, işçiye
rağmen olarak düşünmek durumundasınız.
İşçi mesela senelik izin
kullanmayayım diyebilir. İzni kullandırmak
zorundasınız. Sorumlu
olursunuz. Bunun gibi
işçiyi korumak için
ortaya konulmuş em-

redici hükümlerde biz,
mutlaka işçiye rağmen
işçiyi düşünerek hareket
etmeliyiz. Çünkü aksi
durumda, bir sorun
çıktığında işverenin
sorumluluğu ortaya
çıkacaktır” dedi.
Güren’in açıklamalarının ardından
Nazala Avukatlık SGK
Direktörü Fatih Bak ve
Nazala Avukatlık İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku
Direktörü Nazif Karataş
da gelişmeler hakkında
bilgiler verdi.
Fatih Bak

Aslı Gülener

DOSABSİAD Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen
toplantıya; DOSABSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi
Aslı Gülener, PERYÖN
Güney Marmara Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Özgenli, sanayiciler ve firma temsilcileri
katıldı.

Serdar Özgenli

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ile Türkiye
İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi işbirliğiyle ‘İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yeni Gelişmeler’ konulu seminer düzenlendi.

DOSABSİAD

Ünlü Sunucudan
‘Hayatla İletişim’ Semineri

DOSABSİAD Akademi ve FAVEO Eğitim & Danışmanlık işbirliği ile
organize edilen eğitimler ve seminerler başladı.
DOSABSİAD konferans
salonunda gerçekleşen,
TV, haber ve program
sunucusu Defne Sarısoy’un konuşmacı olarak
katıldığı eğitimin açılış
konuşmasını DOSABSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi
Aslı Gülener yaptı.
İletişimin, sosyal bir
varlık olan insanın günlük hayatında olmazsa
olmaz bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Gülener,
şunları ifade etti: “Sözlü
ve sözsüz, yazıyla, resim
veya diğer araçlarla, hatta
beden diliyle bir bütün
halinde gerçekleşen
iletişim, aslında karşılıklı
mesaj göndermek ve almaktır. Bu sayede duygu
ve düşüncelerimizi iletir,
karşımızdakini yönlendirebiliriz.”
Gülener’in ardından
konuşan TV, haber ve
program sunucusu Defne
Sarısoy; ‘Hayatla İletişim’
adını verdiği seminerinde

iletişimin temel hususlarına dair önemli bilgileri
konuklarla paylaştı. Güzel
konuşmanın belli kuralları, topluluk önünde
konuşurken rahatlama
yöntemleri, doğru bildiğimiz yanlışlar, dışarıdan
nasıl algılandığımız gibi
her gün kullanabileceğiniz pratik bilgilerin yer
aldığı seminerinde konuşan Sarısoy, “Kendilerini
iyi ifade edebilen, empati
kurabilen ve farkındalıkla
yaşayan insanlar, hayatta
mutlu, işlerinde verimli,
işbirliğine açık ve duyarlı
olur” dedi.
Stresin günümüzün en
büyük sorunu olduğunu
ve sadece fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıklara
değil iletişimde de aksaklıklara yol açtığını belirten Sarısoy, stresin, her
anlamda bir enstrümana
benzeyen insanın akordunu bozduğunu ifade
etti. Stresle başa çıkmayı

öğrenmek gerektiğini söyleyen Sarısoy, bu konuda
doğru nefes almanın önemine dikkat çekti. Hızın;
sadece trafikte ve vereceğimiz karar aşamasında
değil iletişimde de hata
yaptırdığını vurgulayan
Sarısoy, iletişimde hızın
zaman kazandırmadığını,
aksine anlaşılmamızı
zorlaştırdığını belirtti.
Sarısoy, mutlaka tane
tane konuşmaya özen

gösterilmesi gerektiğinin
altını çizdi.
İletişimin kişinin
kendisinde başlayan ve
iyi yönetilmesi gereken
bir süreç olduğuna dikkat
çeken Sarısoy, beden
dilinin önemi vurgu yaptı.
Sarısoy şunları söyledi:
“Beden dilini iyi kullanamıyoruz. Ne kadar dolu
bir CV’niz olursa olsun
iş başvuru sürecinde
mutlaka ki sözlü mülakata
girilir. Kendinizi iyi ifade
edebilmelisiniz ki rekabetin arttığı günümüzde
rakiplerimizden bir adım
öne geçebilesiniz. İletişimde söz; yüzde 7, ses
tonu; yüzde 38 etkiliyken
beden dili yüzde 55
etkilidir.”
Seminerin ardından
DOSABSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Aslı Gülener tarafından Defne
Sarısoy’a teşekkür plaketi
verildi.
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Bursa Vergi Dairesi Başkanı Karakaş;

Düzenli Beyanda Bulunanlara
Yüzde 5 İndirim Uygulanacak...

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici İşadamları Derneği’ni (DOSABSİAD) ziyaret etti.
Bursa Vergi Dairesi
Başkanı Nuri Karakaş’ın
ziyaretinde; DOSABSİAD
Başkanı İbrahim Öztürk,
Başkan Yardımcısı Nilüfer Çevikel ve Sayman
Fatih Tuğral ve Üye
Soykan Gülseçen hazır
bulundu.
Karakaş’ı DOSAB’ta
ağırlamaktan mutluluk
duyduklarını belirten
DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk, DOSAB’ın
konumuna dikkat çekti.
Öztürk, “Birlik ve beraberlik içerisinde üretmeye devam ediyoruz. Hep
daha fazlasını yapalım
istiyor, yaptığımız projelerle sanayicimize, katkı
sağlamaya çalışıyoruz”
diye konuştu.
Önümüzdeki günlerde
yurtdışından gelecek
heyetleri ağırlamaya başlayacaklarını hatırlatan
Öztürk, “İnanıyoruz ki
bu ziyaretler neticesinde
DOSAB’lı sanayiciler olarak, ülkemiz
ihracatına önemli
katkılar sağlayacağız.
İhracatımıza 1 dolarlık
dahi katkı sağlayabiliyorsak, gayretlerimizin
karşılığını alıyorsak, ne
mutlu bize. Tüm çabamız,
sanayicimize, ülkemize,
milletimize fayda sağlamak. Bunu da yaptığımızı
düşünüyoruz” ifadelerini
kullandı.

42

DOSABSİAD Başkanı
İbrahim Öztürk, ayrıca
bölge sanayicilerinin
şikâyetlerini de Vergi Dairesi Başkanı Karakaş’a
iletti.
OSB’ler içerisindeki
işletmelerin tabi olduğu
Emlak Vergisi konusunun yeniden sorgulanması gerektiğini belirten
Öztürk, “Biz burayı kiraya veriyorsak, burayı, bu
fabrikayı işletme gücümüz olmadığı için kiraya
veriyoruz. Kiracı da olsa,
ihracat yapıyor, istihdam

OSB’ler arasında DOSAB’ın, farklı bir konumda olduğunu kaydeden
Vergi Dairesi Başkanı
Karakaş ise, “Bana göre
DOSAB’ın, burasının ligi
farklı” dedi.
İnteraktif bir ortamın
olmasından dolayı ziyaretlerin önemine işaret
eden Karakaş, 2018 yılında düzenli beyanlarda
bulunanlar için yüzde
5’lik bir indirimin uygulanacağını müjdeledi.
Nuri Karakaş, “Bizim neyi
yaptığımızdan çok nasıl

algıyı düzeltmeye yönelik
olarak da zamanında, düzenli beyanname veren
mükelleflerimize dönük,
2018 yılı beyannamelerinden başlamak üzere
yüzde 5’lik bir indirim
uygulamasına geçeceğiz”
şeklinde konuştu.

sağlıyor. Yani bir şekilde
fayda sağlıyor. Özetle asıl
maksat sanayiciyi teşvik
etmekse, Emlak Vergisi
konusunun tekrar sorgulanması gerekiyor” diye
konuştu.

yaptığımız, nasıl söylediğimiz ve nasıl yansıdığı
önemli. Türkiye’de vatandaş düzeyinde vergi
afları olarak bilinen,
bizim de yapılandırma
olarak sunduğumuz
uygulamalar, eğer doğru
olarak terakki edilmiyorsa, yani bu uygulamalar
ödeyenlerin aleyhine gibi
algılanıyorsa, önce bu algıyı düzeltmek lazım. Bu

yönelik geniş çaplı bir
bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini
söyledi. Karakaş, sanayicilerin, yanıtlanmasını
istediklerin soruları DOSABSİAD’a iletmelerini,
böylece yanıtsız kaldığını
düşündükleri soruların
yanıtlarının bu toplantıda
yetkili ağızlardan tarafından cevaplanacağını
sözlerine ekledi.

Düzenli beyanda
bulunana indirim var
Birçok ilde, birçok
OSB’yi gezdiğini ve incelemelerde bulunduğu

Sorular, bilgilendirme
toplantısında
yanıtlanacak
Karakaş, ayrıca DOSABSİAD’la işbirliği içerisinde Aralık ayı başında
DOSAB’taki işletmelere

DOSABSİAD

DOSABSİAD, Belçika’nın İstanbul
Başkonsolosu Smedt’i Ağırladı

Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu Sophie De Smedt başkanlığındaki heyet,
DOSABSİAD’ı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkiler
ele alınırken Bursalı ve Belçikalı firmalar arasındaki işbirliği imkanları görüşüldü.

DOSABSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim
Öztürk ve Yönetim
Kurulu Üyeleri tarafından
ağırlanan Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu Sophie De Smedt, “Türkiye’de
ve İstanbul’da görev
yapmaktan çok mutluyum, Bursa ziyaretimizde
de önemli görüşmeler
yaptım. Bunlardan birisi
de DOSABSİAD. DOSABSİAD’ın Bursa’nın önemli
bir üretim merkezi olduğunu biliyoruz” dedi.
Konuk heyet üyelerine
Bursa ekonomisi ve DOSAB hakkında bilgiler veren DOSABSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim
Öztürk, “TİM’e göre
bu yılın ilk 10 ayında
Belçika’ya yapılan ihracat
2 milyar 477 milyon 797
bin dolar olup, en çok
ihracat yapılan ülkeler
arasında Belçika 14.
sıradadır. Bu dönemde
Bursa’dan Belçika’ya 245

milyon 966 bin dolarlık
ihracat yapılmış olup, bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında
artış olmuştur“ şeklinde
konuştu.
Türkiye’den Belçika’ya
en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Bursa’nın 3. sırada olduğunu
da söyleyen Öztürk, iki
ülke arasındaki toplamda
5 milyar 300 milyon dolar olan dış ticaret hacminin daha da arttırılması

adına bu ziyaretin önemli
olduğunu kaydetti.
DOSAB’da üretim
yapan firmaların sektörel
yapıları hakkında da
açıklamalarda bulunan
DOSABSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim
Öztürk, bölgede, tekstil
alanında faaliyetlerde bulunan firmaların ağırlıkta
olduğunu, bunun yanı
sıra otomotiv ve gıda
sektöründe de firmaların
üretim yaptığını dile

getirdi. Öztürk, bölgenin
ekonomik potansiyeli ve
ihracat kapasitesi hakkında konuk heyete bilgiler
verdi.
Ziyarette DOSABSİAD
tarafından Başkan İbrahim Öztürk ile birlikte
Başkan Yardımcıları
Nilüfer Çevikel ile Adnan
Şarmen, Sayman Fatih
Tuğral, Yönetim Kurulu
Üyeleri Aslı Gülener,
Onur Kutlualp ve M. Akif
Dikici hazır bulunurken,
Belçika’nın İstanbul
Başkonsolosu Sophie De
Smedt’e de Belçika’nın
İstanbul Konsolosu Jean
Michel Colas, Belçika’nın
Bursa Fahri Konsolosu
Prof. M. İbrahim Hızalan
ile Belçika Flandr Bölgesi
Ticaret Ataşesi Ezgi Çeri
eşlik etti.
Ziyaretin sonunda İbrahim Öztürk, Sophie De
Smedt’e günün anısına
hediye takdimi gerçekleştirdi.
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Alinur Aktaş’tan DOSAB Ziyareti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
DOSAB’ı ziyaret ederek,
yönetim kurulu üyeleri
birlikte öğle yemeği yedi.
DOSAB Sosyal Tesisleri'nde AK Parti İl Başkanı
Ayhan Salman ile birlikte
sanayicilerle buluşan
Aktaş’a bölge ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler
verildi. DOSAB Yönetim
Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, DOSABSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim
Öztürk ve DOSAB ile

