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Dergimizin hemen her sayısında, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni
bir projesi, temel attığı veya faaliyete alınan yatırımları yer alıyor. DOSAB, gerek
bölge sanayisine gerekse topluma fayda
yaratacak proje ve yatırımlar konusunda,
oldukça aktif bir bölge.
Sanayiye dönük olarak ÇED olumlu
kararı alınan Buhar ve Enerji Üretim
Tesisi, ÇED’e karşı açılan davada verilen
yürütmeyi durdurma kararı ve DOSAB’ın
bu konudaki açıklaması bu sayımızda yer
alıyor. Aynı zamanda, ÇED mevzuatı ve
uygulaması konusunda ayrıntılı bir yazı
ile kamuoyundaki bilgi kirliliğine ışık
tutuyoruz.
DOSAB, toplumsal fayda yaratacak
projelerden birisi olan Kreş ve Gündüz
Çocuk Bakım Evi’ni Ekim ayında açtı.
Temmuz ayında temelini attığı yeni
DOSAB Semt Polikliniğini ise yılsonunda
bitiriyor. Ayrıntılarını dergimizde okuyabilirsiniz.

Bu sayımızda iki yeniliğimiz var.
Birincisi, DOSAB’da 2005 yılından bu
yana mesleki eğitim veren şimdiki adı
BUTGEM’den mezun olup iş yaşamında
olan insanlarla söyleşilerimiz, ikincisi de
ülke raporları.
Bu kez dosya konumuz, Türkiye’de
hızla büyüyen ve şirketlerin büyük rağbet
gösterdiği araç kiralama sektörü… Türkiye’deki duruma güncel veriler ışığında
bakarken, ‘satın alma mı, kiralama mı?’
sorusunu da irdeliyoruz.
Prof. Dr. Emre Alkin’in, DOSABSİAD’daki ‘yeni dünya düzeni ve ekonomi’
ile ilgili seminerde anlattığı ilgi çekici
analizlerini geniş olarak sayfalarımıza
taşıdık. Yarım asrı aşan tekstil sektörü
tecrübesine sahip Şükrü Özçimen’le firması ve sektörü üzerine söyleşi yaptık.
Dergimizin fayda yaratması ümidiyle,
keyifli okumalar diliyorum...
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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.
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MAKRO
Türkiye ve dünya ekonomisinde
neler oldu?
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Bursa Tasarım Teknoloji
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Mustafa Karaer Cad.
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Tel: 0224 261 12 11
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DOSAB’DAN

FERUDUN KAHRAMAN / DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Of The Board / yonetim@dosab.org.tr

DOSAB, ‘İlk’lere İmza Atmaya Devam Ediyor!
Değerli Sanayici Dostlarım,
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi olarak, eğitimden sağlığa toplumumuzun refah
seviyesini yükseltmeye katkıda bulunacak alanlar başta olmak üzere sosyal sorumluluk
çıtamızı bu yıl daha da yukarıya taşıdık; iki önemli projeye daha imza attık. Birisi Ekim ayı
başında açtığımız DOSAB Kreş ve Gündüz Çocuk Bakım Evi, diğeri de temelini Temmuz
ayında attığımız yılsonunda da bitireceğimiz yeni DOSAB Semt Polikliniği…
DOSAB Kreşi, 24-66 ay arasında 180 çocuğumuza hizmet verecek şekilde planlandı. Gerek fiziki şartları gerekse eğitim kadrosu ile Bursa’nın en iyi okullarından birisini yaptık.
Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine dönük bu yatırımımız, aynı zamanda Bursa’daki sanayi bölgeleri arasında bir ilk olma özelliğini de taşıyor.
Yine eğitim alanında bu yıl da 300 üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Bu yıl
başvurular 4 bine yaklaştı. Bu yoğun talep karşısında önümüzdeki yıldan itibaren sayıyı
arttırmayı düşünüyoruz.
DOSAB Semt Polikliniği yatırımız ise 17 poliklinik hizmeti verebilecek kapasitesi, iki
adet 112 acil yardım ambulansı ile bir poliklinikten daha öte; modern donanımlı mini bir
hastane olarak hizmet verecek.
Şüphesiz DOSAB, faaliyette bulunduğu alanı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak gördüğü sosyal sorumluluk kavramı çerçevesindeki çalışmalarını her
geçen gün arttırmaya devam edecektir.
1 Kasım seçimlerine giderken, artan terör olayları ile birlikte Türkiye’nin karşı karşıya
bırakılmak istendiği belirsizlik ve kaos senaryolarını maalesef üzülerek görüyoruz. Öncelikle, milletimizin birliğini, birlikte yaşama irademizi ve ortak geleceğimizi hedef alan
bu saldırıları lanetliyoruz. Bizler millet olarak tarih boyunca hep zor sınavlar verdik. Bu
sınavları hep bizi bir arada tutan güçlü bağlarımızla aştık, yine aşacağız.
Terör saldırılarının Türkiye’nin toplumsal huzuruyla bütünleşen büyük ekonomik
hedeflere yürüdüğü bir dönemde gerçekleştirilmesi, güçlü ülke algısının yıpratılmak
istendiğinin açık kanıtıdır. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin kalkınması adına yine
azimle çalışmaya devam ederken, milletimizin huzuru ve refahı için duyarlılığımızı en üst
düzeyde sergilemeyi sürdüreceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, seçimlerle birlikte ortaya çıkacak tablonun ülkemiz için
hayırlı olmasını diliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.
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DOSABSİAD’DAN

HASAN MORAL / DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Of The Board / dosabsiad@dosabsiad.org.tr

Verdiğimiz Sözleri Yerine Getiriyoruz
Yaz dönemi bitti, yılın son çeyreğindeyiz. Bir süre sonra 2015’i de geride bırakacağız.
Ülkemizin yoğun gündemi içinde biz de DOSABSİAD Yönetim Kurulu olarak Mayıs ayı
sonunda üstlendiğimiz görevin ilk 6 ayını tamamlamak üzereyiz.
Bu sene iki seçim birden yaşadık ve istikrarın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Elbette
sıkıntılar yaşandı. Büyük ölçüde yurtdışından ve konjonktürel etkilerden kaynaklanan
ekonomik gelişmeler piyasalarda bazı çekinceler oluşturdu.
Öte yandan ülkemizin birlik beraberlik yönelik saldırılar hepimizi üzdü. Başta askerlerimiz ve polislerimiz olmak üzere güvenlik güçlerimize ve kamu görevlilerimize yapılan
saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor, bütün şehitlerimizi minnetle anıyor, ailelerine bir
kez daha sabırlar diliyor, yaralılarımıza da şifalar temenni ediyoruz.
Bu dönemde biz asli işimiz olan üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya,
kısaca ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdürürken, hizmette devamlılık ilkesiyle
bizden önceki yönetim kurullarının başlattığı faaliyetlere yenilerini de ekledik.
DOSAB’ımızın kaynakları ve BEBKA desteğiyle hayata geçirdiğimiz ve Bursa’daki sanayi bölgeleri arasında bir ilk olan 180 çocuk kapasiteli gündüz bakım ve kreş evimiz 5 Ekim
itibariyle açıldı. Bütün bölgemiz ile birlikte Çevre yerleşimlerinde ikamet edenlere hizmet
verecek olan Yeni DOSAB Semt Sağlık Polikliniğimizin de temeli atıldı.
Üyelerimizin bilgilendirilmesine yönelik toplantı, seminer programlarımızı, sosyal
sorumluluk projelerimizi devam ettiriyoruz. Bu kapsamda ülkemiz ve dünya ekonomisi
hakkındaki bilgi birikimlerini üyelerimiz paylaşmak üzere ünlü ekonomist yazar Prof. Dr.
Emre Alkin’i bir toplantımızda konuk olarak ağırladık. Ayrıca diksiyon ve hitabet eğitimi
gerçekleştirdik.
Günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı uluslararası arenada üyelerimizin sesini daha
çok duyurabilmek amacıyla yurtdışı çalışmalarına da başladık. Bu hedef doğrultusunda
ilk olarak Bosna Hersek temaslarımızı ile başladık. 11 firmamızla birlikte Bosna Hersek’te
ikili görüşmeler yaptık.
Bu arada sosyal sorumluluklarımızın da bilinciyle hareket ediyoruz. İlkini geçen yıl
düzenlediğimiz Sünnet Şöleninde bu sene 150 çocuğumuz daha erkekliğe ilk adımlarını
attılar.
Bütün bunları DOSAB ve DOSABSİAD Yönetimlerinin uyumlu çalışması yanı sıra,
Bölgemiz içindeki birlik ve beraberlik ortamı içerisinde gerçekleştirmiş olmaktan ayrıca
memnuniyet duyuyoruz.
DOSAB her türlü hizmetin en iyisine layıktır. Biz DOSABSİAD olarak her zaman Üyelerimize, Bölgemize ve Bursa’ya faydayı ön planda tutma çabasıyla çalışmalarımıza devam
ederken, üstlendiğimiz görevin sorumluluklarıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle yazımı tamamlarken Yönetim Kurulu olarak göreve gelirken
vermiş olduğumuz sözleri birer birer yerine getirmenin huzuru ve mutluluğu ile işlerinizde başarı ve bol kazançlar diler, saygılarımı sunarım.
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BİLGİ
DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜKETİMLER VE FİYATLAR
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• Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Taşıma Bedeli dahildir.
• Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik
Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahil olup,tek
zamanlı tarife uygulanmaktadır.
• Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine
ilişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca,
2015 yılı için uygulanmak üzere EPDK  tarafından onaylanan
elektrik dağıtım bedelimiz;
OG:0,60 Kr./kWh, AG:0,80 Kr./kWh dır.
- Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
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2015’in 9 Ayında
Tüketimlerin Seyri...
Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki firmaların, 2015 yılı
9 ayındaki elektrik, doğalgaz ve su
tüketimlerine bakıldığında;
- Elektrik tüketimi 2014 yılının
ilk 9 ayına göre 2015 yılında yüzde
0,41 oranında artış gösterdi. 2014
aynı döneminde 769,1 milyon
kWh’lık tüketime karşın bu yıl
rakam 772,2 milyon kWh oldu.
- Doğalgaz tüketimi, enerji
santrali verisi de katıldığında 2015
yılı 9 ayında 150,6 milyon standart

metreküp oldu. 2014 yılının aynı
döneminde tüketim 180,8 milyon
olmuştu. Düşüş oranı yüzde 17
olarak gerçekleşti.
- Firmaların Atık Su Arıtma Tesisi’ne deşarjları, 2015 yılı 9 ayında
11,8 milyon metreküple bir önceki
yıla göre yüzde 7,86 oranında
düşüş gösterdi.
- Proses su kullanımları ise
2014’ün 9 ayına göre 2015’te yüzde
10,7 oranında düştü ve bu yıl 5,2
milyon metreküp oldu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi güncel tüketim bilgileri ve hizmet fiyatlarını
www.dosab.org.tr resmi internet sitemizden takip edebilirsiniz.
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MAKRO

EKONOMİDE NE OLDU / TÜRKİYE
2016 BÜTÇESİNDE NELER VAR?

M

aliye Bakanı Mehmet Şimşek, o
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısını açıkladı. Bakan Şimşek, 2016’de yeni vergi ya da ilave bir
vergi artışı öngörmediklerini açıkladı.
2016 bütçesinde; 91.5 milyar TL sosyal
güvenliğe aktarılacak, yatırımlara
52.1 milyar lira harcanacak, tarıma
16.9 milyar liralık kaynak aktarılacak.
Savunma-güvenlik 55 milyar lira öngörülüyor. Özelleştirmeden 10.8 milyar
TL gelir öngörülüyor. Şimşek, “Seçim
taahhütlerimiz bütçe öngörülerimizde
herhangi bir bozulmaya yol açmayacak. Kamuya 2016 yılında 74,000

personel alımı planlanıyor. Normal
bütçe kanununun TBMM’den geçmesi
mümkün gözükmüyor, meclisimiz
geçici bir bütçe yapar” dedi.

3 BİN YATIRIMA
TEŞVİK

E

konomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2015
yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin
yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Yılın ilk 8 ayında 3 bin 35 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ifade eden
Zeybekci, yatırım teşvik belgeleri kapsamında öngörülen toplam sabit yatırım
tutarının 61,6 milyar lira, öngörülen
istihdamın da 91 bin 796 kişi olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz yılın 2014 yılı
Ocak-Ağustos döneminde 88 bin 964
kişilik istihdam öngören 40,7 milyar lira
tutarında 2 bin 663 belge düzenlenmişti. Bu yılki yatırım teşvik belgelerinin
sektörel dağılımında, öngörülen 61,6
milyar liralık toplam sabit yatırım tutarının yüzde 51’i (31,7 milyar lira) ile en
yüksek pay enerji sektörü aldı.

IMF BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

U

luslararası Para Fonu (IMF) bu yıl
için Türkiye’de beklediği büyüme
oranını yüzde 3,1’den yüzde 3’e düşürdü. Yılda iki kez açıklanan Küresel
Ekonomik Görünüm raporunun güz sayısında Türkiye için “Rusya ekonomisindeki yavaşlamanın etkilerinin yanı
sıra siyasi belirsizliklerin Türkiye’de iç
talebi baskılayacağı ve büyümenin de
hem bu yıl, hem de gelecek yıl yüzde
3 civarında kalacağı öngörülüyor”
ifadeleri yer alıyor. IMF, 2016 tahmininde ise daha ciddi bir revizyona
giderek gelecek yıl milli gelirin yüzde
2,9 büyüyeceğini öngördü. Fonun bir

önceki tahmini 2016’da yüzde 3,6’lık
büyümeye işaret ediyordu. Enflasyon
cephesinde ise IMF’nin tahminlerinde
yükseliş var. 2015 12 aylık ortalama
enflasyon tahmini yüzde 6,6’dan
yüzde 7,4’e revize edilirken, 2016
için tahmin yüzde 6,5’ten yüzde 7’ye
çıkarıldı. IMF’nin dünya ekonomisi
için 2015 büyüme tahmini ise yüzde
3,1. Son yıllarda petrol, doğalgaz gibi
emtia ihracatına dayalı gelişen ülke
ekonomilerinde yavaşlama görülüyor.
Özellikle Çin’de yavaşlayan üretim,
diğer tüm gelişen ülkeler üzerinde de
baskı oluşturuyor.

DOĞRUDAN YABANCI
YATIRIMLAR
YÜZDE 36 ARTTI

Y
YERLİ OTOMOBİL PROTOTİPİ...

U

zun süredir gündemde olan yerli
otomobilin kamuflajlı prototipi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık tarafından kamuıoyuna tanıtıldı. Prototipin ‘Cadillac BLS’ olduğu
eleştirileri karşısında Işık, “ “Evet adı
geçen markanın platformunu TUBİTAK
tarafından satın aldık. Aksi takdir-
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de sıfırdan bir platform kurmak 1
milyar dolara mal olurdu. Biz bu hazır
platform üzerinden başlayıp, aracı geliştireceğiz” dedi. Yerli otomobili 2019
sonuna kadar seri üretime geçirmeyi
planladıklarını söyleyen Işık, tanıtılan
prototip aracın nihai otomobil olarak
görülmemesi gerektiğini belirtti.

urt dışında yerleşiklerin Türkiye’deki doğrudan yatırımları bu yılın
sekiz ayında yüzde 36 artışla 11,8 milyara ulaştı. Merkez Bankası ödemeler
dengesi veriler hareketle, net yükümlülük oluşumunun 8 milyar 953 milyon
doları sermaye yatırımı, 2 milyar 531
milyon doları gayrimenkul ve 660
milyon doları diğer sermaye yatırımı
olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye’nin yurt dışına doğrudan yatırımı
( net varlık edinimi) yüzde 21 azalarak
4 milyar 244 milyon dolardan 3 milyar
349 milyon dolara geriledi. Türkiye’ye
net doğrudan yatırım ise bu yılın sekiz
ayında önceki yıla göre 89 artışla 8
milyar 466 milyon dolara yükseldi.

*
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ENFLASYONDA EN
KÖTÜ 21’İNCİYİZ!

T

ürkiye, enflasyon sıralamasında
43 basamak birden yükselerek 188
ülke arasında en kötü 21’inci sırada yer
aldı. Hazine Müsteşarlığı’nın Türkiye
ekonomisinin dünyadaki yerine ilişkin
Ekim ayı raporunda yer verilen IMF
verilerine göre Türkiye’de, 2002-2014
yılları arasında ortalama enflasyon
oranı 10,6 olarak gerçekleşti. Türkiye, 2008’de 61’inci, 2009’da 40’ıncı,
2011’de 31’inci, 2013’te de 27’nci sıraya
kadar yükseldi. 2014’te ise en kötü
21’inci oldu. 2002-2006 yılları arasında
yüzde 7,2 olan büyüme oranı, 20072014 döneminde yüzde 3,4’e geriledi.

ÖZEL SEKTÖR DIŞ
BORCU ARTIYOR

Ö

zel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, ağustos
sonu itibariyle 2014 yıl sonuna göre
13.8 milyar dolar artarak 181.5 milyar
dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki yılsonuna göre
bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 12 milyar dolar, tahvil ihracı
biçimindeki borçlanmaları ise 720
milyon dolar arttı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi
biçimindeki borçlanmaları 481 milyon
dolar azaldı. Söz konusu dönemde,
finansal olmayan kuruluşların kredi
biçimindeki borçlanmaları 721 milyon
dolar artarken, tahvil stoku ise 274
milyon dolar artışla 5.3 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. Ağustos sonu
itibarıyla, özel sektörün yurtdışından
sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari
krediler hariç), 2014 yıl sonuna göre
13.6 milyar dolar azalarak 30.8 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Özel sektörün
yurtdışından sağladığı toplam kredi
borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan
vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri
ödemeleri toplam 70.5 milyar dolar
tutarında gerçekleşti.
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TÜRKİYE EKONOMİK GÖSTERGELERİ
BÜYÜME
2011
2012
2013
2014
2015
Büyüme Oranı %
8,8
2,1
4,1
2,9
3,8/2.Çeyrek
GSYH (milyar $)
774
786,2
820,1
800 180,4/2.Çeyrek
REEL EKONOMİ
2011
2012
2013
2014
2015
Sanayi Üretimi Endeksi yıl ort.%
110,1
103,4
102,1
115,0 124,7/Ağustos
İml. San. Kapasite Kullanımı %
76,2/Eylül
74,0/Eylül
75,4/Eylül
75,4/Eylül
75,9/Eylül
İşsizlik Oranı %
9,8
9,5
10,0
10,9
9,8/Temmuz
İstihdam (bin kişi)
24.110
24.821
25.262
25.642 27.342/Temmuz
ENFLASYON
2011
2012
2013
2014
2015
ÜFE (Yıllık)
13,3
2,5
6,97
6,36
6,92/Eylül
TÜFE (Yıllık)
10,5
6,2
7,40
8,17
7,95/Eylül
DÖVİZ KURLARI
2011
2012
2013
2014
2015
$/TL
1,9065
1,7826
2,1343
2,3189 3,0251/30 Eylül
Euro/TL
2,4592
2,3517
2,9365
2,8207 3,3941/30 Eylül
Döviz Sepeti (1/2 Euro+1/2 Dolar)
2,1829
2,0672
2,5354
2,5698 3,2096/30 Eylül
ÖDEMELER DENGESİ (KÜM.)
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam Mal İhracatı (milyar $)
134,9
152,5
151,8
157,6 101,5/Oc.-Agu.
Toplam Mal İthalatı (milyar $)
240,8
236,5
251,7
242,1 135,9/Oc.-Agu.
Dış Ticaret Dengesi (milyar $)
-105,9
-84,1
-99,8
-84,5 -34,4/Oc.-Agu.
Cari İşlemler Dengesi (milyar $)
-75,1
-46,9
-65,1
-45,8
-25,6/Oc.-Agu
İhracat (TİM verileri-milyar $)
134,9
151,8
151,8
157,6
106,3/Oc.-Eyl.
BÜTÇE (KÜM. MERKEZİ YÖN.)
2011
2012
2013
2014
2015
Harcamalar (milyar TL)
314,6
360,5
407,9
448,4
367,7/Oc.-Eyl.
Faiz Harcamaları (milyar TL)
42,2
48,4
50,0
49,9
44,7/Oc.-Eyl.
Faiz Dışı Harcamalar (milyar TL)
272,4
312,1
357,9
398,5
323,1/Oc.-Eyl.
Gelirler (milyar TL)
296,8
331,7
389,4
425,8
354,2/Oc.-Eyl.
Vergi Gelirleri (milyar TL)
253,8
278,8
326,1
352,4
298,2/Oc.-Eyl.
Bütçe Dengesi (milyar TL)
-17,8
-28,8
-18,4
-22,7
-13,5/Oc.-Eyl.
MERKEZİ YÖN.BORÇ STOKU
2011
2012
2013
2014
2015
İç Borç (milyar TL)
368,8
386,5
403,0
414,6 435,0/Ağustos
Dış Borç (milyar TL)
149,6
145,7
182,8
197,3 241,2/Ağustos
BANKACILIK SEKTÖRÜ
2011
2012
2013
2014
2015
Mevduat (milyar TL)
695,5
777,2
945,8
1.052,7 1.229,0/Ağustos
Krediler (milyar TL)
682,9
794,8
1.047,4
1.240,7 1.456,8/Ağustos
YABANCI SERMAYE
2011
2012
2013
2014
2015
Doğrudan Yatırım (milyar $-net)
16,1
13,2
12,4
12,5
6,7/Oc.-Tem.
TÜRKİYE KREDİ NOTU					
Moody’s
Baa3/Negatif-Yatırım yapılabilir 			
Fitch
BBB-/Durağan-Yatırım yapılabilir			
S&P
BB+/Negatif				

10 HES, 5 GRUPTA ÖZELLEŞTİRİLECEK...

E

lektrik dağıtım özelleştirmelerinin
ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ’ye ait
10 hidroelektrik santralini (HES) 5 grup
halinde özelleştirilecek. Buna göre,
Karacaören 1 ve Karacaören 2 (Grup 1),
Kepez 2 ve Manavgat (Grup 2), Fethiye
(Grup 3), Kadıncık 1 ve Kadıncık 2
(Grup 4), Doğankent, Kürtün ve Torul
(Grup 5) HES’leri ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazlar “işletme
hakkının verilmesi” yöntemiyle ayrı
ayrı gruplar halinde özelleştirilecek.
Özelleştirmelerde son teklif verme
tarihleri yine sırasıyla 27 Ekim, 14

Ekim, 5 Ekim, 10 Kasım ve 20 Kasım
2015 olarak belirlendi. Bu özelleştirmelerden yaklaşık 20 milyar dolar gelir
bekleniyor.
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EKONOMİDE NE OLDU / DÜNYA
ÖRNEK ÜLKELER KRİZE Mİ SÜRÜKLENİYOR?

B

ir zamanların üç örnek ülkesi Çin,
Brezilya ve Rusya kriz yolcusu.
Onların zayıf düşmesi bütün dünya
ekonomisini olumsuz etkileyebilir.
Çin’de büyüme eski hızını kaybetmeye

başladı. Bu yıl büyüme hızının yüzde
7 olması bekleniyor. 1990 sonrasının
en düşük büyüme oranı. Kimine göre
gelişme normale dönüşü gösteriyor.
Kimine göre ise yeni bir Asya krizi
kapıda. Çin hükümeti Yuan’ı devalüe
ederek tepki gösteriyor. Çin’deki duraklama Brezilya gibi diğer ülkeleri de
olumsuz etkiliyor. Hammadde zengini
Brezilya’nın beklentileri oldukça iyi
idi. Örneğin, Çin’in ihtiyaç duyduğu
demir cevheri. Demir cevheri dört yıl
öncesine göre üçte iki oranında ucuzladı. Brezilya ekonomisi 2015’te büyümeyecek, aksine küçülecek. Rusya’da
enflasyon yüzde 15 dolayında. Halkın
satın alma gücü sürekli azalıyor. Özel
borçların artması da ayrı bir sorun.

VOLKSWAGEN DEPREMİ DEVAM EDİYOR

D

üya otomotiv devi Volkswagen’ın,
dizel motorlu araçlara yerleştirilen
bir yazılım sayesinde aracın karbon
emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük göstermesinin ortaya çıkmasıyla başlayan deprem, şirketi ve sektörü
vurmaya devam ediyor. VW’ye ABD’de
yönetmeliklere uymayan her araç için
37 bin 500 dolar ceza kesilmesi teklif
ediliyor.Toplam ceza tutarının 18 milyar
dolar olması bekleniyor. VW hisseleri
olayın çıktığı günün ardından Frankfurt
borsasında yüzde 20 değer kaybetti

ve şirketin piyasa değeri bir günde 14
milyar dolar eridi. VW’ye bir çok ülkeden
darbe gelirken, kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s uzun süredir
skandallarla boğuşan Volkswagen’ın
kredi notunu düşürdü. Almanya’da
yapılan bir tüketici anketine göre, egzoz
emisyon skandalının ardından köklü
otomobil markası Volkswagen’e duyulan güven sarsıldı. Şirketin Wolfsburg
kentindeki merkezine polis baskını düzenlendi, kişisel davalar başladı. Şirket,
8,5 milyon aracı geri çağıracak.

2015 NOBEL ÖDÜLLERİ
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A

BD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırmaya bu yıl bitmeden
başlayıp başlamayacağı merakla
bekleniyor. Gelişmekte olan ülkeleri
etkileyecek karar konusunda, Nobel
Ödüllü Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Joseph Stiglitz, “Fed’in
faiz artışına bu yıl içinde başlaması
şu an itibarıyla mümkün görünmüyor. Başta enerji ve metaller olmak
üzere doğal kaynakların fiyatlarındaki gerileme ekonomi için daralma
anlamına geliyor. ABD ekonomisindeki toparlanma gücünü kaybetti”
dedi. Uzmanlar, Aralık ayında faiz
artışı bekliyor.

EURO ALANI’NDA
EKONOMİK BÜYÜME

D

aha önce %0,3 olarak açıklanan
Euro Alanı 2. çeyrek büyüme
oranı nihai olarak %0,4’e revize edildi.
Bölgenin başlıca ekonomilerinden
olan Fransa bu dönemde yatay bir
görünüm arz ederken, Almanya ile
İtalya olumlu bir performans sergiledi.
Euro Alanı’nda Eylül’de enflasyon
yıllık bazda %0,1 oranında düşüş kaydederek yeniden negatife döndü. Bu
gelişmede enerji fiyatlarındaki düşüş
büyük rol oynadı.

JAPONYA’NIN KREDİ
NOTU DÜŞTÜ

İ

sveç Kraliyet Bilimler Akademisi
2015Nobel Ödüllerini açıkladı. İskoçya doğumlu ABD’li Angus Deaton bu
yılki ekonomi ödülünün sahibi oldu.
İrlandalı William Campbell, Japon
Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu’nun
tıp ödüllerini aldılar. Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip
olduğunu ortaya koyan araştırmacılar
Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur
McDonald fizik ödülüne layık görüldü.
Çalışmalarını ABD’de sürdüren Mardin
doğumlu genetik bilimci Prof. Dr. Aziz
Sancar, bu yılki Nobel Kimya Ödülü’nü
İsveçli Tomas Lindahl ve ABD’li Paul
Modrich ile paylaştı.Edebiyat Ödülünü
Belaruslu yazar Svetlana Aleksandro-

FED BU YIL
FAİZ ARTTIRIR MI?

S

vna Aleksiyeviç kazandı. Barış Ödülü
Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü’ne
verildi. Nobel Ödülleri, Alfred Nobel’in
ölüm tarihi olan 10 Aralık’ta törenle
sahiplerine sunulacak.

&P, Japonya’nın kredi notunu
indirdi. S&P, Japonya’nın yerel ve
yabancı para cinsinden uzun vadeli
kredi notunu AA-’den A+ seviyesine
düşürdü. Kuruluş, uzun vadeli kredi
notu görünümünü ise ‘durağan’
olarak belirledi. Bu karara gerekçe
olarak, ekonomiyi destekleyerek
deflasyonu ortadan kaldırmayı
hedefleyen ekonomi politikalarının
kredibilitesinin azalması gösterildi.
Japonya’da kişi başına düşen milli
gelirin 2011-2014 döneminde 47 bin
USD düzeyinden 36 bin USD seviyesine geriledi.

İNCELEME
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DOSAB PROJE

DOSAB, Tarihinin En Büyük
Yatırımı İçin Çalışıyor!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Temmuz 2015 Perşembe günü DOSAB
Buhar ve Enerji Üretim Tesisi Projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14.
maddesi gereğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı verdi.
DOSAB Başkanı Ferudun Kahraman: “ÇED olumlu kararı, projemizle ilgili tüm
sözlerimizin ve bilimsel çalışmalarımızın teyididir.”

D

OSAB Yönetimi, 27 Temmuz
Perşembe günü düzenlenen
basın toplantısı ile proje ile ilgili
gelişmeleri aktardı, Başkan Ferudun
Kahraman, yatırımla ilgili yol haritasını
paylaştı. Bölge Müdürü Serhat Şengül
teknik açıklamalarda bulundu ve basın
mensuplarının soruları cevaplandı.

6 YILLIK AR-GE ÇALIŞMASI
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman, üretimin önemli girdisi elektrik ve
buhar enerjisinde DOSAB olarak, bölge
firmalarına sürdürülebilir ve rekabetçi
fiyatlarla enerji temini çalışmalarının
öteden beri sürdüğünü belirterek, ‘Firmalarımıza enerji temini konusunda iyi
bir noktadayız, ancak daha iyisini sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda, üretim ile
ilgili birçok senaryoyu bilimsel çerçevede ele aldık ve yerli kaynak kömür
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kullanan, verimli ve çevreci bir yaklaşımla DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim
Tesisi Projesini yaptık. Bu projenin Ar-Ge
çalışmaları 6 yıl sürdü, her biri alanında
uzman 100’e yakın teknik insan emek
verdi. Projede önceliğimiz daima çevre
ve insan sağlığı oldu. Zaten projenin
teknik detayları incelendiğinde de bu
görülecektir. Bu tesis, saatte 390 ton buhar kapasitesine sahip iki adet akışkan
yataklı kazanda, yerli kömür kullanarak,
DOSAB’daki fabrikaların tüm buhar
ihtiyacını tek merkezden karşılayacak,
aynı zamanda bölge elektrik tüketiminin üçte birini üretecektir. Dolayısıyla
projemiz buhar öncelikli olup, buharın
da tüketildiği alanda üretilme zorunluluğu vardır’ dedi.
ÇEVRE İÇİN REHABİLİTASYON PROJESİ
Ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz
enerjide yerli kaynaklı üretimin önemi-

ne değinen Kahraman, çevre ve insan
sağlığı konusunda şunları söyledi, ‘Bu
proje çevreyi kirleten değil temizleyen,
yani bir rehabilitasyon projesidir.
Neden bu konuda bu kadar iddialıyız?
Çünkü; proje uluslar arası en iyi teknikler dokümanına uygun olarak planlanmıştır. Çevre ve insan sağlığı için olumsuzluk yaratacak unsurlar hakkında en
çağdaş önlemler alınmıştır. Kömür ve
kireçtaşının taşınmasından depolanmasına, kazanlara ulaşmasına ve yanmasına kadar her şey kapalı ortamdadır ve en iyi teknolojiler kullanılmıştır.
Baca emisyonları 7 gün 24 saat online
olarak izlenecektir. Uçucu baca külleri
yüzde 99,95 oranında yeni nesil torba
filtrelerle tutulacaktır. Kül bertarafı da
tamamen kapalı proseste yapılacak,
kömür, kireçtaşı ve küller hiçbir şekilde
havayla temas etmeyecektir. Ülkemizde metreküpte 30 miligram olan toz

DOSAB PROJE
miktarı üst sınırı, DOSAB Projesinde 3
kat daha az yani 10’un altında olacaktır.
DOSAB’taki 103 buhar kazanı kapatılacak, buhar tek merkezden sağlanacaktır. Böylece mevcut hava kalitesine göre
daha iyi bir hava kalitesine ulaşılacaktır. Bu sonuç, Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından bilimsel olarak raporlanmış, ÇED
dosyasında da mevcuttur. Projede yer
altı ve baraj suyu kullanılmayacak, atık
su arıtma tesisimizden çıkan su geri
kazanıma alınarak, tesisin günlük 10
bin metreküp su ihtiyacı karşılanacaktır. Su geri kazanım tesisi yatırımına da
başladığımızı burada belirtmek isterim.
İlk olarak ihalesini yaptığımız 25 bin
metreküp gün kapasiteli Membran
Biyo Reaktör projemizin ihalesine çıktık
ve yatırımı 2016 yılında bitireceğiz.’
ÇED ÇEVRE KORUMA ARACIDIR
Kahraman, ÇED süreci hakkında şunları söyledi: ‘Biliyoruz ki, yeryüzündeki
mevcut kirliliğin yüzde 50’si son 40-50
yılda meydana gelmiştir. ÇED uygulamasına 50 yıl önce başlanmış olsaydı;
İstanbul’da Haliç, İzmir Körfezi, İzmit
Körfezi ve daha birçok doğal kaynaklarımız çevre kirliliğine maruz kalmazdı.
Çünkü ÇED Raporu bir tür çevre koruma
aracıdır. Bizim projemizle ilgili ÇED
Olumlu kararı çıktıktan sonra, bazı
kesimler bu kez “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çok az proje için ÇED Olumsuz
kararı veriyor” şeklinde, anlaşılması
güç eleştiriler yapıyorlar. Doğrudur,
ÇED olumlu kararı daha fazla çıkmaktadır. Ancak bunun sebebi, Yatırımcının
önerdiği ve çevre kirliliğine sebep
olacak ve ÇED Olumsuz Kararı verilebilecek yatırımlar daha etüt safhasında
elenmekte, ÇED Başvuru Dosyaları
hazırlanmamaktadır. ÇED süreci öncesinde yatırım yapılacak projelere ilişkin
çok yönlü ve teknik ekiplerle gerekli
eliminasyonlar yapılmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi
web sitesinde yayımlanan ÇED Olumlu/
ÇED Olumsuz kararlarında ÇED Olumsuz kararının az çıkmasının nedeni
budur. Ne çevre müşaviri firmalar ne de
yatırımcı, baştan olmayacağı kuvvetle
muhtemel bir yatırıma başlamazlar.
EN BÜYÜK HASSASİYET ÇEVRE İÇİN
DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi
için, ÇED başvurusu geçen yıl haziran
ayında yapılmıştır ancak, 2012 yılı Mart
ayından bu yana ÇED yeterliliği olan

danışman firmayla çalışılmaktadır.
Bölge Müdürlüğü olarak bizler, 6
yıllık bir AR-GE çalışması yürütüyoruz.
Bu AR-GE çalışmasında uluslararası ve
alanında uzman firmalardan danışmanlık hizmeti alınmıştır. Bu anlamda;
sürdürülebilir bir çevreye entegre
olarak planlanan DOSAB Buhar ve
Enerji Üretim Tesisi Projesinin “PROJE”
olarak bilimsel ve akademik çalışmalarla fizibıl, yetkin ve hava kalitesi
başta olmak üzere çevresel unsurlarda
iyileştirici etki gösterecek bir “PROJE”
olduğuna karar verilmiştir. Bütün