DOSABSİAD'ınYönetim
Kurulu Üyelerinin hazır
bulunduğu ziyarette, sosyal sorumluluk projeleri
de gündeme geldi. 2010
yılından bu yana devam
eden "Umuda Spor Huzura Skor" projesi başta
olmak üzere, DOSAB
Kreşi, 300 üniversite
öğrencisine verilen burs,
DOSAB Semt Polikliniği
gibi devam eden projeler
anlatıldı.
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur

Aktaş'ın ziyaretinden
memnuniyet duyduklarını ifade eden DOSAB
Başkanı Ersan Özsoy,
DOSAB ve DOSABSİAD'ın ekonomi, eğitim
ve sosyal sorumluluk
anlayışıyla bölge için
birlikte başarılı projeler
ürettiğini anlattı. DOSABSİAD Başkanı İbrahim
Öztürk ise Umuda Spor
Huzura Skor Projesi ile
çocukların bedensel,
ruhsal ve sosyal yönden
kendini geliştirmiş,ailesi

ve toplum tarafından
benimsenen, milli ve
manevi değerleri yükselmiş bireyler olarak
topluma katılmalarını
amaçladıklarını vurguladı. DOSAB’ın sanayi kenti
Bursa’da güçlü bir bölge
olduğunu belirten Aktaş
da, sanayicilerin sosyal
sorumluluk konusundaki
duyarlılık ve yatırımlarını
tebrik etti. Aktaş, belediye olarak bu tür projelerin her zaman destekçisi
olacaklarını söyledi.

Salman’a Hayırlı Olsun Ziyareti
DOSABSİAD Başkanı
İbrahim Öztürk ve
beraberindeki yönetim
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kurulu üyeleri, AK
Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ı

makamında ziyaret
ederek, hayırlı olsun
dileklerini iletti. Öztürk,
ziyarette DOSAB ve
dernek olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili
bilgi verdi, Bursa’ya
değer kattıklarının
altını çizdi. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti
dile getiren AK Parti
Bursa İl Başkanı Ayhan

Salman da, iş adamlarının istihdama ve ülke
ekonomisine sundukları
katkının oldukça kutsal
olduğunu kaydederek,
DOSABSİAD’ın çalışmalarını yakından izlediğini ifade etti. İbrahim
Öztürk tarafından
Ayhan Salman’a ziyaret
anısına bir hediye takdim edildi.

REKLAM
SEVAL
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İstanbul Ekonomi Zirvesi’ne
DOSABSİAD Damgası...

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği, (DOSABSİAD)
Çırağan Sarayı’nda düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’ne katılarak Bursa’yı temsil etti.

Endüstri 4.0’ın ana tema
olarak konuşulduğu gün
boyu süren panellerde
TÜGİK Yönetim Kurulu
Başkanı Erkan Güral’ın
moderatörlüğünde
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk’le beraber TÜGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Yücelen, Taba-Amcham Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Osman Akat,
TÜGİK YİK Başkanı
Erhan Özmen, UND İcra
Kurulu Başkanı Fatih
Şener ‘STK Başkanları’
panelinde yer aldı.
Zirve kapsamında düzenlenen İstanbul Altın
Değerler Ödül Töreni'nde ise DOSABSİAD üyesi
firma olan Ben Maker,
‘2017 Yılının En Başarılı
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Yerli Üretim Teknolojisi’
dalında ödülün sahibi
oldu. Ödülü DOSABSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Ben Maker Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Aslı Gülener aldı.
İstanbul Çırağan
Sarayı’nda gerçekleşen İstanbul Ekonomi
Zirvesi’nde Türkiye'nin

fikir önderleri ve
kurumları, Türkiye’nin
Endüstri 4.0’da geldiği
noktayı masaya yatırdı.
Cool Reklam ve Aydın
Üniversitesi organizasyonuyla gerçekleşen ve
İcra Kurulu Başkanlığını
eski Bakanlardan Bülent
Akarcalı’nın yaptığı
zirveye ülke genelinden

çok sayıda iş insanı
katıldı. Bursa’yı temsilen
Zirveye katılan DOSABSİAD heyetinde ise
Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Öztürk, Başkan
Yardımcıları Adnan Şarmen ve Nilüfer Çevikel
ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Gülener
yer aldı.

DOSABSİAD

“ENDÜSTRİ 4.0 İLE
İŞGÜCÜ VE İŞ YAPIŞ
ŞEKİLLERİ TAMAMEN
DEĞİŞECEK”
Sabahki oturumda
konuşan DOSABSİAD
Başkanı İbrahim Öztürk,
Endüstri 4.0’a ilişkin
görüşlerini paylaştı.
Endüstri 4.0 ile birlikte
işgücü ve iş yapış şekillerinin tamamen değişeceğini ifade eden Öztürk,
“Öyle ki, bu konuda yapılan küresel değerlendirmeler ve yayınlanan
raporlar üzerinden bir
inceleme yaptığımızda
iş modellerinde yıkıcı
değişikliklerin olacağını
görüyoruz. İstihdam
alanında derin bir etki
bırakacak olan Endüstri
4.0’ın, işgücü verimliliğinin artırılmasından
beceri boşluklarının
genişletilmesine kadar
geniş bir yelpazeye
önemli bir etkisi olması
bekleniyor” dedi.
“BUTGEM GİBİ
KURUMLAR ÜLKE
GENELİNDE ARTMALI”
“Endüstri 4.0 toplam
işgücü ihtiyacının
azalmasından çok
açılacak yeni iş alanları
ile yetkinlik düzeyi
düşük işlerden çok daha
nitelikli, eğitim ve gelir
düzeyi yüksek bir iş
gücü yapısına geçişe
neden olacak” diyen Öztürk konuşmasına şöyle
devam etti:
“Türkiye’nin bu dönüşümden toplam istihdam
açısından olumsuz etkilenmemesi de aslında
işgücü yapısını ne kadar
çabuk değiştirebileceğine, bunu sağlayacak
eğitim ve istihdam politi-

kalarını ne kadar hızla
ve başarı ile devreye
alabileceğine bağlı. Bu
noktada çok da geç kalınmadan birtakım stratejilerin belirlenmesi ve
kısa sürede uygulamaya
geçilmesi gerekmektedir. Gerek mesleki eğitimlerimiz, gerekse milli
eğitim politikamızın bu
sisteme uygun hale getirilmesi elzemdir. Türkiye
ekonomisinin en önemli
üretim merkezlerinden
biri olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde
yer alan BUTGEM gibi
kurumların ülke genelinde artış göstermesi

ve aynı zamanda eğitim
stratejilerini de Endüstri
4.0’a ayak uyduracak
şekilde geliştirmeleri,
bu dönüşüm sürecinin
sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı
olacaktır.”
2017 YILININ EN BAŞARILI YERLİ ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ ÖDÜLÜ
BEN MAKER’IN OLDU...
Panellerin sonunda
yapılan gala yemeği ise
‘İstanbul Altın Değerler
Ödül Töreni’ne sahne
oldu. IBM, Aselsan, Turkcell, Microsoft gibi bir
çok ulusal ve uluslara-

rası firmanın ödül aldığı
gecede ‘2017 Yılının
En Başarılı Yerli Üretim
Teknolojisi’ dalındaki
ödülü, teknik ekipman
desteği, uzman eğitmen
kadrosu ve özgür öğrenme ortamı ile birlikte,
çocuklara hayal ettiği
tasarımları gerçeğe
dönüştürmelerini amaçlayan Ermetal Şirketler
Grubu bünyesindeki Ben
Maker firması kazandı.
Ödülü alan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ben Maker Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Gülener yaptığı
teşekkür konuşmasında,
“Çocuklara yerli üretimi
sevdirmek ve hayallerini
gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak
hedefiyle çıktığımız bu
yolda bizlere bu ödülü
layık gören herkese
çok teşekkür ediyorum.
Bursa’yı böyle önemli bir
Zirvede temsil ettiğimiz
ve bu önemli ödülü
kazandığımız için çok
mutluyum” dedi.
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D O S A B S İ A D
EĞİTİM
DOSABSİAD Akademi:
DOSABSİAD üye firmaları, yapmış
olduğumuz ücretli eğitimlerimizden
indirimli olarak yararlanabilmektedir.
DOSABSİAD Seminer Salonu
Üye firmalarımız, firma içi eğitimlerini 220 kişi kapasiteli teknik açıdan
tam donanımlı seminer salonumuzda
ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedir.
Bahçeşehir Okulları
Bahçeşehir Üniversitesi Bursa yüksek
lisans programlarında ve Uğur
Koleji’nde DOSABSİAD üye işyerleri
çalışanları ve çocukları % 10 karşılıksız eğitim bursu hakkına sahiptir.
BenMaker
Teknolojiyle ‘Kendin Yap’ kültürünü
bir araya getiren ve 07-12 yaş arası
çocukların gelişimine katkı sağlayan
BenMaker’da DOSABSİAD üyelerine
%20 indirim uygulanmaktadır.
Macquarie University
English Language Centre Dil Kursundan İndirimli Yararlanma Fırsatı.
Dünyanın en başarılı 100 üniversitesi arasında gösterilen Macquarıe
Unıversıty tarafından kurulan dil
kursunda DOSABSİAD üye firmaları, firma çalışanları ve aileleri %
30 indirimli fiyatlar ile eğitimlerden
yararlanabilmektedir. Ayrıca yurtdışı
eğitimi konusunda üyelerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti ve yurtdışında anlaşmalı olunan okullarda
özel indirimlerden yararlanma fırsatı
sunulmaktadır.
Mektebim Eğitim Kurumları
DOSABSİAD üyelerine ve çalışanlarına güncel kayıt ücretleri üzerinden
%10 burs hakkı tanınmaktadır.
Özel Önsöz Anaokulu
DOSABSİAD üyelerine ve çalışanlarına %25 burs hakkı tanınmaktadır.