bunların sonucunda ÇED olumlu kararı
çıkmıştır. Bu olumlu karar aynı zamanda bizim projemizle ilgili başından bu
yana söylediğimiz ve az önce özetlediğim, tüm konuların gerçekliğinin teyit
edilmesidir. Her şey bilimsel ve teknik
çerçevede ele alınmış, hiçbir teknolojik
yatırımdan kaçınılmamış, çevre ve
insan sağlığı için en yüksek oranda
hassasiyet gösterilmiştir.
Bu projeyi eleştirenler maalesef
karşımıza bugüne kadar hiçbir bilimsel
ve teknik veri ile çıkmadılar, siyaset
yaptılar. Bilimsel gerçekleri çarpıttılar,
kamuoyunu yanılttılar. Kamuoyuna örnek olarak kirlilik yaratan eski ve ÇED
Raporuna tabi olmayan tesisleri anlattılar, DOSAB Projesini anlatmadılar.’
BİZİM DERDİMİZ DAHA TEMİZ BİR
ÇEVREDE DAHA ÇOK ÜRETİM
DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı
Ferudun Kahraman şöyle konuştu ‘Biz
ülkemizin alanında en çevreci ve en
verimli projesi için yola çıktık ve bu
yolda hiçbir sapma yaşamadan yürümeye devam ediyoruz. Bursalı hemşeh-

rilerimize buradan şu mesajı vermek
istiyorum; DOSAB hiçbir şekilde çevreyi
kirletecek, insan sağlığına zarar verecek
bir yatırımın içinde değildir. Aksine
çevreyi iyileştirecek, insan sağlığına
değer veren yatırımlar yapmaktadır.
Bunun aksini söyleyenler, kamuoyunu
bilinçli olarak yanıltmak isteyenlerdir, onlara itibar etmesinler. Onların
dertleri çevre ve insan sağlığı değil,
hesapları başka… Bizim tek derdimiz,
tek hesabımız var; daha iyi bir çevrede
ve daha çok üretim gerçekleştirip, daha
çok istihdam sağlamak, ihracat yapmak… Bu noktada Bursa’ya verdiğimiz
sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum; Bu tesis Çevre Bakanlığımızca 7/24
online olarak izlenirken, bağımsız bir
komisyon tarafından da çevresel etkiler
anlamında denetlenmesi noktasındaki
sözümüzün halen arkasındayız. Aynı
zamanda bölgemize yakın alanda uygun yerde kurup Çevre İl Müdürlüğüne
devredeceğimiz hava izleme ve ölçüm
istasyonları ile mevcut hava kalitesini
uzun süreli olarak ölçümleyeceğiz. Tesis
devreye girdikten sonra ve girmeden
önceki verileri de tüm Bursa’yla birlikte
göreceğiz.’
25.YILIMIZDA İHALEMİZİ
YAPMAK AMACIMIZ
Kahraman, bundan sonraki yol haritasıyla ilgili olarak da şunları söyledi,
‘ÇED olumlu kararı ile birlikte DOSAB,
Buhar ve Enerji Üretim Tesisi yatırımıyla ilgili ihale teklif mektuplarını uluslar
arası 7 firmaya göndermiş durumdadır. Eğer bir uzatma yapmak zorunda
kalmazsak, Ekim ayının başında bu
firmalardan teknik ve mali tekliflerini
alacağız. Bir kaç aylık değerlendirme
süreci sonrası inşallah bu yıl bitmeden,
yani DOSAB’ın kuruluşunun 25.yılında
ihale yapmak istiyoruz. Sonrasında da
3 yıllık bir süre içinde DOSAB tarihinin
en büyük ve önemli yatırımını hayata
geçirmek istiyoruz. Projemizin finansman konusunu da çözüme kavuşturduğumuzu belirtmek isterim. Gerekli öz
sermaye katkısı mevcut durumdadır.
Bu sebeple yapım sürecinde sanayicimizden herhangi bir finansal katkı
talebimiz olmayacaktır. Projenin tüm
finansmanı öz sermaye ve kredi ile
sağlanacaktır. Tesis, kredisini öderken
dahi buhar ve elektrik fiyatında şu anki
duruma göre tüm bölge katılımcısı firmalarımıza çok daha avantajlı fiyatlar
sağlayacaktır.’
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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve
DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi

Y

eryüzündeki mevcut kirliliğin
yüzde 50’si son 40-50 yılda
meydana gelmiştir. ÇED uygulamasına bu tarihlerde başlanmış olsaydı;
İstanbul’da Haliç, İzmir Körfezi, İzmit
Körfezi ve daha birçok doğal kaynaklarımız çevre kirliliğine maruz kalmazdı.
Çünkü ÇED Raporu bir tür çevre koruma
aracıdır. Sürdürülebilir Kalkınmanın,
Sürdürülebilir Çevrenin ve Ekolojiyi
korumanın olmazsa olmazı ÇED Raporu
uygulamasıdır.
ÇED, çevresel açıdan tutarlı ve ekonomik açıdan yararlı olan çözümler üretir.
Tüm karar vericiler ve tüm yatırımcılar
için ÇED, çok güçlü bir planlama enstrümanıdır. Planlanan ve/veya düşünülen
bir projede ilk yapılacak iş ÇED çalışmasıdır. Yatırımın daha ön fizibilitesi
veya avam tasarımı ile başlayan ÇED
sürecinde, yatırım şekilleniyor, düzenleniyor, fikirler netleşiyor, projeleniyor ve
yatırımcının yol haritası ortaya çıkıyor.
Anlamlı bir kalkınmanın temel koşullarından birincisi, kalkınma ve çevrenin
birbirinin karşıtı değil, tamamlayıcısı
olduğu bilincidir.

den çok az proje için ÇED Olumsuz
kararı çıkmaktadır, nasıl olsa ÇED
Olumlu Kararı alınır” şeklinde, anlaşılması mümkün olmayan ve teknik bir
temele dayandırılamayan bir görüş yer
almaktadır.
Bu durumu şu şekilde özetleyebiliriz;
Yatırımcının önerdiği çevre kirliliğine
sebep olacak ve ÇED Olumsuz Kararı
verilebilecek yatırımlar daha etüt
safhasında ÇED Yeterlik Belgesi sahibi
mühendislik ve danışmanlık firmaları
tarafından elemine edilmekte ve bu
projelere ÇED Başvuru Dosyaları hazırlanmamaktadır.
ÇED sürecini yürütecek ve ÇED Raporunu hazırlayacak firmalara Bakanlık
tarafından “ÇED Yeterlik Belgesi” verilmektedir. Firmanın raporla ilgili hataları olur ise belge iptal edilmektedir. Söz
konusu cezai yaptırım ilgili firmaları
ÇED süreci öncesi kapsamlı önlemler
almaya yönlendirmektedir. Belge sahibi
firmalarımız, gerek Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın ve gerekse yatırımcının
tarafsız çözüm ortağı ve/veya Teknik
Çevre Müşaviri konumundadır.

ÇED OLUMLU KARARININ
DAHA ÇOK ÇIKMASININ NEDENİ…
Kamuoyunun bazı kesimlerinde
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED,
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’n-

İDARE DIŞINDA ELEMİNASYON
SÜRECİ VARDIR
ÇED Olumsuz Kararı alınabilecek projeler için gerçekleştirilen, idare dışında
yer alan bir eleminasyon süreci vardır.
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Bahsi geçen ön eliminasyon sürecinin
bir diğer ayağını da yatırımcı oluşturmaktadır. Özellikle büyük yatırımlarda
yatırımcılar planladıkları projelere
ilişkin ÇED süreci öncesinde 5-6 yıllık bir
AR-GE çalışması gerçekleştirmektedir.
Bu ve benzeri AR-GE çalışmalarında
sürdürülebilir bir çevre için yer, teknoloji alternatifleri, ticari kaygılar ve
uluslararası normlar detaylı bir şekilde
araştırılmaktadır.
Yatırımcı tarafından gerçekleştirilen
Ön fizibilite ve AR-GE çalışmalarından
sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde ÇED süreci başlamadan önce
ÇED Yeterlik Belgesi sahibi firmalar
tarafından da yerel mevzuat ve projenin
olası çevresel etkileri bir ön değerlendirmeye tutularak değerlendirilmektedir. Dolaysıyla ÇED süreci öncesinde
yatırım yapılacak projelere ilişkin çok
yönlü ve multidisipliner teknik ekiplerle gerekli eliminasyonlar yapılmaktadır. Ön fizibilite ve AR-GE çalışmaları
yatırımının büyüklüğüne göre alanında
uzman ortalama 15-20 kişilik teknik personelden başlayıp 70-80 ve üzeri kişiden
oluşan teknik personeller tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi
web sitesinde yayımlanan ÇED Olumlu/
ÇED Olumsuz kararlarında ÇED Olum-
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suz kararının az çıkmasının nedeni
budur. Ne çevre müşaviri firmalar ne de
yatırımcı, baştan olmayacağı kuvvetle
muhtemel bir yatırıma başlamazlar. Bakanlığa sunulan projeler ÇED sürecinde
ilgili komisyonlardan ve halkın görüş ve
önerilerinden geçmektedir.
Ülkemizde şu anda kamuoyuna
örnek olarak gösterilen kirlilik yaratan
faaliyetler çok eski ve ÇED Raporuna
tabi olmayan yatırımlardır. Bakanlık
ayrıca bu faaliyetler için de kirlilik
yaratmayacak idari ve yasal tedbirleri
almaktadır.
DOSAB PROJESİNDE ÇED SÜRECİ
Yukarıdaki bilgiler ışığında DOSAB
ÇED sürecini inceleyecek olursak;
04.06.2014 tarihinde ÇED Başvuru
Dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
sunularak ÇED süreci başlatılmıştır. ÇED
sürecinin başlangıcı için görülen tarih
Haziran 2014 olsa da aslında daha eskiye gidilmelidir. ÇED sürecini Bakanlık
adına Demirtaş Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü’ne danışmanlık yaparak
yürüten Çınar Mühendislik Müşavirlik
A.Ş. firmasıdır. Firma DOSAB Yönetimiyle ilk görüşmeleri 2012 yılı Mart
ayında başlamış ve ÇED sürecinin başlatıldığı 2014 yılı Haziran ayına kadar ÇED
Başvurusu yapılacak projenin teknik ve
çevresel detayları üzerine yaklaşık 20
kişilik teknik bir ekiple çalışılmıştır.
İNCELEME DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU (İDK)
Bu çalışmaların sonunda ÇED için
müracaat edilecek alan, teknoloji, kapasite, atık yönetimi vb. teknik detaylar olgunlaştırılmıştır. Bakanlık ÇED Başvuru
Dosyasını incelemiş ve ÇED Yönetmeliği’nce belirtilen formata uygun bulmuştur. ÇED Başvuru Dosyasının uygunluğunun Bakanlıkça kabul edilmesinden
sonra ÇED Yönetmeliği’nde belirtildiği
üzere planlanan projeye ilişkin bir
inceleme değerlendirme komisyonu
kurulmuştur. Söz konusu komisyonu
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ
Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi
Dairesi Başkanlığı, Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Bursa İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü, Bursa İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, Bursa İl Halk
Sağlığı Müdürlüğü oluşturmaktadır.

DOSAB ÇED RAPORU ÖZEL FORMATI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı komisyon oluşturulduktan sonra tüm
komisyon üyelerinden 23.06.2014
tarihine kadar DOSAB Buhar ve Enerji
Üretim Tesisi Projesinin ÇED sürecinde
gerçekleştirilmesi istenilen çalışmalar,
analizler, araştırmalar vb. konularda
görüşlerini sunmalarını talep etmiştir.
Aynı zamanda halka projenin başladığına dair tüm duyurular yapılmış ve bu
süreç içerisinde de halkın projeye ilişkin
itiraz, görüş, beklentileri talep edilmiştir. Tüm komisyon üyelerinin ilgili görüşlerini ve halkın dilek, öneri vb. görüşlerini Bakanlığa iletmelerinin ardından
Bakanlık tarafından hazırlanacak ÇED
Raporu’nun kapsamı belirlenmiş ve

Müdürlüğü ve Bakanlığa sunulan itiraz,
dilek talep vb. görüşler toplanmış ve
İDK Toplantısında değerlendirilmiştir.
Söz konusu toplantıda ÇED Raporu
genel hatlarıyla yeterli görülmüş ve ÇED
Raporu’nun nihai olarak kabul edilmesi
kararlaştırılmıştır.
Bu tarihten sonra komisyon üyeleri
tarafından talep edilen revizyonlar
gerçekleştirilerek 31.03.2015 tarihinde
Nihai ÇED Raporu Bakanlığa sunulmuştur. Nihai Rapor Bakanlığa sunulduktan
sonra ÇED Yönetmeliği gereğince 10 gün
süreyle halkın görüşüne açılmış ve bu
süreçte halktan gelen itiraz, talep, dilek
vb. değerlendirmeler üzerine çalışılarak
Nihai ÇED Raporu içerisine dahil edilmiştir.

danışman firmaya 03.07.2014 tarihinde
ÇED Raporu Özel Formatı verilmiştir.
Süreçten de anlaşılacağı üzere ÇED
Raporu Özel Formatı her proje özelinde
oluşturulmakta olup, DOSAB Buhar ve
Enerji Tesisi Projesi için de ÇED Raporu
Özel Formatı oluşturulmuştur. Özel
formata esas hazırlanan ÇED Raporu
21.11.2014 tarihinde tamamlanmış ve
Bakanlığa sunulmuştur. Bakanlık elektronik ortamda hazırlanan ÇED Raporunu komisyon üyelerine incelemeleri ve
değerlendirmeleri için iletmiş, halkın
görüşüne sunmuş ve 1. İnceleme Değerlendirme Toplantısı tarihini 23.12.2014
olarak belirlemiştir. Söz konusu toplantı
tarihine kadar hazırlanan ÇED Raporu
komisyon üyeleri ve halk tarafından
incelenmiş, komisyon üyelerince ÇED
Raporu Özel Formatı aşamasında istenilen çalışmaların yapılıp yapılmadığı,
yapıldıysa yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Toplantı tarihine kadar halk tarafından Bursa Çevre ve Şehircilik İl

23 TEMMUZ’DA ÇED OLUMLU
KARARI VERİLMİŞTİR
2015 Nisan ayı içerisinde gerçekleşen söz konusu çalışmaların ardından
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
23.07.2015 tarihine kadar tüm ÇED süreci, komisyon görüşleri ve halk görüşleri
baştan sona tekrar değerlendirilmeye
alınarak proje için ÇED Olumlu Kararı
verilmiştir. Bununla beraber ÇED Raporu hazırlık sürecinde Gazi Üniversitesi
ve Hacettepe Üniversitesi ilgili bölümleriyle de bilimsel ve akademik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
6 YILLIK AR-GE ÇALIŞMASI VE 100’E
YAKIN UZMAN AKTİF GÖREV ALDI
DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi
Projesi ÇED sürecine başlanmadan önce
ise yatırımcı Demirtaş Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık
6 yıllık bir AR-GE çalışması yapılmış
ve bu AR-GE çalışmasında uluslararası
alanında uzman firmalardan danışmanlık hizmeti alınmıştır. DOSAB Bu-
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har ve Enerji Üretim Tesisi Projesinde
komisyon üyeleri de dahil olmak üzere
toplamda 100’e yakın alanında uzman
teknik personel ÇED süreci ve öncesinde
aktif görev almıştır.
FİZİBIL VE ÇEVRESEL UNSURLARDA
İYİLEŞTİRİCİ ETKİ GÖSTERECEK PROJE
Bu bağlamda; sürdürülebilir bir çevreye entegre olarak planlanan DOSAB
Buhar ve Enerji Üretim Tesisi Projesinin
“PROJE” olarak bilimsel ve akademik
çalışmalarla fizibil, yetkin ve hava kalitesi başta olmak üzere çevresel unsurlarda iyileştirici etki gösterecek bir
“PROJE” olduğunda karar verilmiştir.
Planlanan yatırımın hala bir proje
olduğunu vurgulamakta fayda vardır ki,
zira ÇED Yönetmeliği’nde, “ÇED kararlarını diğer kurumlarca verilen izin, onay ve
ruhsatlardan ayıran, onlar için bir taban
teşkil ettiğini vurgulayan (6.Madde
3.bendi) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu
kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı alınmadıkça
bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı
ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için
yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.”

hükmü yer almaktadır. Özet olarak ÇED
süreci projelerin yapılabilirliğinin bir çok
açıdan kapsamlı olarak değerlendirildiği
bir süreç olup, ÇED Olumlu Kararı ardından projeye ilişkin ihale, izin, ruhsat vb.
kinetik çalışmalara başlanılabilmektedir.

DOSAB’dan kamuoyuna açıklama:
Karar Nihai Karar Değil
‘Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasından sonra yeniden bir karar verilecektir. Dolayısıyla, bu
aşamada alınan karar kesin ve nihai karar değil, geçici bir karardır. ÇED davaları, ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan, tüm benzer davalarda bu tür kararlar olağandır.’