SAĞLIK
DOSAB Sağlık Kulübü
DOSABSİAD üyeleri ve eşleri, DOSAB
Sağlık Kulübü’nden ücretsiz olarak
faydalanabilmektedir.
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Ü Y E L İ K

A V A N T A J L A R I

Bursa Göz Merkezi
DOSABSİAD üyeleri, üye işyerleri
çalışanları ve birinci derece yakınları
Bursa Göz Merkezi’ninY ıldırım’daki
polikliniğinde uygulanacak muayenelerden %30, tetkik-tedavilerde %
15, operasyonlarda % 20 oranında
indirim hakkına sahiptir. Protokol
aşağıdaki tetkik ve tedaviler için geçerlidir. Katarakt, Şaşılık, Çocuk Göz
Hastalıkları, Göz Tansiyonu, Retina
Hastalıkları, Vitrektomi, Keratokonus,
Excimer Laser Wavefront operasyonları.
Dünya Göz Hastanesi
DOSABSİAD üyeleri ve çalışanları
için muayenede %25, tetkik, lazer
ameliyat, genel ameliyat işlemlerinde
% 20, özellikli ameliyatlarda %10
indirim hakkına sahiptir.
Güven Tıp Merkezi
DOSABSİAD üyeleri Güven Tıp Merkezinde yapılan tetkik ve laboratuvar
çalışmalarında %20 indirim hakkına
sahiptir.
Konur Hastanesi
DOSABSİAD üyelerine muayene,
bilgisayarlı tomografi ve manyetik
rezonans, nörolojik EEG ve EMG gibi
işlemlerde %25 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca taş kırma ünitesi ücretsiz
olarak verilecektir.
Tez Ulusal Laboratuvarları
Anlaşmalı olduğumuz Tez Ulusal
Laboratuvarları firması ile aşağıdaki
testleri %30 indirimli yaptırma fırsatı; İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ölçümleri,
Gürültü Maruziyeti, Ortam Gürültü,
El-Kol Titreşim, Titreşim Maruziyeti,
Renk Metodu ile Toksik Gaz Buhar
Tayini, Toz Maruziyeti, Ortam Toz,
Termal Konfor, Aydınlatma, VOC
analizleri, çevre kapsamındaki emisyonlar, imisyon, atık su vb. ölçümleri,
enerji kapsamında elektromanyetik
alan ölçümleri.
VM Medicalpark Bursa Hastanesi
DOSABSİAD üyelerine WM Medicalpark’ta ayaktan yapılacak olan
muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinde %15, yatarak ameliyat/medikal
tedavi hizmetlerinde % 10 indirim
uygulanmaktadır.

Medicana Bursa Hastanesi:
Medicana Hastanelerinin ülke genelindeki tüm kurumlarında ayakta ve
yatarak tüm işlemlerde %15 indirim.

GIDA-YİYECEK
Balıkçı Rıza: %10 indirim
Calamaro Restoran: %10 indirim
Çağrışan Restoran: %10 indirim
Sushico Korupark: %10 indirim
Zennup: %10 indirim
Deli Kasap-PodyumPark: %10 indirim

KONAKLAMA
AC Hotels Marriot
İstanbul Maçka’da yer alan Marriot
Hotel’de DOSABSİAD üyelerine %15
indirim sağlanmaktadır.
Grand Swiss-Belhotel Çelik Palas
Single konaklama 185 TL Double
konaklama 225 TL.’den başlayan
fiyatlardan faydalanabileceklerdir.

ALIŞVERİŞ
Brander Mağazası
Dünya markalarında %20 oranında
indirim oranı uygulanacaktır.
Beymen ve Beymen Club
Markalı ürünlerde sezon fiyatı
üzerinden %25, ithal markalarda ise
(DolceGabbana, Celine, Valentino vs.)
%10 indirim avantajı sağlanmaktadır.
Enis Kaya Sport
Uludağ ve Bademli Agora Şubesinde
%25’e varan indirim uygulanacaktır.
İpekiş Mensucat
Fabrika kumaş satış mağazasında
üyelerimize %20 indirim.

ULAŞIM
Bursa Teleferik
Teleferik kullanımında üyelerimize
özel %20 oranında indirim uygulanacaktır.

D O S A B S İ A D
Plaza Tour
Yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde
belirli havayolu şirketlerinin hizmet
bedellerinden %50 indirim uygulanacaktır. Sadece DOSABSİAD üyelerine
özel Atlas Havayollarından hizmet
bedeli alınmayacaktır. Yurt dışından
gelecek misafirlere yönelik şoförlü VIP Transfer hizmeti istenmesi
durumunda ise DOSABSİAD üyelerine
%20 indirim sağlanacaktır.

HİZMET
DOSABSİAD Teşvik ve Destek Birimi
DOSABSİAD üye firmaları, teşvik ve
destek birimi üzerinden anlaşmalı
olduğumuz danışmanlık şirketinden
% 25 indirimli faydalanabilmektedir.
Bursa İletişim Ajansı
Firmalara özel kurumsal kimlik
çalışmaları, (Logo, kartvizit, antetli
kağıt, zarf, dosya vb. gibi), tanıtım
filmi, sosyal medya yönetimi ve web
tabanlı yazılımlarda yüzde % 25
oranında indirim sağlanacaktır.
BUTEKOM
DOSABSİAD üyelerine yıllık üyelik aidatında %20 indirim uygulanacak ve
ilk 5 test ücretsiz olarak yapılacaktır.

Ü Y E L İ K

A V A N T A J L A R I

CtrlF5 Digital Partner
DOSABSİAD üyelerine ücretsiz e-ticaret danışmanlığı verilecektir. Aynı
zamanda B2B, B2C, e-ticaret yazılımı,
proje yazılımı ve yönetimi, web
tasarımı, mobil uygulama, Google
AdWords ve sosyal medya yönetimi noktasında yüzde % 35 indirim
sağlanacaktır.
Faveo Eğitim Danışmanlık Hizmetleri
Eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve personel yerleştirme gibi
çalışmalarda %20 İndirim sağlanmaktadır.
Karibu Tur
Vize hizmet bedelleri üzerinden %25
indirim sağlanacaktır. Yurtdışı otel
rezervasyonlarında net fiyat + %10
hizmet bedeli indirimi uygulanacaktır.

ENERJİ
ErkaMax Enerji
Yağ, koku filtrasyonu, hava, su,
yoğuşma, ısı geri kazanım sisteminde
DOSABSİAD üyelerine % 5 iskonto
uygulanacaktır.
Trimbox
Voltaj dalgalanması problemlerine
karşı aşırı gerilim sönümleyici olarak,
elektrik kaynaklı yangınları önleyen
Trimbox cihazı için yüzde 40 oranında
indirim uygulanacaktır.
DOSABSİAD İletişim:
Telefon: 0224 261 20 10-261 21 60
Faks: 0224 261 20 09
e-posta: dosabsiad@dosabsiad.org.tr

Tav Passport Kart veTav Lounge Kart
Üyelerimiz TAV Passport Kart ve Tav
Lounge Kart münferit satış bedeli
üzerinden %20 indirim alacaktır. Tav
Passport Üyelik Avantajları; Ücretsiz
Otopark ve Vale Hizmeti, İndirimli
Transfer Hizmeti, VIP Geçiş Önceliği,
Anlaşmalı Lounge’lar ile Ücretsiz
Yararlanma, ATÜ Duty Free Ayrıcalığı,
BusınessCheck-In, Ring Hizmeti, İndirimli Araç Kiralama, Konaklama.

Heimtextile 2018 Tekstilciye Moral Verdi
Ev tekstilinde dünyanın
en büyük buluşması
olan 'Heimtextil' fuarı
Almanya'nın Frankfurt
kentinde, 67 ülkeden gelen 2 bin 963 firmanın
katılımıyla Ocak ayında
gerçekleşti. Geçen yılki
fuara 69 ülkeden 2 bin
864 firma katılmıştı.
Türkiye geçen yıl 208
firmayla katıldığı fuarda
bu yıl 244 firmayla temsil edildi. Fuara bu yıl
Türkiye'den katılan 244
firmanın 90'ı Bursa'dan
oldu. Bursalı ev tekstili
üreticileri bu yıl da

pazarda var olduklarını
gösterdi ve iç piyasadaki
sıkıntılara, ihracatta
yaşanan kan kaybına
rağmen Heimtextil ile
moral buldular.
Bu yılki fuarda yine
Asyalı ülkelerin sayısal
ağırlığı öne çıktı. Çin
521 firmayla fuarın en
fazla katılım sağlayan
ülkesi olurken bunu 391
firmayla Hindistan, 322
firmayla ev sahibi Almanya ve ardından da 244
firmayla Türkiye takip
etti. Fuarı bu yıl 70 bin
'ticari ziyaretçi' izledi.

40 yıldan fazla
geçmişe sahip olan
Heimtextil'deki 120
bin metrekare fuar
alanında duvar, banyo,
cam, mutfak ve masa
tekstili ile yatak örtüsü,
iplik, perde, ev tekstili ve
aksesuarlarının yanı sıra
yeni teknolojiye sahip
dijital baskı makineleri
sergilendi.
Fuarda DOSAB katılımcısı ve DOSABSİAD
üyesi firmaların da
ağırlığı vardı. Bursa’dan
katılan 90 firmanın 40
DOSAB katılımcısı firma-

dan oluştu. Firma temsilcileri, sektörün ana
fuarı ve buluşma noktası
olan organizasyonla
ilgili olumlu görüş belirttiler. Bölgemizdeki son
gelişmeler nedeniyle yabancı alıcıların seyahat
konusunda çekinceleri
olduğunu belirten firma
temsilcileri, bu neden
ile bu yıl fuarın Türk
firmalar açısında ekstra
bir önemi olduğunu
vurguladılar, 2018 yılı
için moralleri yükselten
olumlu tepkiler aldıklarını belirttiler.
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TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve
Genel Müdür Vekili Turgut Boz

TEB, KOBİ’leri geleceğin
sanayisine hazırlıyor

Türk Ekonomi Bankası
(TEB) olarak, on yılı
aşkın süredir KOBİ’lerin
‘Danışman Bankası’
anlayışımızla onların
gelişimine ve rekabette
güçlenmelerine destek
veriyoruz. Bu süreçte
iş dünyasında; sosyal,
ekonomik ve teknoloji
alanlarındaki değişim
ve gelişimi de yakından
takip ediyor; bu değişim
süreci içinde KOBİ’lerimizin de yeni sistem
içinde var olabilmeleri, farklı bakış açıları
kazanmaları, geleceğin
kodlarını daha iyi okuyabilmeleri adına onlara
rehberlik ediyoruz.
Değişimin en hızlı
gerçekleştiği alan
teknoloji. Teknolojideki
gelişim tüm sektörleri
etkiliyor. Sanal gerçeklik,
yapay zeka, big datanın
işlenmesi, giyilebilir teknolojiler, nano teknoloji
gibi bileşenler, tüm sektörleri üretim kanadında
da tüketim kanadında da
dönüştürüyor. Sanayinin
bu süreçten ayrı düşünülmesi mümkün değil.
Ülkemizin sürdürülebilir refahını sağlamak,
gelişmiş ülkelerle aynı
kulvarda yer alabilmek
için katma değerli bir
ekonomi yaratmalıyız. Katma değerli bir
ekonomi yaratmak için
ise dijitalleşmeyi büyük
küçük demeden bütün
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işletmelerin içselleştirmesi, teknolojiyi iş
yapış şekillerine entegre
etmeleri, tüm dünyanın
geleceğini şekillendirecek Endüstri 4.0
kavramını kaçırmamaları
gerekiyor.

TEB olarak, KOBİ’lerin
“Endüstri 4.0” kavramına
adapte olabilmelerini
kendimize ödev ediniyoruz. Hem finansal hem
de finansal olmayan
ürün ve hizmetlerimizle
fark yaratmaya odak-

Endüstri 4.0 daha hızlı,
daha esnek, kalitesi daha
yüksek ve daha verimli
bir sanayiyi el birliğiyle
oluşturmamıza katkı sağlayacak. Zaman ve emek
israfı azalacak, artan
verimlilik toplumsal gelişimi ve hayat kalitesini
artıracak. İşlerin otomatize edilmesi KOBİ’lerimizi doğrudan etkileyecek.
Bu dönüşümü kaçırmamak için bütün şirketlere
ve sektörlere önemli
ödevler düşüyor. Hızla
uyum süreçlerine ilişkin
planların yapılması,
aksiyonların belirlemesi
ve üretim süreçlerini
yenilenmesi gerekiyor.
Biz de sorumlu bankacılık anlayışımız gereği

lanarak, KOBİ’lerimizi
geleceğin koşullarına
hazırlamaya ve rekabette
öne çıkmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Ürün ve hizmetlerimizi
KOBİ’lerin teknolojik
dönüşümüne rehberlik
edecek formatta
geliştiriyoruz
Verdiğimiz hizmetlerin
temelini ‘KOBİ’lerin
Danışman Bankası’
misyonuyla yapılandırdığımız katma değerli hizmetlerimiz oluşturuyor.
Biz bu hizmetlerimizi,
KOBİ’lerimizin teknolojik
dönüşümüne de rehberlik edecek formatta geliştirmeye devam ediyoruz.