D

emirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Bursa İdare
Mahkemesi’nin Buhar ve
Enerji Üretim Tesisi Projesi ile ilgili
ÇED kararına karşı açılan davada
yürütmeyi durdurma kararının hemen ardından, kamuoyuna yaptığı
açıklamada, bu karanın nihai değil
geçici bir karar olduğunu vurguladı.
DOSAB’dan yapılan 24 Ekim tarihinde yapılan açıklamada şöyle denildi:
YENİDEN KARAR
VERİLİNCEYE KADAR…
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzce yapılması planlanan
DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi
Projemiz için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan alınan ‘Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu’ kararına
karşı Bursa İdare Mahkemesinde
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açılan davada, “Keşif ve bilirkişi
incelemesi yapılmasından sonra bu
konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmeyi durdurma
kararı verilmiştir.”
ÇED DAVALARINDA
İVEDİ YARGILAMA
Söz konusu karar, DOSAB’ın
projesi kapsamında alınan ÇED
Olumlu Kararının hukuka aykırılığını göstermemektedir; keşif ve
bilirkişi incelemesi yapılmasından
sonra yeniden bir karar verilecektir.
Dolayısıyla, bu aşamada alınan karar kesin ve nihai karar değil, geçici
bir karardır. Nihai karar bilirkişi
heyeti tarafından yapılacak teknik
değerlendirme ve arkasından yapılacak hukuki değerlendirme sonucu
oluşturulacaktır. ÇED davaları, ivedi

yargılama usulüne tabi olduğundan,
tüm benzer davalarda bu tür kararlar olağandır.
ÇEVRESEL DUYARLILIKLAR
GÖZETİLMİŞTİR
Kaldı ki, DOSAB tarafından yapılması planlanan proje, çevreye son derece duyarlı olup, alınan ÇED Olumlu
Kararı mevzuata uygundur. Projemiz
çevre değerlerini DOSAB ve etrafında
iyileştirecek bir yatırımdır. DOSAB’ın
projesi sadece sanayicilerimizin değil, tüm Bursa Halkının çevresel duyarlılıkları gözetilerek hazırlanmıştır.
Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda aksi
bir tutum içerisinde olmayacağımızı,
ÇED raporumuzun, bilirkişi heyeti
tarafından değerlendirilerek uygun
mütalaa edileceği kanaatimizi tüm
Bursa Halkına saygı ile arz ederiz.

DOSAB
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DOSAB’dan Demirtaş’a
Modern Sağlık Tesisi
Temeli atılan Yeni DOSAB Semt Polikliniği, 2.500 metrekare kapalı alana sahip modern bir
hastane olacak. DOSAB, 30 Temmuz’da temeli atılan binayı yıl sonunda bitirip 7/24 hizmet için
teslim edecek. Tesiste 17 adet poliklinik odası, laboratuar, röntgen, pansuman ve acil müdahale
odası ile iki adet tam donanımlı ambulans olacak, bölgeye 7 gün 24 saat hizmet sunulacak.

Y

eni DOSAB Semt Polikliniği Temel Atma Töreni 30 Temmuz’da
yapıldı. Törene, Bursa Valisi
Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık,
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Sağlık Müdürü
Dr.Özcan Akan, Bursa Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem
Aşkın, DOSABSİAD Başkanı Hasan
Moral, DOSAB’lı sanayici ve işadamları,
mahalle muhtarları ve Demirtaşlılar
katıldı.
POLİKLİNİKTEN ÖTE BİR YATIRIM
DOSAB ve Demirtaş Mahallesi
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arasındaki Ayazma Caddesi üzerinde
yapılacak olan DOSAB Semt Polikliniği inşaatı Aralık ayında bitecek. Üç
katlı ve toplam 2.500 metre kare kapalı
alana sahip sağlık tesisinde 17 adet
poliklinik odası, laboratuar, röntgen
odası, pansuman odası, acil müdahale
odası ile iki adet tam donanımlı ambulansa sahip 112 acil yardım merkezi
yer alacak, bölgeye 7/24 nitelikli sağlık
hizmeti verilecek. 2.625 metrekarelik
arsa Osmangazi Belediyesi tarafından
kamulaştırıldı. Bu arsa üzerine DOSAB
tarafından, Semt Polikliniği Hizmet Binası yapılacak. DOSAB yıl sonunda binayı tamamladıktan sonra iki adet 112

Acil Yardım İstasyonu için Bursa Sağlık
İl Müdürlüğü’ne, semt polikliniği için
de Kamu Hastaneler Birliği’ne bedelsiz
kullanım için binayı teslim edecek.
DOSAB BU YATIRIMI UZUN
SÜREDİR İSTİYORDU
Törende bir konuşma yapan DOSAB
Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman şunları söyledi: ‘Bugün burada,
Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu ve Bursa Valimiz Sayın Münir
Karaoğlu’nun önderliğinde Bursa’da
başlayan sağlık yatırımları hamlesine
bir halka daha eklemek için bir araya
geldik. Tüm bu çabalar halkımızın daha

DOSAB

nitelikli ve çağdaş sağlık hizmetine
ulaşabilmesi için… DOSAB olarak bizler
de bölgemizde eksikliği hissedilen
nitelikli sağlık hizmeti sunumu için iki
yıldan fazla bir süredir, böylesi bir sağlık yatırımı yapma çabası içindeydik.
Sayın Valimiz Bursa’da göreve başladıktan sonra bu projemizi kendilerine
arz ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli
çalışmaların yapılması talimatını verdi
ve bugün burada temeli atıyoruz. Sayın
Valim, her konuda olduğu gibi bu yatırım konusunda da bizlerin önünü açtı,
destek verdi. Kendilerine huzurunuzda
DOSAB adına bir kez daha şükranlarımı
sunuyorum.
BÖLGEDEKİ BÜYÜK BİR NÜFUSA
HİZMET VERECEK
DOSAB semt polikliniği yatırımı,
kamu ve özel sektör işbirliğinin iyi örneklerinden birisi olmuştur. Osmangazi
belediyemiz, üzerinde bulunduğumuz 2
bin 625 metrekarelik bu alanı kamulaş-

tırmıştır. Bursa’da sosyal sorumluluk
projelerinde öncü bir kurum olan DOSAB, bina yapımı için proje hazırlamış
ve ihaleye çıkmıştır. İnşallah inşaatı da
bu yılın sonunda bitireceğiz. Bölgemize
adeta küçük bir hastane niteliğinde, modern bir sağlık tesisi kazandırmış olacağız. Bu sağlık tesisi DOSAB’da çalışan
45 bine yakın kişi ile birlikte, Demirtaş,
İsmetiye, Alaşar, Ovaakça, Panayır gibi
150 bine yakın nüfusun olduğu bölgeye
7 gün 24 saat nitelikli sağlık hizmeti
verecek. Bu projenin gerçekleşmesinde
katkı koyan emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyor, Osmangazi Belediyemizin Başkanı Sayın Mustafa Dündar’a,
Bursa İl Sağlık Müdürümüz Sayın Özcan
Akan’a, Bursa Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri Sayın Rüstem Aşkın’a
teşekkür ediyorum.’

alanındaki çalışmalarını anlattı ve bu
projenin Demirtaş Bölgesinde önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi.
Bursa Valisi Münir Karaloğlu yaptığı
konuşmada, ‘Bu bölgede 7 gün 24 saat
yatış dışında, ambulansı, polikliniği,
röntgeni, muayene odaları ile çağdaş
bir sağlık hizmeti verilecek. Bu yatırıma
poliklinik deyip olayı küçük göstermemek lazım, burası 2.500 metrekarelik
bir modern hastane gibi olacak. Vatandaşımız geldiğinde kendini birinci sınıf
hissedip o hizmeti alacak. Osmangazi
Belediyemiz yeri hazırladı, Bursa’da
her toplumsal olaya koşan, sosyal
sorumluluk anlamında üzerine düşeni
fazlasıyla yapan DOSAB binayı yapıyor.
Sağlık birimlerimiz de burasını çalıştıracak. Ben herkese bu birliktelik için
teşekkür ediyorum. DOSAB Başkanı
Ferudun Kahraman ve O’nun şahsında
tüm bölge sanayicilerini bu hayırlı
işlerinden dolayı ayrıca kutluyorum’
dedi. Konuşmaların ardından, temele
ilk beton döküldü.

VALİ KARALOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar da belediyenin sağlık
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DOSAB, bir ilke daha imza attı;
Bursa’da, kreş açan ilk organize sanayi bölgesi oldu.

DOSAB Kreş ve Gündüz
Bakımevi Açıldı
24-66 ay arasındaki 180 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede olan DOSAB
Kreş ve Gündüz Bakımevi ekim ayında açıldı. 4.550 metrekarelik kullanım alanına
sahip 180 öğrenci kapasiteli modern kreşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi
Eğitim Programı uzman eğitimciler öncülüğünde uygulanıyor.

D

emirtaş Organize Sanayi Bölgesi
(DOSAB), sosyal sorumluluk anlayışı gereği ilgili mevzuat çerçevesinde; çalışan annelerin en büyük talebi
olan çocuklarının bakım ihtiyacını gidermek, kadın istihdamına katkı sağlamak
ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en
çağdaş olanaklarla en iyi eğitimi alması
için DOSAB Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi için 2014 yılında çalışmalara başladı.
24 KASIM 2014’TE TEMELİ ATILMIŞTI
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2014 Yılı Sosyal Kalkınmaya Yönelik Alt Yapı Mali Destek Programı
kapsamında hibe almaya hak kazanan
projenin ihalesi 23 Ekim 2014 tarihinde
yapıldı. Temeli 24 Kasım 2014 Öğretmenler Gününde atılan DOSAB Kreş’in, 3,5
milyon TL olan yapım maliyetinin 900 bin
lirası BEBKA desteğinden karşılandı.
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10 AYDA TAMAMLANDI
5 Ekim 2015 tarihinde 50 öğrenci ile
kapılarını açın DOSAB Kreş ve Gündüz
Bakımevi, 24- 66 ay arasındaki 180
öğrenciye hizmet verebilecek kapasite.
DOSAB Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Elif Nural, kreş ve eğitimleri konusunda şunları söyledi: “Sınıflarımız
her yaş grubunun kendi bünyesinde
eğitim göreceği şekilde tasarlanmıştır.
Her sınıfta lavabolar bulunmaktadır.
Etkinlik sınıflarının dışında öğrencilerimizin yararlanabileceği Spor Salonu,
Drama-Müzik-Seramik Atölyesi, Kapalı
ve Açık Oyun Alanları, Yeşil Alanları ve
Uyku Odaları tam donanımlı olarak düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
Okul Öncesi Eğitim Programı uzman
eğitimciler öncülüğünde uygulanmaktadır.

ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE
Elif Nural, DOSAB’ın yaptığı
çalışmalarda bölgede 10 bine
yakın kadın istihdamı olduğunun
belirlendiğini vurgulayarak, “Bayan
çalışanların yaklaşık yüzde 90’ı mavi
yakalı çalışanlardan oluşuyor. Biz 50
öğrenci ile kapılarımızı açtık ancak
yakın gelecekte bu sayının ikiye
katlanacağını, önümüzdeki yıldan
itibaren tam kapasiteye ulaşacağımızı
düşünüyoruz. İnsanların çocuklarını
güvenle bırakabilecekleri bir bakım
evi olması durumunda, iş veriminin

artacağı ve çalışma huzurunun
sağlanacağı açıktır. Buradan hareketle,
kadınların sosyal hayata dahil
olabilmesi, çalışma hayatına rahatça
katılabilmesi ve kendisi çalışırken
çocuğuna güvenli bir bakım ortamı
sağlanmasının önemi ortadadır. İşte
DOSAB, bu konuda da farkını ortaya
koymuş ve Bursa’da, organize sanayi
bölgeleri arasında ilk olarak kreş
yatırımını hayata geçirmiştir” dedi.
DOSAB Kreş, Bursa’da organize
sanayi bölgeleri arasında açılan ilk kreş
olma özelliğine sahip.

MUTLU ÇOCUK ÖĞRENİR
‘Mutlu Çocuk Öğrenir’ ilkesiyle yola
çıkılarak öğrencilerimiz, doğal ortamlarında, uygun materyallerle, kendine
güvenen, değerlerine bağlı bireyler
olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve
ikindi kahvaltısı verilmektedir. Yemeklerimizin tamamı kendi mutfağımızda,
tecrübeli aşçılar tarafından üretilmekte
ve çocuklarımıza sunulmaktadır.”
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- 2 bin 300 metrekare kapalı alan, 2 bin 250 metrekare bahçesi ile toplam 4 bin 550 metrekarelik kullanım alanı.
- Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına göre geniş ve ferah tasarlanmış 10 sınıf
- Her kat ve sınıf içinde çocuklara özel tasarlanmış hijyenik lavabolar
- Resim, Müzik, Drama ve Dans Atölyeleri, Spor Salonu, Uyku Odası, Etkinlik Alanı, Geniş Bahçe ve Yeşil Alanda Oyun Grupları
- Yemek hazırlık, pişirme ve servis bölümü ile büyük yemek salonu
- Güvenlik kontrolü, yangın algılama, kamera, ses yayın sistemi, temiz hava ve klima santralleri
- Sağlık hizmetleri için sürekli bir sağlık görevlisi
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Elif Nural

Sibel Saygaç

DOSAB Kreş Müdürü
Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
Eğitimi Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu.
20 yıldır Bursa’daki çeşitli anaokullarında
yöneticilik görevlerinde bulundu.

DOSAB Kreş Müdür Yardımcısı
Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi
Öğretmenliği Bölümü’nden 2006 yılında
mezun oldu. Çeşitli kurumlarda ana
sınıfı öğretmenliği yaptı.

Latife Işık

Nuray Güldüren

Didem Karaoğlu

6 yaş öğretmeni
Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan MYO Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi Bölümünün ardından Anadolu Üniversitesi Okul
Öncesi Öğretmenliği Bölümünü tamamladı. Çeşitli okul öncesi
kurumlarda öğretmenlik yaptı.

Sena Akyüz

5 yaş öğretmeni
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ön Lisans ve
Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Lisans 2013 mezunu. Çeşitli okullarda ana sınıf
öğretmeni olarak görev yaptı.

5 yaş öğretmeni
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünü 2010
yılında bitirdi. Mezun olduktan sonra okul
öncesi eğitim kurumlarında 3 yıl görev yaptı.

4 yaş sınıf öğretmeni
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu’nu
2015 yılında bitirdi ve DOSAB Kreş ve Gündüz
Bakımevi’nde göreve başladı.

Gözde İpekyolan

Ayşe Yılmaz

Yeter Yılmaz

4 yaş öğretmeni
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu’nu
2015 yılında bitirdi ve DOSAB Kreş ve Gündüz
Bakımevi’nde göreve başladı.

Ajda Keleş

Danışma
Güvenlik personeli
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4 yaş öğretmeni
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim
Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü
2013 yılında bitirdi. Mezun olduktan sonra
anaokulu öğretmenliği yaptı.

Burcu Aktaş
Danışma
Santral Görevlisi

Gülşen Sabancı
Yardımcı Personel

3 yaş öğretmeni
Bursa  İMKB Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi
mezunudur. DOSAB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde
göreve başladı.

Bahar Özdemir
Yardımcı Personel

Bahar Özdemir
Yardımcı Personel

BURSA

E ğ i t i m

M o b i l y a l a r ı
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DOSAB’da Enerji Verimliliği
Startı Polyteks İle Verildi
Sanayide yoğun olarak kullanılan enerji, firmaların en önemli maliyet kalemlerinden
biri… Enerji tasarrufu, ucuz enerji kullanmak için atılabilecek ilk ve en önemli adım.

E

nerji verimliliği alanında hizmet
veren EWE Grubu şirketi Enervis
ve Demirtaş Organize Bölgesi’nin
yaptığı ortak çalışma ile bölge firmalarında enerji verimliliğine dönük
projeler uygulanacak. Konuyla ilgili
olarak DOSAB Konferans Salonu’nda
yaz aylarında yapılan sanayicilerin
bilgilendirilmesi toplantısının ardından
harekete geçildi. Buna göre DOSAB’da
yüksek enerji tüketimi olan firmalar
başta olmak üzere Bölge Müdürlüğü
gözetiminde enerji verimliliği projeleri
hayata geçiriliyor.
İLK İMZA POLYTEKS İLE ATILDI
İlk sözleşme 19 Ekim Pazartesi
günü DOSAB Bölge Müdürlüğü’nde
EWE Turkey Holding Genel Müdürü
ve Enervis Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Frank Quante ile Polyteks Genel
Koordinatörü ve DOSAB Enerji
Komisyonu Başkanı Ersan Özsoy

Enervis Yönetim
Kurulu Başkanı
Dr. Frank Quante
ile Polyteks Genel
Koordinatörü
ve DOSAB Enerji
Komisyonu Başkanı
Ersan Özsoy,
Enervis-DOSAB
enerji verimliliği
işbirliği kapsamında
ilk imzayı attılar.
DOSAB’daki
ilk uygulama
Polyteks’ten
başlayacak.
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tarafından imzalandı. Toplantıda
Enervis AŞ Genel Müdürü Osman
Kipoğlu ve EWE yetkilileri ile DOSAB
Bölge Müdür Yardımcısı ve Elektrik
Grup Şefi Mustafa Ateş, DOSAB
Doğalgaz ve Enerji Verimliliği Grup Şefi
Murat İspa da yer aldı.
UCUZ ENERJİ İÇİN TASARRUF
Ersan Özsoy, sanayide yoğun olarak
kullanılan enerji, firmaların en önemli
maliyet kalemlerinden biri olduğunu
belirterek, “Enerji tasarrufu, ucuz enerji
kullanmak için atılabilecek ilk ve en
önemli adım. Enerji verimliliği, sadece
sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü
arttırmakla kalmayıp, ülkemizin enerji
ithalatını azaltma yolunda da büyük
katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu alanda yapılacak enerji verimliliği artırıcı
faaliyetler hem işverenlerin maliyetini,
hem de enerji ithalatımızı düşürecektir” dedi.

SANAYİDE POTANSİYEL YÜKSEK
Dr. Frank Quante de Enervis olarak
enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler, mesleki eğitim ve belgelendirme,
kalibrasyon alanlarında profesyonel
hizmet verdiklerini söyledi. Quante
özetle şunları söyledi;
“Tekstil ve otomotiv firmalarındaki
etütlerimiz, sanayicinin enerjisini yüzde 45’lere varan oranda boşa harcadığı
sonucunu çıkartıyor. Ortalama yüzde
20’ler düzeyinde enerji kazanç potansiyeli söz konusu… Fabrikalardaki
verimsizlik en fazla, atık ısının tekrar
değerlendirilmemesi ve basınçlı hava
kayıpları gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Sanayi işletmelerinin son 3 yıla
ait elektrik ve ısıl enerji tüketimleri ile
üretim verilerini inceleyerek buhar
ve yakma sistemlerinden iklimlendirmeye, aydınlatmadan elektrik ve
otomasyon sistemlerine kadar tüm
alanlarda detaylı ölçüm ve analizler
yaptık. Tekstilde, atık ısının proseslerde
geri kazanılıp değerlendirilmemesi,
yetersiz ya da yanlış izolasyon ve
verimsiz buhar sistemleri ile otomotivde basınçlı hava kayıpları ve verimsiz
soğutma sistemlerinin enerji kaybına
sebep olduğunu gördük. Türkiye’de bu
alanda gidilecek çok yol var. Almanya,
1977’lerdeki değerlerinin yüzde 90’ını
bugün kazandı. Ama bunun için bir nesil geçti. Okullardan itibaren, toplumun
tüm kesimlerinde, sanayide, konutta
enerji verimliliği konusu gündem
olmalı. Bizim bu konuda deneyimlerimiz oldukça fazla ve Türkiye’de başta
sanayide bu alanda hizmet veriyoruz.”

DOSAB

Enerji Verimliliği Merkezi Açıldı
B

ursa Ticaret ve Sanayi Odası, Ekim
Ayı Olağan Meclis Toplantısı 27
Ekim’de DOSAB ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman da toplantıya ev
sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bursa iş dünyasının birlik ve beraberliğini yansıtan
anlamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini
söyledi. DOSAB Konferans Salonu’ndaki toplantıda konuşan BTSO Başkanı
İbrahim Burkay, organize sanayi bölgesi
kimliğiyle 25 yıldır faaliyet gösteren DOSAB’ın, Bursa’nın hedeflerinde öncü bir
rol üstlendiğini ifade etti. Toplantının
ardından, DOSAB’da faaliyet gösteren
BUTGEM’de, 1 milyon 250 bin TL’lik

bütçeyle hayata geçirilen Enerji Verimliliği Merkezi açıldı. Törene Vali Münir
Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Abdülkadir Karlık da katıldı. Merkezdeki uygulamalı eğitimlerle işletmelerin enerji verimliliği alanında ihtiyaç
duydukları profesyonellerin yetişmesi

sağlanacak. DOSAB Başkanı Ferudun
Kahraman da BUTGEM ve MESYEB’in
ardından Enerji Verimliliği Merkezi’nin
de bölgelerinde faaliyete girmesinden
büyük memnuniyet duyduklarını ifade
ederek, ‘BTSO’ya Bursa iş dünyası adına
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

DOSAB,
IOS ve ANDROID
UYGULAMASI
YAYINDA

ÜNLÜPINAR, DOSAB
KÜMELENME PROJELERİ
SORUMLUSU OLDU

dırılmaya başlandı. Etkinliğe Karaloğlu
çiftinin yanı sıra, İçişleri eski Bakanı
Efkan Ala, Uludağ Üniversitesi öğrencileri, STK’lar, Dernekler, Gönül Elçileri,
TÜRGEV ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Her Fidan Bir Can, Bursa’ya Yeni Bir
Orman” isimli kampanya ile startı
verilen etkinlik kapsamında 7 den 70’e
her kesimin el verdiği 100 bin fidan
toprakla buluştu. Ayrıca yeni oluşturulan orman alanının bir bölümüne de
geçtiğimiz günlerde menfur bir terör
saldırısı sonucu şehit olan Kurmay
Yarbay İlker Çelikcan’ın ismi verildi.
Yangın sonrası BTSO, DOSAB ve Uludağ Üniversitesi gibi bir çok kuruluş ile
vatandaşlar, ağaçlandırma kampanyası kapsamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

D

emirtaş Organize Sanayi Bölgesi,
ios ve android mobil uygulamaları
yayınlandı. Akıllı cep telefonları ve tabletlere ücretsiz indirilebilecek DOSAB
uygulamasında, bölgeye ait güncel haber, duyurular, firma bilgileri, iletişim
bilgileri vb. yer alıyor. Uygulamanın en
önemli özelliği ise navigasyon yönlendirmesi yol tarifinin alınabilmesi…

DOSAB KREŞ
İNTERNET SİTESİ

E

kim ayında açılan DOSAB Kreş ve
Gündüz Bakımevi internet sitesi de
açılışla paralel olarak yayına alındı.
www.dosabkres.com internet sitesi,
kreşle ilgili ayrıntılı bilgiler içeriyor.
Eğitim kadrosundan, fiziki yeterliliklere, beslenmeden güvenliğe kadar
geniş bir içeriğe sahip sitede veliler de
görüşlerini paylaşabiliyor.

D

OSAB’ın bu yıl
ilk olarak ev
tekstili kümelenmesi ile başladığı
Ur-Ge Projeleri
kapsamında, Esra
Ünlüpınar, Kümelenme Projeleri
Sorumlusu olarak
görev aldı. 1983 yılı Ankara doğumlu Ünlüpınar, 2005 yılında Uludağ
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. İtalteks ve
M. F. Yılmazipek firmalarında ihracat
müşteri temsilciliği, Semada Tekstil
firmasında ihracat ve pazarlama şefi
olarak görev yapan Esra Ünlüpınar,
2015 yılı Temmuz ayında Demirtaş
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde Kümelenme Projeleri Sorumlusu
olarak göreve başladı. Ünlüpınar halen
Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor.

BURSA YEŞİLE’E
SAHİP ÇIKTI

2

9 Ağustos 2015 tarihinde Mudanya’da çıkan ve 170 hektarlık alanda
etkili olan orman yangının ardından,
Bursa Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde 100 hektarlık bölümü ağaçlan-
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Panayır Kavşağı’nda
çalışmalar başlıyor

B

T2 Hattı DOSAB’a Geliyor!
B

ursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan T2 Kent
Meydanı- Terminal tramvay hattının
ihalesi KİK tarafından onaylanırken,
diğer taraftan bu hatta kullanılacak
olan tramvaylardan ikisi üretimin
tamamlanmasının ardından teste tabi
tutulmaya başladı. Firma ile sözleşme
imzalamaya hazırlandıklarını belirten
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, hat üzerinde yer alan BUTTİM
kavşağının tamamlandığını, Panayır,
Beşyol ve Kent Meydanı kavşaklarında da düzenleme yapılacağını söyledi.
İnşaatının 800 gün sürmesi beklenen
hat, Yalova Yolu´nun ortasından

gidecek, 9,4 kilometre uzunluğunda
olacak ve 11 istasyon olacak. T2 hattı
çalışmaya başladığında, seferler,
12 tramvay aracıyla 2´şerli dizilerle
yapılacak. İşletme hızının, T1 hattına
göre daha fazla olması planlanıyor.
İstasyonlar, 60 metre uzunluğunda
ve üst geçitli olacak. Çalışma kapsamında enerji nakil hatları yer altına
alınacak ve tüm aydınlatma sistemleri yenilenecek. Mevcut servis yolları
yeni düzenleme ile ana yola dâhil
edilirken, çevre düzenlemeleri ve kent
girişi daha estetik bir görünüm kazanacak. Bu hat ile kent merkezinden
DOSAB’a ulaşım da mümkün olacak.

Bursa’nın Topkapı´sı
kapılarını açtı!

B

üyükşehir Belediyesi tarafından
restorasyon çalışmaları tamamlanarak orijinal kimliğine kavuşan Muradiye Külliyesi, ziyarete açıldı. Açılış
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törenine Osmanlı Hanedanı’ndan
II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan
torunları Nilhan Sultan Osmanoğlu
ve Yavuz Selim Osmanoğlu da katıldı.
Bursa’da tarihi eser açısından en zengin külliye olan Muradiye Külliyesi,
özgün haline kavuşturuldu. Osmanlı
saray efradı burada 12 ayrı türbede
yatıyor. Sultan II. Murat ve Fatih’in
çocuklarından torunlarına kadar tüm
akrabalarının kabirleri Muradiye’de…
Fatih Sultan Mehmet’in iki oğlu, II.
Beyazıt’ın iki oğlu, Cem Sultan ve
Şehzade Mustafa da Cem Sultan
Türbesi’nde... Külliyede, cami, imaret,
medrese ve hamamın yanında 12 ayrı
türbe bulunuyor.

üyükşehir Belediyesi, Karayolları’nın
de desteğiyle, DOSAB’a ulaşımda en
önemli güzergah olan Yalova Yolu’nun
çehresini değiştirecek yatırımları sürdürüyor. BUTTİM Kavşağının ardından Panayır
Kavşağı’nda da çalışmalara başlanıyor.
Panayır bölgesi, Yeşil Şehir ve Doğanevler’in giriş ve çıkışı yeni kavşaktan olacak
ve mevcut Panayır girişi, trafik lambalarının olduğu nokta da kapatılacak. Aynı
zamanda raylı sistem inşaatı da başlayacak ve Yalova Yolu’ndaki trafik akışı
çalışmalar sonrası rahatlamış olacak.

Yeni Açık Hava
Tiyatrosu

B

ursa’nın yeni ‘Kültürpark Açık Hava
Tiyatrosu’, İngiltere’de yapılan European Property Awards ödüllerinde ‘En İyi
Aktivite Mimarisi’ dalında 1.’lik ödülünü
aldı. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın projesini üstlendiği ve mimarisini
Yüksek Mimar Murat Kader’in yaptığı
eser, Bursa’nın simgelerinden ipekböceği
kozasını sembolize eden tiyatro, yarı açık
yarı kapalı bir bina olarak düşünüldü ve
kozanın sarmal etkisi projeye yansıtıldı. Tiyatro, mevcutla kıyaslandığında
yaklaşık 2 katına çıkarılarak 5050 seyirci
kapasitesine ulaşacak. Sahne alanı büyütülebiliyor.

BURSA

Demirtaş Kavşağı ile DOSAB’a
Ulaşım Daha Rahat...
440 faal firmada 45 bine yakın istihdam sağlanan DOSAB’dan, özellikle Osmangazi ve
Yıldırım’a ulaşmada kilit rol oynayan kavşak ile trafik çilesi sona erdi.

B

ursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından, Yakın Doğu Çevre
Yolu üzerinde inşa edilen ve
Bursa’nın en büyük köprülü kavşağı
olan Demirtaş Kavşağı, törenle hizmete
açıldı. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi Münir Karaloğlu,
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’ın açılışını birlikte
yaptığı Demirtaş Kavşağı, 80 bin metrekarelik alanı ve 8 kol ve 4 ana akstan
oluşan 5 kilometre uzunluğuyla kent içi
ulaşıma nefes aldırıyor.
BAŞKAN ALTEPE:
KÖRDÜĞÜMÜ ÇÖZDÜK
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Yakın Doğu Çevre Yolu’nun
Demirtaş sapağında yer alan ışıkların
trafiği alt üst ettiğini, çevre yolunu
adeta kullanılamaz hale getirdiğini
hatırlatarak, “Demirtaş nahiyesinin
ve organize sanayi bölgesinin şehir
içiyle, Osmangazi ve Yıldırım ilçeleriyle
olan ulaşımında kördüğüm oluyordu.
Özellikle akşam saatlerinde, çevre
yolunda kilometrelerce uzunlukta
araç kuyrukları oluşuyordu. Kavşak,
Demirtaş ve sanayi bölgesinin gerek
şehir içi gerekse Osmangazi ve Yıldırım
ilçeleriyle direkt geçişini kolaylaştırıyor” diye konuştu.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU’NDAN TEBRİK
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Bursa’nın Türkiye için önemine
vurgu yaptığı açıklamasında, “Yol
medeniyettir cümlesiyle bu ülkenin
ulaşımına güçlü bir imzayı atabilmeyi
başardık. Bu vizyonun sahipleri var.
Bursa’da da bu vizyonun sahibi olan
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe’yi tebrik ediyor, gönülden alkışlıyorum. Büyüyen ve gelişen dünya
dinamikleriyle yarışan bir ülke olan
Türkiye’de artık zaman çok önemli. Zaman israfından korunmak için de kent
içi ulaşımda kördüğümlerin çözülmesi
çok değerli” dedi.

40 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
Bursa Valisi Münir Karaloğlu ise
Bursa’nın nüfusunun her yıl 80 bin
arttığını ve 900 bin aracın araç trafiğine
katıldığını kaydederek, vatandaşlara
trafik kurallarına uymaları çağrısında
bulundu.
Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda önemli
çalışmalara imza attığını belirterek,
Başkan Altepe’yi tebrik etti. Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar da
kentin en yoğun ilçelerinden biri olan
Osmangazi’de yapılan ulaşım faaliyetlerini örnekledi. Demirtaş kavşağı 40
milyon TL’ye mal oldu.
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Osmangazi’de Kentsel Dönüşüm Başladı...

Soğanlı Kentsel Dönüşüm
Projesi Temeli Atıldı

O

Osmangazi Belediyesi’nin uzun ve titiz bir çalışma sonucu hazırladığı, vizyon
projelerden birisi olan ‘Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı.

smangazi Belediye Başkan
Mustafa Dündar’ın, Bursa’nın
yapılaşma sorununa çözüm
üretmek, tarihi değerlerini koruyarak yeni ve modern yaşam alanları
oluşturmak düşüncesinden hareketle
başlattığı Kentsel Dönüşüm hamlesinin
ilk ayağı olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm
Projesinde ilk harç döküldü. Temel
atma törenine, Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu da katıldı.

ÖNCÜ PROJE OLACAK
Başkan Dündar, törende yaptığı
konuşmada, kentsel yenileme ve dönüşüm çalışmalarına esas teşkil edecek
yaklaşım ve modellemeleri belirlemek
için Nisan 2011’de ‘Şehircilik Akademisi’ni kurup, Türkiye’nin Master Plan
hazırlayan ilk ve tek belediyesi olduklarını söyledi. Başkan Dündar, Soğanlı
Kentsel Dönüşüm Projesinin, Bursa’da
kentsel dönüşümün fitilini ateşleyecek
öncü ve örnek bir proje olduğunu ifade
etti.
Osmangazi’nin son 50 yıldır yaşanan
göçten en fazla etkilenen ilçe olduğunu
dile getiren Başkan Dündar, çarpık ve
plansız yapılaşmadan en yoğun yaşandığı ilçe olduğunu belirtti.
10 NOKTA DA KENTSEL DÖNÜŞÜM
Osmangazi Belediyesi, şehrin 10
farklı noktasında Kentsel Dönüşüm ve
Restorasyon projeleri geliştirdi. Dündar,
“Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, modern mimarinin tarihle harmanlandığı
bir proje. 35 hektarı rezerv, 7 hektarı da
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riskli alandan oluşan projenin en dikkat çeken yönlerinden biri, yeşil alan ve
sosyal donatı alanlarının, toplam alanın yüzde 85’ini kapsaması. Toplam 42
hektar alanı kapsayan Soğanlı Kentsel
Dönüşüm Projesinin hayata geçirilebilmesi için 120 bin metrekare alan kamulaştırılırken, 128 milyon TL’lik ciddi bir

kaynak kullanıldı” dedi.
İki etap halinde uygulanacak olan
ve 20 ayda tamamlanması planlanan
projenin ilk etabında, 2+1, 3+1, ve
4+1 olmak üzere toplam 223 konut, 86
ile 217metrekare aralığında değişen
toplan 2 bin 512 metrekare ticarethane
yer alacak.

DOSAB
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Prof. Dr. Emre Alkin

Saint Michel Fransız Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ‘nden 1991 yılında mezun oldu. 2002 yılında profesör oldu. Halen İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi rektör yardımcılığı görevi ve ekonomi üzerine aynı eğitim kurumunda öğretim üyeliği görevine devam ediyor. Bazı TV kanallarında yorumculuk yapıyor, Dünya
Gazetesi’nde makaleler yazıyor. İMKB Başkan Danışmanlığı, TİM Genel Sekreterliği, Vergi Konseyi Üyeliği, Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.
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Değer Yaratmak Para İle Değil
Bilgi İle Olur!..
DOSAB’lı sanayicilerle bir araya gelen Prof. Dr. Emre Alkin, yeni dünya düzeni ve ekonomi ile ilgili seminer verdi. Alkin, “Yeni düzende paranın çok fazla önemi yok, mühim
olan bilgi. Az bilgi bol özgüven ülkesi Türkiye’de yeni şeyler yapmak lazım” dedi.