İl il gezerek firmalarımızı
rekabette ön plana çıkarmak adına düzenlediğimiz TEB KOBİ
Akademi çatısı altındaki
eğitimlerimiz kapsamında KOBİ’lerin “Endüstri
4.0” kavramına adapte
olabilmelerini sağlamak
amacıyla “TEB KOBİ
Akademi Endüstri 4.0
Buluşmaları” düzenliyor,
sürece dair farkındalık
seviyelerini artırmayı hedefliyoruz. Kasım ayında
Denizli’de, Ekim ayında
Konya’da düzenlediğimiz
buluşmalarımızı, 20172018 sezonunda da her
ay bir ilde düzenlemeye
devam edeceğiz. KOBİ’lere yönelik yayın yapan
ilk internet televizyonu
olma özelliği taşıyan ve
bankamızı sektörde farklılaştıran TEB KOBİ TV;
ekonomi, piyasa ve iş
hayatının nabzını tutan
haberlerinin yanında;
teknoloji odaklı üretim,
sektörel bazda endüstri
4.0 süreci, dijitalleşmenin iş yapış şekillerini nasıl etkilediği,
firmaların sürece nasıl
adapte olmaları gerektiği
konusunda KOBİ’lere
yol gösteriyor. Büyüme
yolundaki firmalarımıza
analizleri ile rehber olan
TEB KOBİ Danışmanlık
Programı’ndan yetişen
deneyimli uzmanlarımız;
sanayinin ve üretim döngüsünün dijitalleşmesi
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sürecine hakim olacak
formasyonda özel olarak
yetiştiriliyor. Özetle
sunduğumuz hizmetleri
hem dünyanın hem de
KOBİ’lerimizin değişen
ve farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
sürekli yeniliyoruz.
Her segmentin
ihtiyacına ayrı ürün ve
hizmet geliştiriyoruz
Ürün ve hizmetlerimizdeki bu dönüşümü, her
segmentin ihtiyaçlarına
göre özel olarak odaklanarak yapılandırıyoruz.
İhracat yapma hedefinde
olan firmalarımıza, yurt
dışında ihracat yapmalarını kolaylaştıracak dijital bir servis olan www.
tebledisticaret.com ile
hizmet veriyoruz. www.
tebledisticaret.com ile
dış pazarlara yönelik rafine bilgiyi tek bir havuzda topluyor, bu havuzu
KOBİ’lerimizin hizmetine
sunuyoruz. Dış ticaret
yapan veya potansiyeli
olan KOBİ ve kurumsal
firmaların ürün kodu,
pazar verileri, potansiyel
müşteri listesi, güncel
fuar bilgileri, nakliye sürecinde gerekli evraklar,
ticaret yapılacak ülkede
uygulanan vergi oranları
gibi kapsamlı bilgilere
kolayca ulaşmalarını sağlayan www.tebledisticaret.com ile 160’tan fazla
ülke, bin 500’den fazla
firma, 20 binden fazla
tedarikçi,10 binden fazla
sektörel rapor bilgilerini
güncel olarak kullanıcılara ulaştırıyoruz. Böylece
dış ticaret faaliyetinde
bulunacak firmalara yeni
pazar ve yeni müşteriye

ulaşmalarında destek
oluyoruz.
Kadın patronların
global dünyada rekabet
edebilecek seviyeye
ulaşmaları ve istikrarlı
bir büyüme elde edebilmeleri için hizmet
verdiğimiz TEB Kadın
Bankacılığı çatısı altında,
il il gezerek kadın
patronların işlerini geliştirmeye yönelik bilgi
ihtiyacını karşıladığımız
TEB Kadın Akademi’lerini TEB’le Kadın On Air
ile Facebook üzerinden
herkesin erişebileceği
bir dijital kaynaktan da
sunuyoruz. Her hafta
Perşembe günü farklı
bir konu çerçevesinde
uzman isimleri ağırlıyoruz. Finansal okur yazarlık, işi büyütmek için
altın kurallar, karlılığı
arttırmanın yolları, yeni
müşteriye edinimi için
doğru satış teknikleri,
hukuki okur yazarlık
vb gibi pek çok farklı
konuda şimdiye kadar
yaptığımız 65 yayınla 3
milyondan fazla gösterim elde ettik.
İnovasyona dayalı
girişimciliğin
gelişimine dört
koldan destek
veriyoruz
Geleceğin KOBİ’leri
olacak girişimcilere elde
ettikleri finansmanla
fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden
projelerini nasıl yeni
pazarlara taşıyacaklarına kadar her konuda
yol gösterdiğimiz TEB
Girişim Bankacılığı,
teknoloji odaklı ürün ve
hizmet sunma kaslarımı-

zı da geliştiren en temel
iş kollarımızdan. Bugüne
kadar TEB Kuluçka
Merkezi’ne 4480’e yakın
yeni iş fikri gelirken,
bunlardan 461’i kabul
edildi; 30 girişimci ise
toplamda 34,9 milyon
TL yatırım almayı 123
girişimcimiz 38,9 milyon
devlet desteği almayı
başardı.
Ülke genelindeki
girişimcilere ulaşmak
ve onların yenilikçi iş
fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) ile bir işbirliği
yaparak, ilk olarak İstanbul Ataşehir’de hayata
geçirdiğimiz TEB Girişim
Evi’lerini Anadolu’ya
yayıyoruz, TİM-TEB Girişim Evleri’nin sayısını
bu ay içinde Erzurum’da
da açarak 10’a çıkardık.
Kasım ayında başlattığımız ‘Minik Maker’ler
İş Başında’ projesiyle,
TİM-TEB Girşim Evleri’ni

ilkokul çağındaki çocuklarımıza açarak birer
maker atölyesi haline
getirdik. İki hafta süren
bu proje kapsamında
Bursa, İzmir, Denizli,
Gaziantep, Trabzon,
Mersin, Konya, Edirne
ve İstanbul’daki TİMTEB Girişim Evleri’nde
500’den fazla ilkokul 3.
ve 4. sınıf öğrencisine
maker eğitimleri verdik.
Anadolu’daki çocukların
büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat
eşitliğine sahip olmasına
da imkan tanıyan bu
proje ile çocuklarımızı
inovasyon ve girişimciliğin temeli maker
hareketiyle tanıştırdık.
Her bir çocuğumuzun
burada tanıştığı inovasyon kültürünü ve temellerini öğrendiği maker
hareketini daha ileri
taşıyacağına inanıyoruz.
Özetle, piyasanın
değişim ve gelişimini
takip ederek müşteri
ihtiyaçlarını hızla analiz
edip onlara özel fırsat
ve destekler yaratmada
kuvvetli kaslarımız
ve değişen müşteri
profiline ve trendlere
son derece hızlı
adapte olmak üzere
şekillenmiş bir yapımız var.Teknolojik
dönüşümün ve dijitalleşmenin gelecekte ekonomiye ve reel sektörde
rekabete yön vereceğini
düşünüyor, hem kendi
servis ve hizmetlerimizi
bu yönde dönüştürüyor
hem de müşterilerimize
bu alanda rehberlik
etmeyi hedefliyoruz. Bu
temel yaklaşım 2018
yılında da en önemli
önceliğimiz olacak.
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FAHRETTİN

GÜLENER

HİÇBİR İŞ
DOĞRU YAPILDIĞI SÜRECE
SAHİBİNE İHANET ETMEZ!
Ermetal Şirketler Grubu Kurucusu Fahrettin Gülener, zamanının büyük bölümünü yeni
icatlar çıkarma (!), Benmaker ve ERTEV’e ayırıyor. O’nun için olmazsa olmaz, eğitim...
“Erken yaşta beceri eğitimi alan çocukların gelecekteki meslekleri ne olursa olsun mutlak
fark yaratırlar. Bu prensip bir ülkeyi kalkındırır ve yarış düzeyinde koşturur” diyor.
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Fahrettin Gülener, 1950
Kosova doğumlu. 1955
yılında ailesiyle birlikte
göçmen olarak Bursa’ya
gelmiş. Göçmenliğin bir
özelliği olarak da ailenin
bütün fertleri çalışmaya
başlamış; babası Sobacı
Fehbi Usta... Soba imalatı
yapıyor ve Türkiye’ye o
dönem sobacılığın standardını getiren kişilerden... Fahrettin Gülener,
küçük yaşlardan itibaren
babasının dükkanında
çalışmış; iş disiplini, esnaflık terbiyesini ondan
almış.
1972 yılında ise küçük bir atölye de kendi
işine başlamış. Babasının
bir miktar desteği ile
ama sobacılık yapmamış.
Torna tezgahı alıp, parçalar yapmaya başlamış.
Günümüzdeki Ermetal
Şirketler Grubu’nun
temelleri atılmış.
Grup bugün, Ermetal
Otomotiv ve Eşya
Sanayi, Bürosut, Erkalıp,
Ergıda, Plasmot, Mobmetal gibi otomotiv,
büro mobilyaları, kalıp,
gıda sektörü gjbi alanlarda faaliyet gösteriyor.
Sadece Ermetal AŞ, 300
milyon liranın üzerinde
bir ciroya, 1000’e yakın
çalışana sahip.
1999 yılında DSP’den
Bursa milletvekili seçilen
Fahrettin Gülener, 2002
yılında tekrar işinin
başına dönmüş. Sonraki
süreçte şirketlerin başında aktif görev almayarak, kendi deyimiyle
‘kendini açığa çıkarmış.’
Bu durum kendisine ‘icat
çıkarmak’, eğitim konularına daha fazla vakit
ayırmak gibi önemli bir
olanak sağlamış.

Erken yaşta
beceri eğitimi
alan çocukların
gelecekteki meslekleri ne olursa
olsun mutlak
fark yaratırlar.
Bu prensip bir
ülkeyi kalkındırır
ve yarış düzeyinde koşturur.
Fahrettin Gülener’i
yakından tanıyanlar,
O’nun kavramlara,
eğitim konularına ne
kadar önem verdiğini
ve hakim olduğunu iyi
bilir. Sadece laf değil,
BEGEV’den BUTGEM’e
kadar bu alanda icraat
yapan öncülük eden bir
isim...
Bu alanda iki önemli
çalışması var. Birisi
Benmaker, bir diğeri ERTEV-Ermetal Teknolojik
Eğitimler Vakfı...
DOSAB Perspektif
Dergisi’nde Nilüfer Çevikel ve Aslı Gülener’in
gerçekleştirdiği ‘Duayen’

söyleşilerinin ikincisi
Fahrettin Gülener ile
oldu. Aynı zamanda
Fahrettin Bey’in kızı
olan Aslı Gülener ve Nilüfer Çevikel, Fahrettin
Bey’in zamanını nasıl
geçirdiğini, Benmaker ve
ERTEV’i, mesleki eğitim
ağırlıklı görüşlerini ve
ekonomiyi nasıl gördüğünü sordu...
- NİLÜFER ÇEVİKEL:
Şirketlerinizin yönetiminde bir süredir aktif
olmadığınızı biliyoruz.
Son yıllarda zamanınızı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Nelerle uğraşıyor?