P

rof. Dr. Emre Alkin, 6 Ekim Salı
günü DOSAB Konferans Salonu’nda bölge sanayicileriyle bir araya
geldi. DOSABSİAD’ın organize ettiği
seminerde Alkin, “21. Yüzyılda Yeni
Dünya Düzeni, Gelişen Ülke Olmak
Kader mi?, Nasıl Bir Büyüme Modeli
İstiyoruz? Çocuklarınız Gelecekte Ne İş
Yapacak?” gibi başlıklar altında Türkiye
ve Dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Özellikle genç sanayicilerin ilgi gösterdiği seminerde Alkin, ilk
olarak gelecek öngörülerini anlattı.
PARANIN ÇOK ÖNEMİ YOK
MÜHİM OLAN BİLGİ
Bugünün çocuk ve gençlerinin
ileride bugün olmayan bir mesleği
de yapacağını belirten Prof. Alkin
şunları söyledi: “Yeni dünya düzeninde
paranın çok fazla önemi yok, mühim
olan bilgi. Günümüzde para basmanın
önemi, para arzının önemi kalmadı.
Değer yaratan para da yaratıyor.
Veri olmadan bilgi olamıyor, bilgi ise
en önemli servet, bilgisi olmayanın
parası da önemli olmuyor. Eğer para
çok önemli olsaydı, başkasının parası
ile, örneğin kredi alarak kendi bilgimize
güvenip işletmeler kurmazdık. Onun
için en iyi yatırım kişinin kendisine
olan yatırımdır. En büyük sermaye de
kişilerin gayretidir.
ŞİMDİ YENİ ŞEYLER LAZIM
Üçüncü bin yıla yaratıcılık, teknoloji
kullanımı, teknolojik atılım ve knowhow yani değer yaratarak rekabet
etmek için başlamıştık. Bugün bakıyoruz, Apple Şirketinin piyasa değeri 710
milyar dolar, neredeyse Türkiye’nin
milli gelirine yaklaşmış. Demek biz bir
yerlerde yanlış yapıyoruz, yapmışız. Biz
halen demiri eğip bükmekle, onca yükü
taşımakla, gümrüklerde eziyet çekmekle uğraşıyoruz. Halbuki yüksek katma
değerli ihracat yapmalıydık. Yapmalıy-

dık diyorum çünkü o dündü, şimdi yeni
şeyler söylemek ve yapmak lazım. “

YÜKSEK TEKNOLOJİ
İHRACATI (Milyar Dolar)
2000

2011

41,7

457,1

G.KORE

54,3

122,1

MALEZYA

47,0

61,0

HİNDİSTAN

2,0

12,9

POLONYA

0,8

8,6

BREZİLYA

6,0

8,4

TÜRKİYE

1,0

1,9

ÇİN

EĞİTİMDEKİ VAHİM TABLO
15 Yaş Öğrencilerimizin
65 Ülke İçindeki Sıralaması
Fen Bilimleri
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Matematik

44

Okuma Yeterliliği
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Genel

45

EN BÜYÜK ÜLKE FACEBOOK!
Prof. Dr. Emre Alkin, yeni şeyler
yapmak için yeni durumu iyi analiz
etmek gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Dünya nüfusuna bir bakalım.
Bana göre en büyük nüfus Çin değil.
Ben ilk sıraya Facebook’u koyuyorum.
Sonra Çin, Hindistan, Whatsapp, ABD,
Google diye gidiyor. Yeni düzen bu…
TIME, yani telekomünikasyon, internet,
medya, eğlence… Satılan bir malı kolay
bulmak ve ona erişebilmek… Bir cep telefonu, hem bana çözüm sunuyor, hem
eğlence sağlıyor, hem bankam hem
alışverişim… O halde bu yeni düzeni
ıskalamamak gerekiyor.
YENİ DÜZENİ ISKALAMAMAK
1990’larda hepimiz gazete okur, sinemaya gider, televizyon izler, insanlarla
iletişim telefonla kurar, müzik dinler
ya da yapardık. Şimdi bir bilgisayar
önümüzde, bir cep telefonu cebimizde
bunların hepsini karşılıyor. Ama tabii
bu yeni düzende mesajlarımızı doğru
vereceğiz. Artık mesafeler yok. En uzak
mesafe birbirini anlamayan iki insan
arasında… Bununla ilgili çarpıcı olan
bir şey de şu; 21. Yüzyılda bir öncekine
göre daha fazla savaş ve gerginlik göreceğiz. Ama bunların etkileri 20.yüzyıldaki gibi olmayacak. Çünkü insanlar
duyarsızlaşıyor. Onun için doğru mesaj
kişiler ve şirketler için önemli. O halde
yeni paradigmamız; şeffaflık, maliyet
odaklılık, özel üretim, algı yönetimi,
teknoloji kullanımı ve adalet. Gerçek
mutlaka bir gün ortaya çıkar. Volkswagen’in durumuna düşmemek gerekir.
AZ BİLGİ BOL ÖZGÜVEN
ÜLKESİ TÜRKİYE
Değer yaratmanın para değil öncelikle bilgi ile olduğunu vurgulayan Al-
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kin şunları söyledi; “Bu açıdan şanssız
bir ülkeyiz. Çünkü Türkiye az bilgi bol
özgüven ülkesidir. Şimdi 2000’li yılların
ortasından itibaren dünyada yüzde 4
üzeri büyüme yakalayan birçok ülke
vardı. 2014 yılında bu tablo değişti,
birkaç ülke kaldı. Türkiye olarak biz bu
yıl yüzde 4 büyürsek, bayram edeceğiz.
Dünyada büyüme ortalama yüzde 4 altındayken, biz ülke olarak ya da yüzde
5 büyüyen bir sektördeki firma, firma
olarak nasıl daha fazla büyüyecek.
Tek yolu var başkasının müşterisini
çalacak.

MİLLİ GELİRLERİNİN DÜNYA MİLLİ
GELİRİNE ORANINDAKİ DEĞİŞİM *
1987

2014

Değişim
Artış

Türkiye

1,41%

1,41%

0%

Endonezya

1,76%

2,34%

33%
33%

Tayvan

0,72%

0,96%

G.Kore

1,09%

1,67%

53%

Hindistan

3,51%

6,80%

93%

Singapur

0,21%

0,42%

100%

Vietnam

0,22%

0,48%

118%

Çin

3,83%

6,48%

330%

* Kişi başına düşen gelirde Satın Alma Gücü Paritesi esas alınmıştır.
* Kaynak: IMF

ORTA GELİR TUZAĞI MI
ORTA GELİR ZİHNİYETİ Mİ?
2014-2020 arasında da küresel ekonomik büyümenin yüzde 3-4 bandında
olması öngörülüyor. O halde işimiz zor.
Çok konuşulan orta gelir tuzağı konusuna ben katılmıyorum. Onun için orta
gelir tuzağı yok, orta gelir zihniyeti var,
diyorum. Bunu söylerken, çok farklı,
çok sıra dışı bir şeyler yapmalıyız,
bunu kast ediyorum. Aksi halde dünya
tablosunu anlattım. Buradan nasıl
sıyrılacağız? Dünya mal ticareti değer
bazında düşerken, miktar bazında
artıyor. Neden? Çünkü, ucuzluyor. Aynı
miktarda malı bir önceki yıl fiyatına
vermek zorunda kalıyoruz. Onun için
çok farklı şeyler yapmak ve yeni dünya
düzenini iyi okuyup hareket etmemiz
gerek diyorum. Ülkelerin milli gelirlerinin dünya milli gelirine oranına
baktığımda, Türkiye olarak 1987 yılında
1,41 olan rakam 2014 yılında da 1,41.
Yani değişen bir şey olmamış. Değiştirmek için ne yapmak gerek?
GELECEĞİN SEKTÖRLERİ
2023 vizyonunda 500 milyar dolar
olan ihracat hedefini gerçekçi bulmuyorum. Ama doğru veri ile iyi bir tahmin
yapabiliriz. Ben 375 milyar dolar ihraca-
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tın mümkün olduğunu düşünüyorum.
Bunun için de yeni sektörleri söylüyorum. Bu yeni sektörler 2023 ihracat
öngörüsü, 2023’te dünya ticaretinde
öngörülen yaklaşık 1,5 trilyon dolar
hacminden yüzde 1 pay alınabileceği
tahminine baz edilmiştir. Bilgi yoğun
sanayiler yani havacılık, uzay ve savunma, tıbbi hassas optik aletler, büro,
muhasebe, bilgi işlem makineleri, ilaç,
radyo ve tv alıcıları ve iletişim, yenilenebilir enerji (pil, elektrikli otomobil),
çevre teknolojileri, malzeme teknolojileri (nanoteknoloji, atık, madencilik,
daha az enerji tüketimi) olarak sıralıyoruz. 2023 Türkiye’sinin sektörel ihracat
sıralamasını da makine, otomotiv,
demir çelik, hazır giyim konfeksiyon,
kimyevi maddeler, elektrik elektronik,
bitkisel ürünler, demir dış metaller,
tekstil, ağaç ve ormancılık ürünleri
olarak sıralıyorum.”
YÜZDE 4 BÜYÜMEDE BAYRAM EDİLİR
Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin
büyüme rakamı ve döviz kurları gibi
sıcak gündem maddeleri hakkında da
şu görüşleri paylaştı, “Bu yıl yüzde 4
büyüme ülkemiz için bayram edilecek
bir rakam olur. Döviz kurlarının yüksekliğini de ilk olarak iç etkiye bağlıyorum. Neden bu kadar yükseldi? Çünkü
siyasi irade seçim sonrası vatandaşı
anlamadı, dolar onun için 3 lirayı aştı.
2 Kasım’da nasıl bir tablo olacak? Daha
doğrusu kim orkestra şefi olacak? Burada orkestra şefi çok önemli. Yani bir
şef şunu demez, ‘piyanist kalk ben daha
iyi çalarım.’ Bu değil. Kendisiyle birlikte
çalan insanlarla en iyi parçayı en harmonik şekilde çalabilen bir orkestra şefi
çıkması lazım.

DÖVİZ KURU VE MERKEZ BANKASI
Dolara karşı dünyada hiçbir merkez
bankasının gücü çok yok. 1 dolar 3,5 TL
de olur, merkez bankası bunu önleyemez, ama böyle olmasını geciktirir ve
ülkeye de sanayiye de nefes aldıracak
zamanı ve yeri sağlayabilir. Şunu
diyebilir, ‘Ben doların 3,5 lira olacağını
görüyorum. Sen önlemini al, ben şunu
şunu yapacağım diye bir zaman ve yer
kazandırır. Yani her zaman söylüyorum merkez bankasının birinci ödevi
fiyat istikrarı değil, finansal istikrar,
olmalıdır.”

DOSABSİAD Başkanı Hasan Moral, seminer sonrası
Prof.Emre Alkin’e teşekkür plaketi verdi.
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DOSABSİAD’ın
Bosna Hersek Çıkarması

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD)
heyeti Bosna Hersek’te temas ve incelemelerde bulundu, iş bağlantıları yapıldı.

D

OSABSİAD üyesi 11 firma yetkilisi, Bosna Hersek Tekstil, Ayakkabı ve Dericiler Birliği (UTOK)
üyesi 16 firmayla birebir görüşme
fırsatı yakaladı. UTOK Genel Sekreteri
Amir Medic, UTOK yöneticileri, Bosna
Hersek’le İlişkileri Geliştirme Vakfı (BİGMEV) yetkililerinin yer aldığı görüşmelerde önemli iş bağlantıları yapılırken
geleceğe yönelik dostluklar da kuruldu.
Toplantının ev sahipliğini ise bölgenin
en büyük konfeksiyon firmaların bir
tanesi olan KISMET firması üstlenirken
firma sahibi Alen Karic, DOSABSİAD
heyetini kendi tesislerinde ağırladı.
İZZETBEGOVİC’İN
MEZARI ZİYARET EDİLDİ
DOSABSİAD heyeti Bosna Hersek
temaslarının 2. gününde ise BİGMEV’i
ziyaret etti. Bosna Hersek’in kurucu
Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegovic’in
yaşamının son günlerini geçirdiği yer
olan vakıf merkezinde BIGMEV Yönetim Kurulu Üyesi Adis Alagic ve yetkililerle görüşme yapıldı. Ayrıca Bosna
Hersek Yatırım Ajansı yetkilileri Hasan
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Moral başkanlığındaki DOSABSİAD
heyetine yabancı yatırımcı için Bosna
Hersek’in sunduğu teşvikler, özellikle
tekstil ve enerji alanındaki fırsatlar sunum eşliğinde aktarıldı. Görüşmelerin
ardından Saraybosna şehrinin tarihi ve
turistik yerleri ve Alija İzzetbegovic’in
mezarı da ziyaret edildi.
Bosna Hersek temaslarının son gününde ise DOSABSİAD heyeti ülkenin
en önemli sembolleri arasında yer alan
Mostar Köprüsü, Alperenler Tekkesi,
Tarihi Konjiç Köprüsü ve Çarşısı’nı da
gezerek Bosna Hersek’teki Osmanlı izlerini yakından görme şansı yakaladı.

MORAL: GELECEĞE DÖNÜK
ADIMLAR ATTIK
3 gün süren Bosna Hersek programı hakkında açıklamalarda bulunan
DOSABSİAD Başkanı Hasan Moral,
“Bölgemiz için çok yararlı bir ziyaret
oldu. Bosna Hersek tekstil sektörünü
yakından inceleme fırsatı yakaladık.
Önemli görüşmeler gerçekleştirdik.
Yaptığımız ikili görüşmelerde geleceğe
dönük sağlam adımlar attık. Ayrıca
UTOK ve DOSABSİAD arasında Bursa’da
da benzer bir organizasyonun düzenlenmesi için prensip kararı aldık” dedi.
Başkan Moral Bosna Hersek tekstil sek-

DOSABSİAD
törüyle ilgili ön toplantı yapıldıktan
sonra DOSAB ve Bursa ekonomisiyle
ilgili de Bosnalılara bilgilendirme yaptıklarını aktardı.
“KUVVETLİ KÜLTÜREL
BAĞLARIMIZ VAR”
BİGMEV yöneticileriyle görüşerek
Bosna Hersek’teki iş ve çalışma hayatını inceleme fırsatı yakaladıklarını
da sözlerine ekleyen DOSABSİAD Başkanı Hasan Moral, “Bosna Hersek’le
tarihten gelen çok kuvvetli kültürel
bağlarımız var. Türk milletinin gönlünde özel bir yeri olan Alija İzzetbegovic’i unutmak mümkün değil.
Amacımız, kültürel olarak birbirine
bağlı bu iki ülke arasındaki ticaret
hacminin artmasına katkı koymak.
Bursa ve Bosna Hersek arasında ticaret köprüsü oluşturmak. Bu hedef için
elimizden gelen gayreti gösteremeye
hazırız” diye konuştu.

RUMELİFED Bursa, gönülleri fethetti
K

ısa adı RUMELİFED olan Tüm Rumeli Dernekleri
Federasyonu, Balkan ülkelerinden Kosova ve Makedonya’ya ziyaret gerçekleştirdi. RUMELİFED Kurucu
Başkanı Selim Yedikardeş önderliğinde, 25 kişiden oluşan ve aralarında RUMELİFED’e bağlı 6 dernek başkanı
ve üyelerinin yer aldığı heyetin gerçekleştirdiği ziyaret
programında en önemli amacı oluşturan 105 çocuğun
sünnet ettirilmesi oldu. Sünnet şöleni, Kosova Kadınlar
Yardımlaşma Derneği ve RUMELİFED tarafından organize
edildi. Ayrıca Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı
Komuta Kademesi, Kosova Demokratik Türk Partisi, Türk
Mezunları Derneği ziyaretleri yapıldı.
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DOSAB ve DOSABSİAD
150 Çocuğu Sünnet Ettirdi

1

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) tarafından bölgede
çalışanların çocukları sünnet ettirildi.

50 çocuğun hastane ortamında
sünnet ettirilerek delikanlılığa ilk
adım attığı toplu sünnet şöleni,
DOSAB ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu
Üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Erkan
Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Şükrü Köse, Bursaspor
Yönetim Kurulu Üyesi Halit Şefikoğlu
ve DOSAB’da faaliyet gösteren birçok
işadamının katılımıyla gerçekleştirildi.
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
DOSAB ve DOSABSİAD’ın sosyal
sorumluluk projesi olarak ikincisini
gerçekleştirdikleri toplu sünnet şöleninin açılışında konuşan DOSABSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Moral,
“Bursamızın çok önemli bir üretim ve
ihracat üssü durumunda olan DOSAB,
bölgemizdeki sanayicilerin ve işadamlarının üstün gayretleriyle ülkemiz
ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Biz zaman zaman gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde çalışanlarımızla bilgi
paylaşımlarında bulunuyor, verimlilikten iş sağlığı ve güvenliği kadar pek çok
konuda toplantılar düzenliyoruz” dedi.
DOSAB yönetimiyle birlikte, sosyal
sorumluluk görevi olarak organizasyonu geleneksel hale getirip bu yıl da
yapmayı kararlaştırdıklarını belirten
Moral, “Bugün bu coşkulu, mutlu
ortamı gördüğümde iyi ki böyle bir
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DOSABSİAD

Erkan Aydın

girişimi sürdürüyoruz diyorum. Bu sene
ikincisini gerçekleştirdiğimiz sünnet cemiyetinde 150 çocuğumuz erkekliğe ilk
adımlarını attılar. Bütün çocuklarımızı
kutluyorum ve bu anlamlı cemiyette
bize destek veren herkese şükranlarımı
sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
DOSAB VE DOSABSİAD’A TEBRİK
150 çocuğun erkekliğe ilk adımı
atmalarına vesile olduğu için DOSAB
VE DOSABSİAD Yönetimini tebrik eden
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da,
“Sadece üreterek ve istihdam sağlayarak değil, sosyal sorumluluk bilinciyle
bu etkinliğin ikincisini düzenledikleri
için çok mutlu olduğu ifade etmek
istiyorum. Bu etkinliği hazırlayan sanayicilerimizin başka etkinliklere de katkı
vereceklerine olan inancım tamdır. Sünnet olan 150 çocuğumuzu ve ailelerini
tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

DOSAB ve DOSABSİAD’ın ikincisini
gerçekleştirdiği geleneksel sünnet
şölenine katılan Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse ise,
“DOSABSİAD’IN asli görevinin yanı sıra
böylesi bir sosyal projenin de ikincisini
gerçekleştirmesi nedeniyle Büyükşehir
adına kendilerini tebrik ediyorum. Böylesi bir sünnet şölenini düzenlemek herkesin haddi de değil, nasibi de değildir.
Sünnet olan şanslı çocuklarımızı tebrik
ediyor, DOSAB ve DOSABSİAD Yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.
DOSAB ve DOSABSİAD’ın geleneksel
hale getirerek ikincisini düzenledikleri
sünnet şöleninde DOSAB ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin çocuklara altın takmasıyla devam edildi.
Kuran-ı Kerim okunarak başlanan
DOSAB-DOSABSİAD toplu sünnet şöleni
sihirbaz gösterisi ve animatörlerin
etkinlikleri ile son buldu.

Şükrü Köse

Hasan Moral

İş adamlarına diksiyon eğitimi
D

emirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ile İzgören Akademi işbirliğiyle
Kültür Günleri kapsamında ‘Diksiyon ve
Hitabet’ konulu seminer düzenlendi.
DOSABSİAD Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen ve diksiyon ve hitabet
uzmanı Veysel Sami Berikan tarafından
verilen seminere Demirtaş Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
firmaların temsilcileri, yöneticileri ve
çok sayıda çalışan katıldı.
Seminerin açılışında konuşan
DOSABSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim
Öztürk, Kültür Günleri kapsamında
gerçekleştirdikleri eğitimlere bir yeni-

sini ekledikleri için mutlu olduklarını
belirterek, “Toplumsal yaşamda her gün
gerek iş ortamında gerek özel yaşantımızda pek çok kişiyle iletişim halindeyiz. Bu iletişimin büyük bir bölümünü
de sözlü olarak gerçekleştiriyoruz. Bu

aşamada ifade etmek istediklerimizi
doğru bir şekilde anlatabilmek ve
kelimelerin doğru kullanımında düzgün
konuşmanın cümle içindeki vurguların
doğru yapılabilmesinin önemi ortaya çıkıyor. Bu açıdan bugünkü seminerimiz
çok önemli” ifadelerini kullandı.
Öztürk’ün konuşmasının ardından
İzgören Akademi Eğitmeni Veysel Sami
Berikan diksiyon, diksiyonun temel
kuralları, topluluk ve şahıs karşısında
konuşurken dikkat edilmesi gerekenler, diyafram ve soluğun konuşma için
etkin duruma getirilmesi, beden dilinin
doğru kullanımı gibi konularda eğitim
verdi.
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DOSABSİAD Ziyaretleri…

D

emirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(DOSABSİAD) Haziran ayında seçilen yönetimi, kurum ve kuruluşlara dönük
ziyaretlerini sürdürüyor. Hasan Moral
başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri
bu kapsamda Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yusuf Ulcay,
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Arif Karademir, Bursa Vergi Dairesi

Başkanı Nuri Karakaş’ı ziyaret etti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa
Şubesi Başkanı Mustafa Gürses ve yönetim
kurulunu ağırladı.
DOSABSİAD Başkanı Hasan Moral
ziyaretlerde, DOSAB ve dernek çalışmaları
ile bilgiler verip hedeflerini anlattı, Bursa
ekonomisinin dinamosu olan DOSAB’ın
ve bölgedeki sanayicilerin sesi olduklarını
söyledi. Ziyaretlerde ayrıca işbirliği olanakları konuşuldu.

MÜSİAD

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

VERGİ DAİRESİ

Tez Ulusal’dan İndirimli Hizmet

D

OSABSİAD ile Tez Ulusal arasında yapılan
protokol neticesinde
tüm DOSAB üye işyerlerine
%20 - %30 oranlarında değişen
fiyat avantajları sağlayan protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan DOSABSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Moral; “Sanayicimizin yararına olacak protokollerimize
devam etmek istiyoruz. Bugün
yapmış olduğumuz protokolde
işyerlerimizin maliyetlerini bir
nebze olsun düşürmek üzerine
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yapılmıştır” diye konuştu. Tez
Ulusal Yönetim Kurulu Üyesi
Olan Yavuz Karazağ ise yaptığı
konuşmada, “3 yıldır Burtez
Osgb olarak DOSAB bölgesinde
hizmet vermekteyiz. Tez Ulusal
olarak DOSABSİAD ile yapmış
olduğumuz protokolle; ortam
ölçümleri, çevre ölçümleri ve
iş ekipmanları, periyodik kontroller gibi alanlarda sanayici
için çok avantajlı fiyatlarla
DOSAB işletmelerine hizmet
etmekten mutluluk duyacağız”
dedi.
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Tekstil sektöründe yarım asrı geçen tecrübe
Şükrü Özçimen’in gençlere tavsiyesi:

Yenilik Peşinde Koşun!
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil sektörü duayenlerinden birisi olan
Özçimen Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Özçimen, “Yenilikçi olmak, trendleri
yakalamak, teknolojiyi ıskalamamak ve dünyayı gezip çok çalışmak ile tekstil
sektöründe büyümeye devam ederiz.”
Sevcan Özgür

D

OSAB’daki iki fabkirasında
bayan hazır giyim sektöründe
kullanılmak üzere pantolonluk,
ceketlik, elbiselik ve bluzluk jakar ve
armürlü kumaşlar üreten Özçimen
Tekstil, yeni makine yatırımlarıyla
kapasitesini arttırıyor. Yönetim Kurulu
Başkanı Şükrü Özçimen, firmaları ve
sektörle ilgili sorularımızı yanıtladı.
-Şükrü Bey, öncelikle sizi tanıyarak
başlayalım.
-5 Ekim 1949 Bursa doğumluyum. İş
yaşamına rahmetli babam Ali Özçimen’nin yanında başladım. Babam
Bursa’nın çok eski bir tekstilcisi, bir
dokumacısıydı. O’nun sektöre girmesi
1930’lu yıllara kadar gidiyor. Babamla
işe başladığımda insan gücüne dayalı
çalışan tezgahlar vardı, sonraları motorlu kara tezgah dediğimiz tezgahları kullanmaya başladık. Her zaman tekstil ile
iç içeydim. Tahsilimi liseden ayrılarak
yarım bıraktım, Babamın yanında çalışmaya başladım. O zamanlar fabrikamız
Yıldırım Caddesi’ndeydi. Babam 1968
yılında emekli olmaya karar vererek işi
bana bıraktı.
-İşi siz devraldıktan sonra neler
değişti?
-1968 yılına kadar astar üretiyorduk.
O yıllarda üretim çeşitliliği yok denecek
kadar azdı. Babam emekli olduktan
sonra ben astardan sonra, yorgan

için saten düşes üretmeye başladım.
1984 yılında yerimiz küçük geldiği için
Yıldırım’da bulunan fabrikadan taşınıp
Tütüncüoğlu’nda yeni yerimize geçtik.
Oraya geçince daha hızlı büyümeye
başladık ve otomatik tezgâhlar aldık. O
bölgeye ilk Vamateks tezgahları getiren
firmalardanız. Üst katta yeni, alt kata
işe alışık olduğumuz kara tezgahları
kullanıyorduk.
Tütüncüoğlu Çiftliği’ne Vamateks
makinelerini getirdikten sonra onların
kurulumu için oldukça zaman harcadık.
Çünkü o zamanlar şimdiki gibi bilen ve
profesyonel olarak kullanan çok insan
yoktu.
-Bu yeni makine yatırımları ile
büyümeniz daha mı hızlı oldu?
-Yeni makinelerimiz ile hızlı büyüme
yanında, üretim alanımız dar gelmeye
başladı. Ürünlerimiz değişmeye başladı, kalitelerimiz ve çeşitliliğimiz arttı.
Baktık ki fabrikamıza sığamıyoruz, yeni
yer arayışımızla birlikte şuan içinde bulunduğumuz Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi fabrikamıza 1986 yılında taşındık. Tabii DOSAB’a gelince hem makine
sayımızı daha arttırdık hem de üretim
için daha iyi fiziki ortama kavuştuk.
Son olarak bu yıl yine makine yatırımı yaptık. Eskileri yenilerle değiştirdik.
Hali hazırda bölgedeki iki fabrikamızda
faaliyet gösteriyoruz. Teknoloji hızla
gelişiyor ve buna ayak uydurmamız
gerekiyor.

ÖZÇİMEN TEKSTİL SANAYİ LTD.ŞTİ.
Kuruluş: 1930
Üretim alanı: Dokuma kumaş üretimi.
Ürünler: Bayan hazır giyim sektöründe kullanılmak üzere pantolonluk,
ceketlik, elbiselik ve bluzluk jakar ve armürlü kumaşlar.
İhracat: Üretilen malların yüzde 85’i Avrupa ülkeleri başta olmak üzere,
Uzak Doğu ve Amerika’ya satılıyor.
Kalite Belgeleri: ISO9001-2000
Tescilli Markaları: Özçimen Tekstil

-Bugüne geldiğimizde Özçimen
Tekstil’in kapasiteleri ne durumda?
- Aylık 200-250 bin metre üretim
yapıyoruz. Bu üretimin yüzde 80’i
yurtdışına gidiyor, kalanı Türkiye
piyasasındaki ihracatçı konfeksiyonculara veriyoruz. Kendi bünyemizdeki
tezgahlar haricinde dışarıda çalıştırdığımız fasonlar var. İş yoğunluğuna göre
bu makinelerin sayısı dönem dönem
değişmekte, şuan da toplam 170 makine çalıştırıyoruz. Bir yandan teknolojiyi
takip ederken, diğer yandan makine
yatırım programımız çerçevesinde
yatırımlara devam ediyoruz.
-Bu yıl yatırım hedefleriniz neler?
- Geçen yıl DOSAB’daki ilk fabrikamızda bulunan makineleri yeniledik.
Şu anda da dördüncü bölgede yer alan
fabrikamızda yenilikler yaparak büyümeyi planlıyoruz. Bunun için 3 milyon
euronun üzerinde bir yatırım yaptık ve
makine yatırımına devam ediyoruz.
-Ne tür ürünler üretiyorsunuz ve
güçlü olduğunuz pazarlar neresi?
-Biz bayan giyim üzerine çalışıyoruz,
genellikle jakara döndük. Avrupa
ülkelerinin hepsine mal satıyoruz.
Avrupa ve Amerika pazarı dışında
azınlıkta Rusya ve İran var. Özellikle
İtalya, Almanya, ABD, Hollanda,
İngiltere, İspanya, Polonya gibi
ülkelerle çalışıyoruz. Geçen sene 2015
yılı için Uzak Doğu ve Amerika’ya
yapmaya başlamış olduğumuz ihracat
Şükrü Özçimen’in Babası
Ali Özçimen’in, 1947 tarihli
Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası kaydı. Şükrü Özçimen,
babasının 1930’lu yıllarda
Bursa’nın dokumacılıkla
uğraşan isimlerinden birisi
olduğunu söylüyor.
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oranlarımızı arttırmayı hedeflemiştik,
bu hedefimizi 2015 yılı içerisinde
gerçekleştirdik. Bu iki pazardaki
varlığımızı ve ihracat satış oranlarımızı
2016 yılında daha da ileriye taşımayı
hedefliyoruz.
Biz artık yılda 6 ana koleksiyon yapıyoruz. Eskiden 12 ay gabardin çalışılırdı. Şimdi bunu yapamazsın. Yaz ve kış
koleksiyonları değil, bunların yanında
ara yaz, ara kış, müşterilerimizin kendi
koleksiyonları ve özel çalışmalar yapıyoruz. Pazarın yapısı çok değişti, sürekli
yenilik istiyor.
-Bu noktada geçmişten günümüze
tekstil sektörü ile ilgili gözlemlerinizi
detaylandırabiliriz…
-Tabii, her şey çok farklı. Ben işe başladığımız zaman floş iplik çile halinde
gelir benzin ve bezir yağını karıştırarak
santrifüjde sıkarak onları kuruturduk.
Makaralara aktarıp, deverede çözüp
daha sonra lüvertlere alarak işi bitiriyorduk. Bu işlem 3-4 hafta sürüyordu.
Sonra haşıl makineleri çıktı, daha kolay
iş yapar hale geldik. Teknoloji çok gelişti. Bana göre şu anda üretim yapmak o
günlere göre daha kolay.
-Zor olan ne?
-Bugün müşterinin her isteğine
cevap vermek, yenilenmek ve kaliteler
önemli hale geldi. Tahsilat yapmak
da zor. Eskiden Avrupa pazarına değil
İstanbul’a ve Anadolu’ya giderdik. Kara
tezgahlarda astar yapardık, arabaya
doldurur tura çıkardık. Ürünü verir
parasını alırdık. Şimdi pazarlama
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1968 yılında babasından
işi devralan Şükrü
Özçimen, “Ben aldığım
bayrağı bir adım ileriye
taşımaya çalıştım. Şuan
çocuklarım da gayet iyi
şekilde, emin adımlarla
ilerliyor. Artık bizim
yaşımız ilerliyor işleri
yavaş yavaş onlara
bırakıyorum” diyor.
için dünyayı geziyoruz, rekabet var.
Rekabet etmek için de hep yenilenmek
ve teknolojiye hakim olmak gerekiyor.
Tabii eskiden karlılık oranları daha
iyiydi.
-Tekstil sektörü elbette birçok
badire atlattı, 2005’ten itibaren Çin ile
rekabet söz konusu oldu. Ancak Türk
tekstilcileri her zaman Avrupa pazarında başarılarını korudular. Bunu
neye bağlıyorsunuz?
-Türkiye’nin tekstil sektöründe
Avrupa’da başarılı olmasının yegane
parametresi bizlerin hızlı olmasıdır.
Avrupa ülkelerinin her hangi birinden
sipariş geldiğinde bizler en fazla 3
haftada ürünü önlerine koyuyoruz.
Türk tekstil sektörü önemli bir sınıf
atladı ve bunu sürdürüyor. Tüm
şirketler Ar-Ge ve teknolojik odaklı

çalışıyor ve yenileniyor. Zaten
gelişemeyen oyunun dışında kalıyor.
-Gençlere tavsiyeniz nedir?
-Bu iş bana babamdan kaldı. Ben aldığım bayrağı bir adım ileriye taşımaya
çalıştım. Şuan çocuklarım da gayet iyi
şekilde, emin adımlarla ilerliyor. Artık
bizim yaşımız ilerliyor işleri yavaş yavaş çocuklarımıza bırakıyoruz. Benim
tüm gençlere tavsiyem, yeniliklere
açık olmaları ve yenilik yapmaları, çok
gezmeleri, çok çalışmaları ve pazarları
iyi araştırmaları.
-Son olarak bu yıl kuruluşunun
25.yılı olan DOSAB ile ilgili dünden bugüne sizin görüşlerinizi alabilir miyiz?
-Öncelikle bölgemizin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere ve
bugünkü DOSAB Yönetime teşekkür
ediyorum. Hepsi tanıdığım sevdiğim
dostlarım. DOSAB için çok emek veriyorlar. Biz buraya ilk geldiğimizde en
temel konu olan yolu yoktu. Çamurun
içinde çalışıyor, yoğun yağmurda
çalışanlarımız ile birlikte fabrikamızda
mahsur kalıyorduk. Çoğu insan kendi
yolunu kendi yapmaya çalıştı. Zor ve
yokluk günleriyle ama bugün böyle
güzel, hızla gelişen bir bölge oldu. O
zamanları bilen bugünü gören insanlar
olarak bizim için büyük bir atılım oldu.
DOSAB’ın hizmetlerinden, yönetiminin
çalışmalarından memnunum. Faal
ve güvenilir arkadaşlar işin başında.
Buhar ve elektrik tesisi de yapılırsa, faydalı olacak, DOSAB bir basamak daha
yukarı çıkacaktır.

İNCELEME
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BAŞLARKEN
Bugünkü BUTGEM’in hikayesi, 1992
yılında Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı’nın
kurulması ile başlıyor. 1999 yılında BESOB’un
tahsis etmiş olduğu 1.400 metrekarelik bir
alanda BUSİAD’in destekleri ile meslek eğitimleri başlamıştır. 2004 yılı sonunda DOSAB’daki
eğitim merkezinin temeli atılmıştır. Dönemin
Bursa Valisi Oğuz Kağan Köksal’ın koordinasyonunda, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Yönetimi ve Demirtaş Sanayiciler Derneği’nin
büyük destekleri ile DOSAB’da 38 dönümlük
bir arazi tahsis edilmiştir.
BEGEV, mesleki eğitime gönül vermiş
pek çok iş adamının katkıları ile inşa edilen
3.600 metrekarelik yeni binasında 2006 yılı
Ocak ayında hizmet vermeye başlamıştır.
Daha sonra BTSO, BEGEV’i destekleme kararı
almış ve DOSAB’daki Eğitim Kompleksi’nin 2
yeni eğitim bloğunun inşaatını üstlenmiştir.
Toplam 12.000 metrekare kapalı alana ulaşılmıştır. 2009 yılında BEGEV, yerini BTSO
ve DOSAB işbirliği ile kurulan BTSO Eğitim
Vakfı-BUTGEM’e bırakmıştır.
Amaç; sanayide aranılır, yüksek vasıflı, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, toplumsal
sorumluluk sahibi, bağımsız düşünce yeteneği
gelişmiş ve özgüven sahibi teknik elemanlar
yetiştirmek ve ömür boyu eğitim felsefesine
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uygun Meslek Edindirme ve Meslek Geliştirme
programları sunmaktadır.
BUTGEM Eğitim kompleksinde; en son
teknoloji bilgisayarlarla donatılmış ve yine en
son sürüm yazılımların kullanıldığı muhtelif
meslek eğitimlerine ait ‘amfi’ düzeninde derslikler olduğu gibi her türlü teçhizatın bulunduğu uygulama atölyeleri de mevcuttur.
Eğitim Merkezindeki programlara; mesleğini geliştirmek isteyen veya yeni teknoloji
eğitimlerini almak isteyen; meslek lisesi,
meslek yüksek okulu ve üniversite mezunları
katılabilmektedir. Ayrıca mesleği olmayan ve
meslek sahibi olmak isteyen en az lise mezunu
gençler katılabilmektedir. Eğitimler Bursa
sanayisinin ihtiyaçlarına göre revize edilmekte ve sertifikalar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
onaylıdır.
Yılda ortalama 2.500 kursiyer programlarını tamamlamakta, yüzde 80 oranında kurs
sonrası istihdam edilebilmektedir.
DOSAB Perspektif Dergisi, bu sayısıyla
birlikte başladığı ve devam ettireceği söyleşilerde, BEGEV-BUTGEM eğitimleri alıp
iş yaşamında olan insanların hikayelerini
okuyucularına aktaracaktır.

BUTGEM
BAŞARI HİKAYESİ

EBRU ERSÖZ:

2

Öğrenme ve Gelişmenin
Tam Yeri, BUTGEM’dir!