- Milletvekilliği görevimin bittiği 2002 yılı
ile birlikte işimin başına
döndüğümde, çok hızlı
bir karar alarak şirketler
grubunun başına CEO
görevini üstlenecek
güçlü bir otomotiv üstadının işbaşı yapmasını
sağladım. Birkaç yıl içerisinde ne kadar isabetli
bir davranış olduğunu
hep beraber anladık.
16 yıldan beri huzur ve
başarı içerisinde yükselmekteyiz.
Kendimi açığa çıkarmış olmanın boşluğunu
dolduracak “efektif
verimliliği yakalamak”
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çok güç olmadı. 1972
yılından beri benim
yönetim odam lüks
sınıfından uzak, iş odası
(atölye) görünümünde
olmuştur. Torunlarımın
yetişmesi için iş tezgâhı
üzerinde mengene, iş takımları, matkap tezgâhı
ve benzerlerini koydum.
Matkap tezgâhında
serbest delik delebiliyor,
serbest eğeleme ve testere ile ahşap kesme yapabiliyor. “Ağaç yaşken
eğilir” prensibini benim
gözetimimde başlatmış
oluyorum. Odamın
hemen yanında kıdemli
bir tasarımcı yardımcım,
iyi bir atölye ustası ve
iki çırak ile zihnimde
dolaşan fikrimi önce
tasarlayıp, sonrasında
meydana getirerek, 60
sayısına yakın patent değeri olan buluş yaptığımı
söyleyebilirim.
- ASLI GÜLENER: Bu
paralelde, Benmaker
fikrinin nasıl doğup
büyüdüğünü anlatır
mısınız?
-Amerika’da MAKER
hareketini milli kalkın-

Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı
(ERTEV), ülkemizin çok geride kaldığı
3 boyutlu modelleme teknolojileri kapsamında her yaş grubu için eğitimler
vermek üzere hazırdır.
ma politikaları haline getiren Mister Daugherty
başlatmış, Obama da
onay vermişti.
2013 yılından beri süregelen hareket dünyada
çığ gibi büyümektedir.
Ancak; kalkınmış ülkeler
bu hareketi öteden
beri yapıyor olmasına
rağmen; daha da ciddiye
almışken, bizler ve bizim
gibi geç kalmayı normal
sayan ülkeler hiçbir varlık gösterememiştir.
“Her şeyi devlet
yapmaz” prensibinden
hareketle kendime ait
atölyemde 3D modelleme yoluyla ürün geliştirme adına 10 yıldan fazla
bir gayretim oldu.(İlk 3D
modelleme makinemi
2005 yılında 58.000€
+ 18.000€ ödeyerek
edindim.)
“Hiçbir iş doğru yapıl-

dığı sürece sahibine ihanet etmez” cümlesinin
kesin netice verdiğini
bilenler bilirler!.. Erken
yaşta beceri eğitimi alan
çocukların gelecekteki
meslekleri ne olursa
olsun mutlak fark yaratırlar. Bu prensip bir ülkeyi kalkındırır ve yarış
düzeyinde koşturur. İşin
özü budur!
-N.Ç.: Günümüzde
Benmaker ne tür faaliyetler gösteriyor?
-7-12 yaş grubu
çocukların beceri eğitimleri kapsamında; şehir
merkezinde 300 metrekarelik bir alanda; origami, kodlama, robot yapabilme, 12 volt tornada
silindirik ahşap işleme,
testerede geometrik ve
özel çizimli ahşaplara
şekil verme, delik delme,
zımparada nihai özgün

şeklini verme becerileri
yoluyla, kendi elleriyle
yapıp bitirdiği oyuncak
vb. neyse; yanına alıp
evine götürebiliyor.
Ayrıca, 3D modelleme
makinelerinde 3 boyutlu
obje (ilk örnek) işleme
teknolojilerini izleyip
merak edebiliyor. Bir
yıl sonrasında 3D
modelleme eğitimine
hazırlanmış oluyor.
-N.Ç.: Kısa ve orta
vadede, Benmaker’de ne
tür projeleriniz var?
-Benmaker oldukça
büyük boyutlu bir
“hür teşebbüs eğitim
projesidir.” Uygulamalı
eğitimlerin gereği olan
makineler ve özel iş takımlarını üretecek apayrı bir fabrika düzeyine
geldik. Dünyadaki ünlü
markaların yarı fiyatına
ve (SAĞLAM + YERLİ)
felsefesine göre ürettiğimiz makineler benim
şahsi onurum olmakla
beraber; uluslararası
standartlara uyumlu
üretimler yapmaktayız.
Benmaker markasının
ürün programında “11
faz toplamında proje” ye-

İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında, 2017 Yılının En Başarılı Yerli Üretim teknolojisi Ödülü’nü Benmaker’ın oldu.
Fahrettin Gülener, Benmaker’da görev alan arkadaşlarıyla birlikte ödülün haklı gururunu yaşıyor.
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rini almıştır. Söz konusu
fazlardan henüz 3 adedinin yatırımı ve üretimi
gerçekleşmiş olup; 4 ve
5 numaralı fazlar Mayıs
ayında pazara çıkmış
olacak. Yıl sonuna kadar
ise; 6-7 numaralı fazlar
hayat bulacaktır..
- A.G.: Benmaker’i taşımak istediğiniz nihai
nokta nedir?
- Türkiye’den Dünya
markası çıkması her
zaman mümkündür.
Önemli olan serbest
piyasa koşullarının, başından itibaren ciddiye
alınması ve buna göre
adım adım yol alınmasıdır. 2018 yılı sonuna
kadar Avrupa ve yakın
komşu ülkelerde ürünlerimiz pazar bulabilir
kanaatindeyim.
- N.Ç.: Benmaker ile
ilgili aldığınız tepkiler
nasıl?
- Benmaker çocukların
erken yaşta becerilerini
destekleyen komplike
bir hizmet ve üretim
ordusuna sahiptir. Tüm
fuarlar, sergiler ve benzerlerinde ciddi mesai
ve paralar harcamaktayız. Bu çabalarımızın
karşılığında sponsorlar
yoluyla okullarımızda
24 çocuğun eğitim alabileceği sınıf kurulumları
yapmaktayız. 2017 yılında Bursa’daki sponsorlar
ile 100’e yakın okulda
(51 adedini kendim üstlendim) sınıf kurulmuş
olup; ülke genelinde bu
sayıların çok üzerine
doğru ilerlemekteyiz.
N.Ç.: Benmaker’ın
daha da büyük başarılar
alacağına inanıyoruz.
Sizin büyük önem verdiğiniz eğitim konusunda

DOSAB’da kurulu BUTGEM benzeri okullardan
Kore’de 360 adet vardır ve ortalama yılda her biri
16.000 öğrenciyi yeniden eğiterek teknolojik
hızlarını arttırmaktadırlar.
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çabalarınızı iş dünyası
yakından biliyor.
Mesleki eğitim, hayat
boyu eğitim, öğrenme,
BUTGEM çalışmalarınız... Ancak bir de vakıf
kurdunuz. Bununla ile
ilgili bilgi verir misiniz?
Kuruluş amacı, işlevleri
neler olacak, üstleneceği
misyon vb. neler?
- ERTEV-Ermetal
Teknolojik Eğitimler
Vakfı adı ile kurulmuş
olup; ülkemizin çok
geride kaldığı 3 boyutlu
modelleme teknolojileri
kapsamında her yaş
grubu için eğitimler
vermek üzere hazırdır.
Benmaker olarak 3 ayrı
boyutta 3D makinenin
%100 yerliliği beraberinde üretimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İşte
bu 3D makinelerinde
mimar, mühendis, teknik
öğretmenler ile tüm
teknik okullar ve ilgili
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diğer kurumlara hizmet
vermek üzere hazırlıklarımız sürmektedir...
3D modelleme makineleri artık sadece
model yapmaktan
çıkmış olup, seri ve
standart üretimin gereği
olan özel detay parçaları
başarı ile yapabilmektedir. Dünyada 735 çeşit
malzemenin kullanılabildiği bu teknolojik atılımlar sonucunda genel
karakteristik üretimlerin
%80’i oranında insansız
üretim yapan bu teknoloji; Dünya sahnesinde
koşar adımdan rüzgâr
uçuşuna geçmiştir bile!..
- A.G.: BTSO yönetiminde yer alıyorsunuz,

ve eğitim konularında
misyonunuz var. DOSAB’daki BUTGEM çalışmaları hakkında bilgi
verir misiniz? BTSO ve
OSB’ler gibi yapıların
mesleki teknik eğitim
konusundaki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Görüş, öneri ve
düşünceleriniz...
- BTSO Yönetim
Kurulu’nda üyeliğimin
gereği olan vazifelerimin
başında BUTGEM’den
sorumlu olmak var. DOSAB’da kurulu olan BUTGEM (eski adı BEGEV)
sebebiyle sanayicilerimizin hayat boyu eğitim
felsefesine olan yakınlığı
bir gerçektir.

Genç kuşak sanayici ve yöneticilerin
üretim dünyasının istediği kalite ve
klasmanda kendilerini yetiştirmelerini
şiddetle tavsiye ediyorum.

Halen DOSAB’da
OSBÜK temsilcisi olarak
katılımlarda yer almaktayım. Bu dönemin,
yönetim faaliyetleri
içerisinde (OSB’lerde
kurulacak) EML okullarından biri yapılmak
istenmektedir. Kurucular
kurulunda yer alacağım
şahsıma bildirilmiştir.
Sanırım yakın tarihlerde
ülkemizin en düzenli
ve en dolu sonuçlarını
verecek olan (ilk, doğru
örnek) okul yine DOSAB’da olabilecektir.
Ancak; BUTGEM’in
güçlendirilerek yaşatılması ve yayılması fikrimi
azimle savunmaktayım. Sadece bir dünya
örneği vermek isterim;
BUTGEM benzeri bu
okullardan KORE’de 360
adet vardır ve ortalama
yılda her biri 16.000
öğrenciyi yeniden eğiterek teknolojik hızlarını
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arttırmaktadırlar.
-N.Ç.: Eğitim konusuna verdiğiniz önemi,
nedenleriyle birlikte
nasıl açıklarsınız?
- Genel eğitim metotlarımız ne yazık ki
gelişmiş ülkelerden açık
ara geride kalmıştır.
Özellikle endüstri meslek lisesi mezunlarımızın
(4 yıllık tahsile rağmen)
neredeyse sıfır düzeyinde olmalarından; ülkem
adına ve kalkınmada (...
mış gibi) çok isteksiz
adımlar atmamıza üzülüyorum.
1984 yılında (DOSAB ismi yokken) bu
bölgedeki üç numaralı
sanayiciyim. Şehir
içinden buralara gelip
o günün gelişme hızına
ayak uydurabilmek
için iyi eğitimli teknik
eleman yetersizliği
sebebiyle; bu günkü
BUTGEM’in temeli olan
20’şer kişilik sınıfları
kendi fabrikamda atölye
ortasına kurarak, EML
mezunlarını 950’şer
saat süren bir çaba ile
yeniden eğittim.
Ancak herkes bu
çabayı devletten beklemekteydi ve niçin benim
bunu yaptığımı (kendime yardım ettiğimi)
anlayamamakta idiler!
Uzun uğraşlardan sonra
el birliği ile ortak eğitim
anlayışının temelini
DOSAB’lı sanayiciler
olarak BEGEV markası
ile kurabildik.
-A.G.: Eğitim konusunda yurt dışı ülkelerdeki
temas ve gözlemleriniz
paralelinde, Bursa ve
ülkemizle kıyasladığınızda neler söylersiniz?

Bizdeki artı ve eksiler,
yurt dışındaki artı ve
eksiler neler?
-Yurtdışında sanayicilik bizimkinden 10 kat
daha kolay çünkü;
1-Sanayici temsilcileri
güvenilir kişilerden oluştuğundan dolayı devlet
destekleri peş peşe
gelmektedir!
2-Her kademedeki
eleman ihtiyacını sağlamak üzere daha yüzyıl
öncesinden kurulmuş
iyi bir eğitim sistemi
mevcuttur!
3- Sanayici ve işadamlarının ek taleplerini
dinleyip anlayabilen bir
Devlet güveninin gelişmişliği açıkça ortadır.
- N.Ç.: Daha genel bir
çerçeveden bakacak
olursak, Türkiye’de
üretim ve refahın gelişmesi için yapılması ve

yapılmaması gereken
temel şeyler nelerdir?
- Ülkemizde (üretim
kısırlığı hastalığı) konumunda kilitlendiğimizi
herkes biliyor, herkes
anlatıyor ve herkes
üzülüyor!
Neden?
Çünkü; kalkınma modelimiz nedir bilen yok!
Buna rağmen; “Kendine
yardım etmeyene Allah
da yardım etmez” diyen
sözü sık sık hatırlayıp,
topyekûn ortak akıl ile
(yangından ilk kurtarılacaklar) kapsamında; acil
çözümler ile başlangıçlar
yapabiliriz! (...inşallah).
A.G.: Ekonomik açıdan bakıldığında, 2017
yılını nasıl değerlendiriyor, 2018 ile ilgili neler
öngörüyorsunuz?
-2017 yılını 157
milyar dolar ihracatla

kapattık.. Bu miktarın
%85’inin ithal ikame
mallardan olduğunu
bilelim ki; ne olup, ne olmadığımızı kişisel olarak
anlamış olalım. 2018’de
bundan daha parlak neyi
beklediğimizi 45 yıllık
sanayici olarak ben bilemiyorum ne yazık ki?
Lâf bol ama iş o kadar
bol değil.
- N.Ç.: Genç kuşak
sanayici ve yöneticilere
tavsiyeleriniz neler
olur/oluyor?
- Genç kuşak sanayici
ve yöneticilerin üretim
dünyasının istediği kalite
ve klasmanda kendilerini
yetiştirmelerini şiddetle
tavsiye ediyorum. Yeni
mezun her 100 mühendis kişiden %2 oranında
iş bulabilme avantajı
vardır. Her 100 EML
mezunundan %1,5 kişisinin iş bulabilme şansı
vardır. “Devlet müfredatını aşarak” kendilerini
yetiştirmeleri gerekir ki;
hem kendileri hem de
ülkemiz kalkınabilsin!
- A.G.: Bu söyleşiye
son olarak eklemek istediğiniz başka konu veya
konular neler olur?
- Orta gelir tuzağı;
10.000 dolar barajını aşmayan ülkeler kalkınmış
sayılamazlar. 20.000
dolar kişi başı gayrisafi
milli hasıla değerini bulmamız mutlak gereklidir.
Kim hangi programla ne
zaman yapacak? Bu düşüncelerle; bu konulara
kafa yoran ilgili dostlara
derin saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
-A.G., N.Ç.: Biz de
sizlere bu ufuk açıcı
söyleşi için teşekkür
ediyoruz.
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Medicana Bursa Hastanesi Açıldı

Sağlık sektörüne yaptığı önemli yatırımlarla adını duyuran ve Türkiye’nin ilk 500 şirketi
sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, ulusal ve uluslararası yatırımlarıyla
büyümeye devam ediyor. Medicana Sağlık Grubu, 100 milyon dolarlık yatırım değeri olan
Güney Marmara Bölgesi’nin en büyük hastanesini Bursa’da açtı.
Medicana Sağlık
Grubu’nun 13’üncü
hastanesi olarak Bursalılara hizmet sunacak
Medicana Bursa Hastanesi, modern teknolojisi
ve teknik özellikleriyle
konumlandığı bölgenin
tüm sağlık gereksinimlerine yanıt vermeyi
hedefliyor.
Akıllı bina özellikleri
ile 40 bin metrekare
kapalı alan üzerine
inşa edilen Medicana
Bursa Hastanesi, tüm tıp
disiplinlerini ve multidisipliner tıp alanlarını
bünyesinde barındırıyor.
Konsey uygulamaları
ve çağdaş bilimsel gelişmeleri pratiğe dönüştürerek ziyaretçilerine
tam teşekküllü sağlık
çözümleri sunuyor.
Önce Hasta Güvenliği...
Medicana Sağlık
Grubu bünyesinde yer
alan tüm hastanelerde
olduğu gibi hasta odaklı
bir hizmet anlayışını
benimseyen Medicana
Bursa Hastanesi,
tedavi mekânlarında
maksimum konfor ve
kalite sunuyor. Hasta
haklarını, güvenliğini ve
gereksinimlerini öncelik
olarak kabul ediyor. Gelişmeleri ve etik değerleri dikkate alarak, kanıta
dayalı, güncel ve yüksek
nitelikli sağlık hizmetini
kesintisiz olarak sunmayı amaçlıyor.
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1992 yılından
faaliyet gösteren ve 5
bin çalışanı bulunan
Medicana Sağlık
Grubu, İstanbul,
Ankara, Konya,
Samsun ve Sivas’ın
ardından Bursa
Hastanesini açtı.

Medicana Bursa
Hastanesi Genel Müdürü
Dr.Necip Kozalı.

Tüm branşlarda
söz sahibi
Medicana Bursa Hastanesi; organ naklinden
kalp cerrahisine, ileri
kanser cerrahisinden
radyasyon onkolojisine, obezite cerrahisine
kadar tıbbın tüm disiplinlerini bünyesinde
barındıracak. 300 hasta
yatağı ile hasta ve hasta
yakınlarına beş yıldızlı
otel konforu yaşatacak
olan Medicana Bursa
hastanesi; genel yoğun
bakım(reanimasyon),
kardiyovasküler cerrahi,
koroner ve yeni doğan

yoğun bakım üniteleri
ile yoğun bakımlarda
yaşanan sorunlara etkin
çözümler sunacak.
Hasta ve hasta yakınları için günün her
saatinde faydalanacakları tıbbi açıklamalar
içeren sinema ve konferans salonu, kafeterya
ve dinlenme alanları,
çocuklar için oyun ve
hobi bölümleri yanında
1000 kişilik personel
için özel dizayn edilmiş
yemekhane, teras
dinlenme alanı, eğitim
ve konferans salonu
bulunuyor.
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Evinoks Ar-Ge Merkezi Açıldı
Evinoks AR-Ge Merkezi,
Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri Coşkun İrfan ve
tüm çalışanların katılımı
ile gerçekleştirildi. İrfan
açılışta yaptığı konuşmada, “Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yapılan
incelemeler sonucunda
ve AR-GE Kanunu kapsamında AR-GE Merkezi
unvanını ve belgesini
almaya hak kazandık.
AR-GE merkezimizin
belgelendirilmesiyle Banket, Servis Ekipmanları
alanında Türkiye’nin ilk
AR-GE Merkezini açmış
olduk. Evinoks olarak
Türkiye’de yapılacak
olan araştırma-geliştirme
faaliyetlerine katkı sağla-

yacak, inovasyonu arttıracak ve sanayinin ileriye
götürülmesine yardımcı
olacak AR-GE merkezleri
arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz ‘’ dedi.
Endüstriyel Banket
ve Servis Ekipmanları ,
Büfe ve Pastane dolapları

üreticisi Evinoks; toplam
5 adet patent, 11 adet
faydalı model ve 19
endüstriyel tasarımı olan
pek çok KOSGEB, Bilim
ve Sanayi Bakanlığı destekli yatırım ve TÜBİTAK
projeleri gerçekleştirdi.
Evinoks, ürünleri ile

Seger’e
“En İnovatif
İş Fikri” Ödülü

İlketap
Endüstri
4.0’a Geçti!
Türkiye’nin önemli markalarına etiket üreten İlketap, 4
milyon Euro civarındaki yeni
yatırımı ile Endüstri 4.0’a
adım attı. Şirket, son teknoloji ile giydirilmiş ambalaj
etiketi de üretmeye başladı.
İlketap Etiket ve Ambalaj
AŞ Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Gökhan Öztel, “Gıda,
içecek, kişisel bakım ve ev
bakım ürünleri alanında
faaliyet gösteren işletmelere
tabaka yüzlü etiketlerle,
kendinden yapışkanlı rulo
etiket üretimi yapıyoruz. Şu
anda 5 bin metrekare kapalı alana sahip DOSAB’taki
fabrikamızda hızlı tüketim
sektöründe her türlü talebe
cevap verebiliyoruz.“16 üni-

2013 A’design başta
olmak üzere 2017 Smart
Label gibi uluslararası
tasarım ödülleri alan bir
firma olarak, daha ileri
gidip daha çok patent
almayı ve sektöründe
dünya lideri olmayı
amaçlıyor.

teli yeni baskı makinemiz,
gravür, flexo, ofset serigrafi
baskı tekniklerinin tek geçişte sağlandığı kombinasyon
etiket ve ambalaj üretim
makinesi özelliğini taşımaktadır. Yeni makine sayesinde, yüzde 100 ithal olan
mamül maddeyi artık yarı
mamül olarak iç piyasadan
temin ettikten sonra tam
mamül haline getirebilen ve
aynı zamanda inline olarak
baskılarını yapabilen dünyadaki sayılı firmalar arasında
olmayı hedefliyoruz” dedi.

İş, finans ve teknoloji dünyasına yönelik
ekonomi dergisi Fortune Türkiye'nin, her yıl
düzenli olarak iş dünyasına sunduğu, başarı ve
performansın kriter olarak ele alındığı ‘40 Yaş
Altı 40 Yönetici” listesine giren Seger Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal “En İnovatif
İş Fikri Ödülü”nü aldı. Önemli
araç üreticileri
ile yaptığı anlaşmalarla korna
üretiminde bir
dünya markası
haline gelen Seger, son olarak
Tesla için ürettiği kornaları ile
de adından söz
ettirdi.

59

Kazakistan
HEDEF

ÜLKE

Dönüşüm Sürecindeki

Yatırımcıları Çağırıyor!
Petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin olan ve ekonomisi büyük ölçüde
petrol gelirlerine bağlı Kazakistan, imalat sanayinde de uluslararası yatırım çekerek
büyümek istiyor. Bu strateji doğrultusunda oluşturulan alt yapı ile doğrudan
yatırımlar artıyor. Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en fazla
yatırımlarının bulunduğu ülkelerden biri olan Kazakistan, aynı zamanda Almatı,
Astana gibi büyük şehirlerindeki modern mimari ile dikkat çekiyor.

Kazakistan, 2,7 milyon
kilometrekare yüzölçümü ile dünyanın dokuzuncu büyük ülkesidir.
Türkiye’nin yaklaşık 3,5
katı büyüklüğündeki
ülke, 7000’den fazla
akarsu, 48 bin göl bulunmaktadır. Hazar, Aral,

Balkaş, Alagöl belli başlı
büyük gölleridir. Ülkede
tam anlamıyla karasal
iklim hakimdir. Bu
nedenle çok soğuk kışlar
ve çok sıcak yazlar yaşanmaktadır. Kazakistan'
nın %7'sini ormanlar,
%4'ünü dağlar, %26'sını

1998’de başkent olan Astana, ülkenin orta
kesiminde ve 600 bini aşan nüfusuyla ikinci
büyük şehir... Astana günümüzde bataklıktan
mimari şova dönüşen bir bölge.
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ekilebilir alanlar,
%23'ünü bozkır, %40'nı
da çöl görünümlü topraklar oluşturmaktadır.
Siyasi ve İdari Yapı
Parlamenter bir cumhuriyet olan Kazakistan
Cumhuriyeti, 16 Aralık

1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasından
bu yana Nursultan Nazarbayev başkanlığında
yönetilmektedir. Yasama
organı parlamento ve
senatodur. 47 üyeli
senatonun 32 üyesi altı
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yıllığına seçilmektedir. Geri kalan 15 üye
ise Cumhurbaşkanı
tarafından atanmaktadır. Parlamento ise 107
üyeden oluşmakta, 98
seçilmektedir. Geri kalan
dokuz koltuk ise ülkedeki etnik azınlıkları temsil
eden Kazakistan Halkları
Asamblesine ayrılmıştır.
Ülke, içinde Almatı’nın
da yer aldığı bazı seçilmiş şehirler için ayrı
yönetim yapılarına sahip
14 idari bölgeye (eyalet)
bölünmüştür. Yerel
hükümet bütçesi yerel
meclis tarafından onaylanmaktadır. Bölgesel
temsilcilerin görev süresi beş yıldır. Bölgesel
yönetimin (Akimat-Valilik) idarecisi olan
Valiler, Cumhurbaşkanı
tarafından atanmaktadır.
Bölgesel hükümetlere
sınırlı özerklik tanınmıştır. Ancak, Almatı’nın
istisnai olarak kapsamlı
otoritesi bulunmaktadır.
Ülkedeki Eyaletler:
Akmola, Aktöbe, Almatı,
Atırav, Batı Kazakistan,
Doğu Kazakistan, Güney
Kazakistan, Jambul,
Karagandı, Kızılorda,
Kostanay, Kuzey Kazakistan.
Petrol ve Doğalgaz
Zengini
Kazakistan, petrol ve
doğal gaz rezervleri
yönünden zengindir.
Ülkenin petrol revervleri
doğal gaz rezervlerine göre daha fazladır.
Kazakistan eski Sovyet
Cumhuriyetleri içinde
Rusya’dan sonra ikinci
büyük petrol üreticisidir.
Ülke ekonomisi büyük
ölçüde petrol ihracatı

9 Aylık
Büyüme %4,3
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Süleymenov, Kazakistan’ın
2017 yılının ilk 9 ayında
%4,3 oranında ekonomik
büyüme kaydettiğini
açıkladı. Diğer taraftan,
ülkenin 2017 büyümesi
%3,4 olarak tahmin
ediliyor.

Doğrudan
Yatırımlar
Artıyor
Kazakistan’a 2016 yılında
gerçekleştirilen doğrudan
yabancı yatırımlarda
artış yaşandı. Kazakistan
Ulusal Bankası verilerine göre 2016 yılında
Kazakistan’a doğrudan
yabancı yatırımlar 2015
yılına göre %40’ın üzerinde artarak 14,8 milyar
dolardan 20,6 milyar
dolara yükseldi. En fazla
yatırım yapan ilk 4 ülke
Hollanda, ABD, İsviçre ve
Fransa olurken, en çok
yatırım yapılan sektör
ise madencilik ve petrole
bağlı yatırımlar olmuştur.

ÜLKE

gelirlerine dayalıdır.
Ülkenin toplam petrol
rezervi 39,8 milyar varil
civarındadır. Bu rakam,
toplam dünya rezervinin
%2,9’unu oluşturmaktadır. Kazakistan’ın
doğal gaz rezervi ise
dünya toplam rezervinin
%1,0’ını oluşturmakta
olup, toplam 1,8 trilyon
metreküpe tekabül
etmektedir. Ayrıca, ülke
dünya kömür rezervinin
de %3,9’una (33,6
milyar ton) sahiptir. Kazakistan altın rezervleri
bakımından da zengin
bir ülkedir.
Kazak ekonomisinin
petrol ve doğalgaz
sonrası önemli sektörleri
metal işleme ve çelik
üretimidir. Bu sektörler
de Sovyet sonrası
dönemde ülkeye giren
yabancı yatırımlar sayesinde en çabuk toparlanan sektörler olmuştur.
Kazakistan, Dolar
bazında BDT ülkeleri
içinde -Rusya hariç- en

yüksek kişi başı GSYİH
ve aylık ücretlere sahip
ülkedir.
Ekonomi Politikaları
Kazakistan’da bağımsızlıktan bu yana
ekonomi politikaları,
neredeyse tüm varlıkların devlet mülkiyetinde
olduğu merkezi planlamadan, özel sektörün
ağırlık kazandığı piyasa
temelli ekonomiye geçiş
üzerinde yoğunlaşmıştır.
2003-2015 yılları için
uygulamaya koyulan
Yenilikçi Sınai Kalkınma
Programı, ekonomide
sektörel çeşitlendirme
sağlamayı ve uzun vadede hizmet ve teknoloji
sektörleri bakımından
güçlü bir ekonomi yaratmayı amaçlamaktadır.
Kazakistan’ın 2030
Stratejisi ise ulusal güvenlik, siyasal istikrarın
sağlanması ve sağlamlaştırılması, ülkeye
yabancı yatırımların
çekilmesi ve buna dayalı

Nüfus: 18 milyon kişi. Kazak %65,2, Rus %21,8, Özbek %3, Ukrayna %1,8,
Uygur %1,4, Tatar %1,3, Alman %1,1, Diğer %4.
Başkent: Astana, En Büyük Şehir: Almatı, Yüzölçümü: 2.724.900 km2
Resmi Dil: Kazakça ve Rusça,
GSYİH: 134 Milyar $ (2016), Kişi Başı GSYİH: 8.700 $ (2016)
Büyüme Oranı: % 3,4 (2017 tahmini), İşsizlik Oranı: % 4,9 (2016), Para Birimi: Tenge
Başlıca ticaret ortakları: Çin, Rusya, İtalya, Hollanda, Almanya, Türkiye
Başlıca ihracat kalemleri: Ham petrol ve türev ürünleri, radyoaktif elementler,
maden, gıda, demir-çelik ürünleri.
Başlıca ithalat kalemleri: Otomotiv, petrol yağları, ilaç, iletişim cihazları,
hava taşıtları, makine.
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Dış Ticaret
Kazakistan ihracatının önemli kısmını
petrol ve ana metaller
oluşturmaktadır. Kazak
ekonomisi yüksek
düzeyde ithalata dayalı
bir ekonomidir. Ülkede
gerçekleştirilen üretimin
büyük çoğunluğu petrol
ve doğal gaz sektörlerinde yoğunlaşmış olup,
sermaye ve tüketim
mallarında üretim iç
tüketimi karşılayacak
seviyede değildir. Sermaye ve tüketim malları
üreticilerinin çoğunluğu
ise fiyat ve kalite bakımından ithal malları ile

Yıllık 20 milyon tonun üzerinde tahıl üreten Kazakistan,
buğday ihracatında dünyada 9.sırada. Kazakistan, aynı
zamanda Türkiye’nin de tahıl ambarı!

Kazakistan Dış Ticareti (Milyar Dolar)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

İhracat

88,1

92,3

82,5

79,4

45,9

37,2

İthalat

38,0

44,5

48,9

41,3

30,6

27,8

Hacim

126,1

136,8

131,4 120,7

76,5

65,0

Denge

50,1

47,7

33,6

15,3

9,4

38,1

Kaynak:Trademap

gelişme sağlanması, halkın sağlık ve eğitiminin
iyileştirilmesi, enerji
kaynaklarının etkin kullanımı, ulaşım ve telekomünikasyon altyapısının
geliştirilmesidir.
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rekabet edebilir düzeyde
değildir.
Yüksek miktardaki
kayıt dışı ticaret hacmi
ithalatın izlediği seyrin
takibine yönelik girişimleri güçleştirmektedir.
Kazakistan’ın Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan
ile sahip olduğu geniş
ve geçişi kolay sınırlar
kayıt dışı sınır ticaretine
olanak tanımakta ancak
sınır ticaretinin hacmi
dış ticaret verilerine
yansıtılamamaktadır. Kayıt altına alınamayan ithalatın büyük çoğunluğu
gıda dışı tüketim malları
ve ikinci el arabalardan
oluşmaktadır.
Ticaretin gelişmesini
sınırlayan en önemli
problem, Kazakistan’ın
tamamen kara ile çevrili,
denize kıyısı olmayan
bir ülke olmasıdır. Bu
nedenle ihracatta ve

Eski Başkent Almatı, 2 milyonu aşan
nüfusu ile Kazakistan’ın en büyük şehri...
Almatı, günümüzde modern bir şehir
olarak dikkat çekiyor.
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ithalatta maliyetler çok
fazla yükselmektedir.
Kazakistan bölgedeki
en önemli hububat
ihracatçılarından biridir.
Buğday, ülkenin ihracatı
açısından büyük önem
taşımaktadır. Hububat
ihracatının çoğunluğu
Rusya, İran, Çin ve diğer
Orta Asya ülkelerine
gerçekleştirilmektedir.
Ülkenin ithalatında
ise yatırım ve tüketim
malları önemli yer
tutmaktadır. Makine ve
ekipman, metal ürünler
ve gıda maddeleri ülkenin ithalatında önem arz
eden ürün gruplarıdır.
Türkiye-Kazakistan
Yatırım İlişkileri
Kazakistan, ülkemizin Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri içinde
en fazla yatırımlarının
bulunduğu ülkelerden
biridir. Ülkedeki Türk
yatırımlarının toplam
tutarı 1,8 milyar doları
aşmış durumdadır.
Ülkedeki Türk şirketlerinin faaliyetleri ticaret,
telekomünikasyon, otel
işletmeciliği, süpermarket işletmeciliği, müteahhitlik, petrol ürünleri
ve gıda imalatında yoğunlaşmıştır. Türkiye,
Kazakistan’ın maden
çıkarma sektöründe faaliyet gösteren 10 büyük
yatırımcı ülkeden biridir.
Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı-TPAO,
ülkedeki en büyük Türk
yatırımcısıdır. Okan
Holding Kazakistan’da
otel işletmeciliği, gıda
üretimi, pazarlama, inşaat ve finans alanlarında
faaliyet göstermektedir.
Telekomünikasyon

ÜLKE

Tekstil Öncelikli Sektör
Kazakistan Çimkent Ontustik Serbest Ekonomi Bölgesi Başkanı Medeu Dildabayev,
Yatırım Fonu Başkan Vekili Samat Sarbasov, Kazakistan Yatırım Destek Ajansı Türkiye
Temsilcisi Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet Kasım ayı sonunda DOSAB’ı
ziyaret etti. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, DOSABSİAD Başkanı İbrahim
Öztürk ile bölge sanayicileri ve yöneticilerin de yer aldığı ziyarette Kazakistan’a tekstil
yatırımları konuşuldu.

Kazakistan Yatırım Destek
Ajansı Türkiye Temsilcisi
Nuriddin Amankul, ülkenin güneyinde Çimkent
yakınlarındaki Ontustik
Serbest Ekonomi Bölgesi
hakkında bilgiler verdi.
Amankul şunları söyledi:
“Ülke olarak belirlediğimiz 6 öncelikli sektörden
birisi de tekstil sektörü...
2005 yılında karar alınıp,
2013 yılında da Ontustik
Serbest Ekonomi Bölgesi
faaliyete alındı. Her türlü
alt yapı kuruldu, bölgede
hammadde ve işgücü de
mevcut. Şu anda bölgede
10 fabrika faaliyette.
2018’de 17 fabrika daha
kurulacak ve yüzde
90’ı dolduracağız. 200
hektarlık bu alanı 700
hektara çıkartıyoruz. Bu

bölgede Rusya, Çin ve
Koreli şirketler yatırım
yapıyor.
Biz biliyoruz ki, kardeş
ülke Türkiye tekstilde çok
iyi konumda, ev tekstili
ve konfeksiyonda bir
numara... Ama Kazakistan’da tekstil sektöründe
yatırım yapan yeterli Türk
firma olmadı. Bunun için
bizler tekstilcileri, Ontustik bölgesinde yatırıma
bekliyoruz.
Önemli Destekler Var
Bu bölgede 2030 yılına
kadar KDV, kurumlar,
toprak ve emlak gibi
vergilerde muafiyet
tanıyoruz. Arsayı 10 yıl
ücretsiz veriyoruz. Doğalgaz ve elektrik mevcut
ve Türkiye’ye göre yüzde

50 ucuz. Bölgeden geçen
tren yolu var. İşgücü
sorunu da yok ve aylık
toplam bir işçinin maliyeti
250 dolar seviyesinde.
Yapılacak yatırımın yüzde
30’nu siz getirin, kalan
yüzde 70’ini yıllık yüzde 6
faizle biz veriyoruz.
Bu imkanları anlatmak
ve bölgemizde tekstil
yatırımlarını arttırmak için
Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunuyoruz. 2018
yılı başında sanayicileri
Ontustik Serbest Ekonomi
Bölgesine götürüp imkanları göstermek istiyoruz. “
Amankul, ayrıca Kazakistan’ın son 10 yılda 250
milyar dolar yabancı yatırım çektiğini belirterek,
“Biz yabancı yatırımlarda
kardeş ülke Türkiye’nin
ön sıralarda olmasını
istiyoruz. Tekstilde de bu
işi bilen ve kaliteli yapan
şirketlerle yol almak
istiyoruz. Bunun için
Türkiye’deyiz” dedi.
DOSAB Başkanı Ersan Özsoy da, bu bilgileri bölge
sanayicileri ile paylaşacaklarını ve 2018 yılı Mart
ayı gibi Kazakistan’a heyet
olarak ziyaret gerçekleştirmek ve yatırım olanaklarını yerinde görmek
istediklerini söyledi.
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Ticarette Yaşanan
Sorunlar
Kazakistan, Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri
içinde hâlihazırda en
elverişli iş ortamını
sağlayan ülkedir. Ancak
pazara giriş yapacak
firmalar Kazakistan’ın
bir dönüşüm sürecinden
geçmekte olduğunu, bu
bakımdan ülkede çok çeşitli fırsatlar bulunmakla
birlikte iş ortamını elverişsiz hale getiren bazı
zorluklar vardır. Başlıcaları bürokrasinin fazla
olması, yasal altyapının
henüz tamamlanmamış,
uluslararası iş kültürünün az olmadır.
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Kazakistan’da 7000’den fazla akarsu, 48 bin göl bulunmaktadır. Ülkenin yüzde 23’ü bozkır, yüzde
40’ı da çöl görünümlü topraklardır. Sert, karasal iklim hakimdir. Kışları soğuk, yazları ise sıcaktır.

İthalatta İlk 5 Ülke
Rusya Fed....................... 9.130
Çin......................................... 3.671
Almanya........................... 1.336
ABD...................................... 1.280
İtalya....................................... 795

İhracatta İlk 5 Ülke
İtalya.................................. 7.475
Çin......................................... 4.215
Rusya Fed......................3.509
Hollanda.......................... 3.256
İsviçre............................... 2.688
(2016-Milyon Dolar)

Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk ve mevcut lideri Nursultan
Nazarbayev, ülkede yetkilerini parlamento ve hükümet
ile paylaştıracak anayasal düzenlemeler için bu yıl yoğun
mesai harcıyor. Kazakistan ayrıca 2025’e kadar kademeli
olarak Kiril Alfabesinden Latin Alfabesine geçiriyor.

Yabancı Firma
Sayısı 28 Bin

Türkiye – Kazakistan Dış Ticareti (Milyon Dolar)
Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2013

1.039,4

3.106,1

4.145,5

-2.066,8

2014

977,5

2.453,4

3.430,9

-1.476,0

2015

750,0

1.389,6

2.139,7

-639,6

2016

624,5

1.334,5

1.959,1

-710,1

2016*

459,6

1.025,1

1.484,7

-565,6

2017*

569,3

1.181,9

1.751,2

-612,5

Kaynak:TÜİK *:Ocak-Eylül

alanında Türkcell, K’cell
ile ortaklık oluşturmuş
olup Kazakistan’ın
önemli GSM operatörleri
arasındadır. Ahsel İnşaat
Almatı Ankara Otelini ve
Astana’da iş ve alış veriş
kompleksini tamamlamış
ve bunların işletmeciliğini sürdürmektedir.
Koç grubu ortağı
Butya ile dördü Almatı’da, biri Astana’da, biri
Karaganda’da, biri Çimkent`te olmak üzere yedi
büyük alış veriş merkezi
açmıştır. Anadolu grubu
iki bira fabrikası ve bir
Coca-Cola fabrikası ile
Kazakistan’da 2000
kişiye istihdam olanağı
sağlamaktadır.
Turkuaz şirketler
grubu Kazakistan’ın 10
bölgesinde bulunan ofis,
depo ve bayilikleriyle Kazakistan’ın en
büyük dağıtım zincirini
oluşturmaktatır. Türk
müteahhitlik şirketleri
de ülkede çok önemli
projelere imza atmıştır.
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Kazakistan’ın verilerine
göre; 1 Mart 2017 tarihi
itibarıyla Kazakistan’da
yabancı sermaye
iştiraki ile kurulan faal
firma sayısının bir yıl
içinde 2,5 kat artarak
21.800’e ulaştı. Yabancı
şirketler arasında Rusya
7.000’den fazla şirket ile
birinci, Türkiye 1.800 adet
ile ikinci sırada yer alıyor.
Çin, Hollanda ve Alman
iş dünyasını temsilen
900’den fazla şirket
faaliyet gösteriyor.

Ara malı üretim ve
ihracat yetkinliklerinin
artırılmasına yönelik
gerçekleştirilen harcamaların
yüzde 50’sinin
desteklendiğini biliyor
musunuz?

KOBİ’lerin test,
analiz ve kalibrasyon
maliyetlerinin
yüzde 50 oranında
desteklendiğini biliyor
musunuz?

KOBİ’lerin tasarım
ofislerinden alınacak
hizmetlerde yüzde 50
oranında desteklendiğini
biliyor musunuz?

KOBİ’ler için geçerli olan
nitelikli eleman desteğinden
haberiniz var mı?

Yurtdışında ofis, depo,
showroom ya da mağaza
açmak isteyen firmaların
Ekonomi Bakanlığı tarafından
yüzde 50 oranında
desteklendiğini biliyor
musunuz?

DOSABSİAD
TEŞVİK VE DESTEK BİRİMİ
FİRMALARI HEDEFLERİNE
ULAŞTIRIYOR…
DOSABSİAD Teşvik ve Destek Birimi; Bursa ekonomisine katkı sağlayan üye
firmaların ulusal ve uluslararası teşvik, fon, hibe gibi kaynaklar hakkında bilgi
edinmeleri, işletmelerinde yararlanmaları için yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. Teşvik Birimi ile Bölgemizdeki firmaların ulusal ve uluslararası
teşvik, hibe ve fonlardan yararlanma oranlarının artırılması, yeni girişim ve
yatırım olanaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
DOSABSİAD Teşvik ve Destek Biriminde,
ulusal ve uluslararası kuruluşların
sağladığı; Ar-Ge, yatırım, kurumsal
gelişim gibi konu başlıklarında hibe
programları, proje çağrıları, vergi
istisnaları, fon kaynakları gibi programlar
hakkında detaylı bilgi paylaşımları
yapılacaktır.
DOSABSİAD Teşvik ve Destek Birimi,
üyelerimizin üretim, pazarlama ve

OEKO TEX
Belgeleri ve yıllık
yenilemeleri,
Ekonomi Bakanlığı
tarafından yüzde
50 oranında
destekleniyor.

Rusya’ya ihracat
yapmak için gerekli olan
GOST-R Belgesinin Ekonomi
Bakanlığı tarafından
desteklendiğini biliyor
musunuz?

yatırım maliyetlerini, Ekonomi Bakanlığı,
KOSGEB, TÜBİTAK, BEBKA gibi kurumların
teşvik ve destekleri kullanılarak, verilen
imkanlardan maksimum seviyede
faydalanmalarını amaçlamaktadır.
Bugüne kadar yaklaşık 60 üye firmayı
teşvik ve destek sağlayan kurumlarla
buluşturan DOSABSİAD, bunların 15’inin
desteklerden yararlanmasına vesile
olmuştur.

Bir takvim yılı
içerisinde 10 seyahat
%70 oranında Ekonomi
Bakanlığı tarafından
destekleniyor.

• DOSABSİAD üyesi olan firmalar
yararlanıcılardır.
• DOSABSİAD belirli dönemlerde
bilgilendirme mailleri, eğitim, seminer,
duyurular gibi tanıtım araçlarını
kullanarak üyelerine ilgili konular
hakkında bilgi paylaşımı yapacaktır.
• Teşvik ve desteklerle ilgili bilgiler
birimin e-bültenlerinden takip edilebilir.

DOSABSİAD TEŞVİK VE DESTEK BİRİMİ

DOSABSİAD TEŞVİK VE DESTEK BİRİMİ
FİRMALARI HEDEFLERİNE ULAŞTIRIYOR…
FİRMALARI HEDEFLERİNE ULAŞTIRIYOR…

Rusya’ya
Rusya’ya
ihracat
ihracat
yapmak
yapmak
için
için
gerekli
gerekli
DOSABSİAD
Teşvikkatkı
ve Destek Birimi; Bursa ekonomisine katkı
DOSABSİAD Teşvik ve Destek Birimi;
Bursa ekonomisine
olan
olan
GOST-R
GOST-R
sağlayan üye firmaların ulusal ve uluslararası
fon, hibe gibi
sağlayanteşvik,
üye firmaların
ulusal ve uluslararası teşvik, fon, hibe gibi Belgesinin
Belgesinin
Ekonomi
Ekonomi
kaynaklar hakkında bilgi edinmeleri,kaynaklar
işletmelerinde
yararlanmaları
için
Bakanlığı
tarafından
tarafından
hakkında
bilgi edinmeleri,
işletmelerinde yararlanmaları Bakanlığı
için
DOSABSİAD
DOSABSİADTEŞVİK
TEŞVİK
VE
VE
DESTEK
DESTEK
BİRİMİ
BİRİMİ
yol
gösterici
olmayı
amaçlamaktadır.
desteklendiğini
desteklendiğini
yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.
biliyor
biliyor
musunuz?
musunuz?
FİRMALARI
FİRMALARIHEDEFLERİNE
HEDEFLERİNEULAŞTIRIYOR…
ULAŞTIRIYOR…

Rusya’ya ihracat

Teşvik Birimi ile Bölgemizdeki firmaların ulusal ve uluslararası teşvik,
yapmak için gerekli
DOSABSİAD
DOSABSİAD
Teşvik
Teşvik
veve
Destek
Destek
Birimi;
Birimi;
Bursa
Bursa
ekonomisine
ekonomisine
katkı
katkı
Teşvik
Birimi ile
Bölgemizdeki
firmaların ulusal ve uluslararası teşvik,
hibe ve fonlardan yararlanma oranlarının
artırılması,
yeni
girişim ve
olan GOST-R
sağlayan
sağlayan
üye
üye
firmaların
firmaların
ulusal
ulusal
veve
uluslararası
uluslararası
teşvik,
teşvik,
fon,
fon,
hibe
hibe
gibi
gibi
ve fonlardan yararlanma oranlarının artırılması,
girişim ve
yatırım olanaklarının güçlendirilmesihibe
hedeflenmektedir.
Belgesininyeni
Ekonomi

Rusya’ya ihraca
yapmak için gere
olan GOST-R
Belgesinin Ekono
Bakanlığı tarafınd
desteklendiğini
biliyor musunuz
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