012 yılında boya, baskı, desen
tasarımı kursunu bitiren Ebru
Ersöz, aynı yıl kurduğu Beyazz
Design firması ile bugün sektörde
iddialı bir konumda. Ersöz, “Benim
için, öğrenmenin ve gelişmenin tam
yeri BUTGEM’dir. Kendimi geliştireceğim BUTGEM kursu olduğunda
yine gideceğim” diyor ve hepsi
BUTGEM kursu bitiren çalışanlarıyla,
yurt dışına desen verebilme hayalinin peşinde koşuyor.
-BUTGEM’le nasıl tanıştınız?
BUTGEM kursiyeri olma süreci nasıl
gelişti?
-10 yılı aşkın bir süre otomotiv
sektöründe çalıştım. Doğum nedeni
ile işime ara vermek durumunda
kalmıştım. Doğum sonrası bir kursa
giderek farklı bir şeyler yapmak,
kendimi geliştirmek istedim. BUT-

GEM’i ve kurslarını tesadüfen gazete
ilanından öğrendim. Son gün kayıt
oldum. Hatta yaşım da diğer kursiyerlere göre daha büyüktü. 2011
yılında kursa başladım.
-Aldığınız eğitim neydi?
Otomotiv sektöründe çalıştıktan
sonra tekstil sektörüne yatay geçiş
yaptım, boya baskı desen tasarımı
kursuna yazıldım. Tekstille önceden
hiç bağlantım da yoktu.
-BUTGEM’de ne tür eğitim aldınız ve bu ne kadar sürdü?
-BUTGEM’de çizim, photoshop,
baskıya hazırlama gibi çeşitli eğitimler aldım. Kurs 6 ay sürdü. Kurs
eğitimleri gelişim açısından başarılı,
sadece baskı kısmı deneyim istiyor.
O da ancak çalışarak elde edilebilir, kursun eğitimleri ile gelişmesi
mümkün değil. Baskıya hazırlanmanın teknik boyutu dediğimiz kısım

kesinlikle pratik gerektiriyor.
-Sonraki süreç nasıl gelişti?
-İki tane çocuğum var. Onlar okula başladı ve ben de kendimi geliştirmek için kursa başladım. İlk başta
İş Kur’un kursuna gittim ve tekstil
işinden zevk almaya başladım. BUTGEM kursunu öğrenince daha fazla
kendimi geliştirmek için başvurdum.
Eğitimi sağlamlaştırmam gerektiğine
inanarak bunu yaptım. Kursa girerken hedefim vardı; bu işi yapacağım
diyordum… Kursun bitmesine yakın
ben kendi şirketimi açtım.
- Daha mezun olmadan kendi
işinizi kurmaya karar vermiştiniz.
- Kursun sonlarına doğru, 2012
yılının Şubat ayında şirketimi açtım.
İki ortak olarak başladık ancak şuan
yola ben ve ekibim devam ediyoruz.
Yanımda benim gibi BUTGEM’de
eğitim almış iki arkadaşım çalışıyor.
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Ebru Ersöz, BUTTİM’deki Beyazz Design Firmasında, hepsi BUTGEM mezunu çalışan arkadaşlarıyla birlikte tasarım yapıyor. Eşarp tasarımıyla başlayan
işlerinde bugün giyim üzerine tasarım yapıyor ve baskıya hazırlıyorlar.

BUTGEM’in bana çalışan kazandırma konusunda da katkısı oldu. İlk
olarak eşarp tasarımı yapıyorduk.
Beyaz Desen, Ebru Desen, Miray,
Şura, İgüs ve Sarar gibi firmalar ile
çalışıyoruz. Eşarp tasarım kısmını
oturturduk. Bu konuda iddialıyız,
şimdi farklı kollara hedeflere ilerliyoruz. Beyazz Design firmam ile
piyasada iyi bir yere geldik. Şimdi de
metraj üzerine, giyim üzerine devam
ediyoruz. Hem tasarım yapıyoruz
hem de baskıya hazırlıyoruz.
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-BUTGEM’deki eğitim ve kursları
tavsiye ediyor musunuz?
- Evet. Tüm hocalarımızın çok desteğini gördük. Hocamızın kursta photoshop ve tasarım konusunda bana
katkısı çok oldu. Eğitim sürecinin
sonunda çok geliştiğimi hissettim.
Kurstan sonra hedefim doğrultusunda daha sağlam adımlarla yere
bastım. Keşke İş-Kur’un kursunda vakit geçirmeyip BUTGEM’e gelseydim
dediğim oldu. O zaman belki daha
hızlı gelişirdim.

Eğitimimden memnun kaldığım
ve başarılı olduğunu düşündüğüm
için birçok arkadaşımı BUTGEM
kurslarına yönlendirdim, herkese
de tavsiye ediyorum. Benim için,
öğrenmenin ve gelişmenin tam yeri
BUTGEM’dir. Kendimi geliştireceğim
BUTGEM kursu olduğunda yine
gideceğim.
-Bundan sonraki hedefleriniz ve
hayalleriniz nedir?
-Hedefimiz şu; önü açık bir sektörde olduğumuz için metraj, ev tekstili
ve bir sürü kola girebilmek. Tek hayalim yurt dışına desen verebilmek.
Bunu başarırsam tüm hayallerim
gerçekleşmiş olacak.
-Son olarak BUTGEM ile ilgili görüşleriniz veya önerileriniz nedir?
-Teknik boyutta staj imkanlarının
daha çok olduğu çalışmalar yapılmasını temenni ediyorum. BUTGEM’in
yasal olarak staj verebilme imkanı
olmadığından bunun sıkıntısı çekiliyor. BUTGEM’de eğitim şartlarımız
çok iyiydi. Herkesin bir bilgisayarda
çalışma şansı vardı ve tüm hocamız
bizlerle tek tek ilgileniyordu.

DOSABSİAD
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BAYRAM GÜLER:

Mesleki Eğitimde Günümüz
Şartlarını Yakalamıştır

B

UTGEM’deki sac kalıp tasarım
kursunu bitirdikten sonra,
BUTGEM’in Almanya Aachen
Sanayi Odası ile yapmış olduğu
öğrenci değişimi programına
kapsamında bir ay Almanya’da
eğitim gören Bayram Güler, eğitim
sürecini tamamladıktan sonra B Plas
Ar-Ge Merkezi’nde göreve başladı.
Güler, “BUTGEM, bir mesleğin bir
kişiye nasıl öğretilmesi gerektiğini
ve firmaların çalışma ortamlarını
çok rahat anlayabilecek bir eğitim
kurumudur” diyor.
- İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz,
BUTGEM öncesi ne tür eğitimler
aldınız?
- 2003 yılında Tophane Teknik Lisesi Makina Bölümü ve 2008 yılında
Uludağ Üniversitesi TBMYO 2 yıllık
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Otomotiv Bölümünden mezun oldum, sonra Açık Ögretim Fakültesi’nde işletme bölüm öğrencisiydim. Askerden geldikten sonra uzun bir süre
‘ne iş yapabilirim’ diye düşündüm.
Mevcut eğitimlerim ile iş bulabilir
miyim korkusu başladı. Başvuruda
bulunduğum çoğu firmadan tecrübe
eksikliği nedeniyle olumsuz yanıt
geliyordu. Bu şekilde 6 ay iş aradım,
ama sonuç hep aynıydı.
- BUTGEM’le nasıl tanıştınız,
kursları nereden öğrendiniz?
- BUTGEM kurslarını gazetede
okudum ve birkaç yerde broşürlerini
görmüştüm.
- Burada ne eğitimi aldınız?
- Sac Kalıp Tasarım kursuna gittim. Toplam 896 saat eğitim aldım.
Eğitimlerim esnasında catia tasarım
programı üzerinde temel konulardan

başlayarak bütün gereken konular
üzerinde eğitim aldım. Birebir eğitim
alarak çok iyi derecede programı
öğrendim. Bu programı BUTGEM’e
başlayana kadar hiç bilmiyordum.
Eğitimler ilk başladığımda zorlandım ama eğitim veren eğitmenler
sayesinde programı çok iyi derece
öğrenme imkanım oldum.
Catia eğitimi dışında CAM nasıl
yapılır. Cnc makinalarına nasıl
aktarılır. Cnc nasıl çalıştırılır, teknik
resimler nasıl hazırlanır ve imalat
aşamaları nelerdir, gibi konuları da
öğrendim. BUTGEM’de bu teknik
eğitimler esnasında haftanın 4 saati
İngilizce eğitim verildi. Ancak bu eğitim okuldakiler gibi değildi, birebir
karşılıklı konuşma olarak daha rahat
İngilizce konuşma konusunda eğitim
gördük.

BUTGEM
BAŞARI HİKAYESİ
- Mezun olduktan sonra iş yaşamına atılmanız nasıl oldu?
-BUTGEM kursu bittikten bir ay
sonra bir firmada çalışmaya başladım. Beş ay kadar burada çalıştım.
Ancak bırakmak zorunda kaldım.
Bırakma sebebim; BUTGEM’in
Almanya Aachen Sanayi ve Ticaret
Odası ile yapmış olduğu 1 aylık
öğrenci değişimi programına gitmeyi
kazanmış olmamdı.
Almanya Aachen şehrinin
Erkelenz bölgesinde eğitim aldım.
Erkelenz Bölgesi’nde bulunan bir
firmada değişim programı ile staj
yaptım. Almanya’nın çalışma ortamlarını gördüm. Tasarım aşamasından, montaj konusuna kadar bütün
bölümlerde bire bir gözlem yapmak
ve merak ettiğim bütün konularda
çalışanlardan çok rahat bilgi alma
şansım oldu.
Bu süre içerisinde staj dışında
kültürel yapılarını, yaşam tarzlarını,
okul ve eğitim alanları konusunda
gözlemde bulundum. Bire bir okuldaki öğrencilerle birlikte derslere
girdim. Bir aylık eğitimden sonra
Türkiye'ye geldim. İki hafta sonra iş
aramak için başvurmuş olduğum B
Plas Firmasında işe başladım. 2 yıldır
aynı firmada çalışmaktayım.
- Arkadaşlarınızı, iş arayanları
BUTGEM’e yönlendiriyor musunuz?
- BUTGEM gerçekten bana
azim eden bir kişinin neler
başarabileceğini öğretti. Tavsiye
konusunda ise iş arayan çevremdeki
herkese BUTGEM’e gitmeleri için
ısrar ediyorum. Örnek olarak
kendimi anlatıyorum. Bazı
arkadaşların ilk olarak kursa
başladığımda boş ver vazgeç gibi
yorumları oldu. Kurs bittikten
sonra ve şu anda çalışmış olduğum
firmayı ve çalıştığım pozisyonu
gördüklerinde gerçekten şaşırıyorlar.

Bayram Güler, değişim programı çerçevesinde Almanya Aachen’de eğitim gördü.

Ben bu şekilde bazı konuşmalarımda
örnek olarak kendimi gösteriyorum.
Dolayısıyla çoğu arkadaşım kurs için
başvuru yaptılar. Benim gibi onlar
da eğitim bittiğinde istemiş olduğu
firmalarda görev yapmaktalar.
BUTGEM, bir mesleğin bir kişiye
nasıl öğretilmesi gerektiğini ve
firmaların çalışma ortamlarını
çok rahat anlayabilecek bir eğitim
kurumudur.
-BUTGEM’le ilgili bundan sonraki süreçte beklentileriniz neler?
-BUTGEM modelinin yaygınlaştırılması ve böylece birçok yerde /
bölgede daha çok kişiye ulaşılması
gerektiğini düşünmekteyim. Nedeni
ise eğitim konusunda alanın az
olması… Daha çok alan ve eğitim,
daha çok genç ve işsiz insanlara
destek olmak demektir. Bu şekilde
sanayi merkezi Bursa’da nitelikli
işgücü artacak, işsiz veya mesleği
olmayan kimse kalmayacaktır diye
düşünüyorum.
-Genel olarak ülkemizin mesleki
ve teknik eğitim konusundaki görüş
düşünce ve eleştirileriniz nelerdir?
-Teori ile pratiğin örtüşmediğini
düşünüyorum. Çalışma ortamlarında yeni işe başlayan bir yeni mezun,

sudan çıkmış balık gibi kalabiliyor.
Çünkü eğitimde eski bilgiler ve
sistem üzerinde bilgiler veriliyor.
Oysa çalışma ortamında teknoloji
değişmiş, bize eski sistem öğretilmiş.
Mezun kişi çalışma ortamına geldiğinde, eğitim almış olduğu konuların veya makinaların artık olmadığı
görüyor ve bu yeni sisteme alışmakta zorlanıyor. Okullarda her çeşit makina olmadığından dolayı öğrenciler
ancak kitap üzerinden görüyorlar.
Sanayi ortamına girdiklerinde veya
sorulduğunda sadece kitaplarda görmüş olduklarını söylüyorlar. Çözüm
eğitim ortamlarını değiştirmek. Bu
konuda Avrupa’nın eğitim anlayışının Türkiye'de uygulanması gerekir
diye düşünüyorum.
- İş yaşantınızda varmak istediğiniz nokta hedefleriniz nelerdir?
-Herkes gibi benim de hedefim en
iyi olmak. Çalışmış olduğum firmaya,
ülkeme en iyi şekilde hizmet vermek,
başarıları ile en üst seviyelere ulaştırmaktır. Üniversite zamanlarında bir
yerde okuduğum bir yazıyı eklemek
isterim; insan, ancak çalıştığını
kazanır. Hz. Mevlana’nın bu sözü gerçekten doğru bir sözdür. Çalıştıkça,
başarılarımı gördükçe anladım.
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Yrd.Doç.Dr.Arif YILDIRIM
Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Kurtuluş KAYMAZ
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Dijital Çağın Bilgi Savaşları

Bilgi Güvenliği

Özel sektör kuruluşlarının marka, patent, endüstriyel tasarım başta olmak üzere,
yıllarca depoladıkları finansal bilgilerinin, insan kaynakları ile ilgili personele ait
bilgilerinin, müşteri ve tedarikçi bilgilerinin ne derecede “güvende” olduklarını
sorgulamalarında fayda bulunmaktadır.
Bilgi savaşı, Amerikan Savunma
Bakanlığı sözlüğünde şu şekilde tanımlanmıştır: “Kriz zamanlarında, düşman
bilgi sistemlerini etkilemeye çalışırken,
kendi bilgi sistemini koruma davranışıdır.”
Bilgi kullanılarak yapılan bir saldırı,
yanıltma, düşman psikolojisini bozma
ya da bilgi sistemini besleyen elektrik
sistemini çökertme vb. biçimlerde ortaya çıkabilmektedir.
Bilginin bu süreçte iyi yönetilmesi
ve her türlü saldırıya karşı korunması

artık bir gereklilik haline gelmiştir. Bu
amaçla, devlet otoritesi, ticari işletmeler ve hatta bireyler düzeyinde çeşitli
politikalar üretilmesine ve bilgi güvenliğini sağlayıcı önlemler (farkındalık
geliştirme, donanım güçlendirme, yazılım geliştirme gibi) alınmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
BİLGİ YÖNETİMİ
Bilgi yönetimi, yenileşime dayalı
endüstrilerin en kritik süreçlerinden
birini oluşturmaktadır. Bilgiye ulaşma,

yeni bilgi üretme ve bilgiyi depolama,
inovatif iş süreçlerinin üç önemli sacayağını oluşturmaktadır.
Bu üçlü sarmal yapıya son zamanlarda bir yenisi eklenmiştir; “Bilgi
güvenliği”.
İnternet kullanımının beraberinde
getirdiği olası tehditlere karşı kurumların ve bireylerin ellerindeki mevcut veri
depolarının “güvenliğini” sağlamak
konusunda çeşitli kaygılarının oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Verinin kontrol dışı sızması, başka
kişi veya kurumlarca çalınması, bireyler ve kurumlar açısından istenmeyen
mali yüklerin oluşmasına, kurum ve birey bazında güvenlik açıklarının ortaya
çıkmasına, imaj ve itibar kayıplarına ve
özellikle iktisadi açıdan global ölçekte
kurumların rekabet gücünün zayıflamasına zemin hazırlamaktadır.
Dolayısıyla bu yazıda, günümüzün
en popüler kavramları arasında sıkça
işittiğimiz siber güvenlik, siber savaş,
bilgi güvenliği, endüstri casusluğu,
büyük veri gibi kavramların ekonomik
ve kamusal boyutlarına değinilecektir.
YENİ ÇAĞIN TEHDİT UNSURLARI
Enformasyon, bir ülkenin askeri,
finansal, teknolojik, enerji, iletişim ve
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acil servis altyapısı için hayati düzeyde
gerekli bir kaynaktır. Bu noktada enformasyon “özgürlüğün sembolü” olabilirken diğer yandan söz konusu altyapılar
için bir “tehdit” unsurudur. Yeniçağın
tehdit unsurları artık siber suç, siber
terörizm, hacktivizm, siber savaş kavramları etrafında kümelenmektedir.
Enformasyonun bu tehditkâr yapısı,
enformasyon akışının hızı, iletişim
şebekelerinin yaygınlığı ve medyatik
etki, toplumda bireyleri “kullanıcı”
olmaktan çıkarmakta, “seyirci” haline
dönüştürmekte, olup biten her şeyi bir
“gösteri” haline çevirmektedir.
Siber suç, siber terörizm, hacktivizm,
siber savaş gibi kavramların yaygınlık
kazanması, ekonomik, sosyal ve hatta
siyasal boyutta maliyetlerin ortaya
çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

SİBER SUÇLARIN MALİYETİ
Strateji ve Uluslararası Çalışmalar
Merkezi, siber suçların yıllık maliyetini 400 milyar dolar olarak açıklamaktadır.
Bir güvenlik firması olan Gemalto’nun verilerine göre ise 2014 yılında
dünya genelinde önemli 1.500 veri
sızıntısında yaklaşık 1 milyar veri açığa
çıkartılmıştır.
Tüketicilerin hayatlarının ve şirket
kayıtlarının hızlı dijitalleşmesi nedeniyle 2019 yılına gelindiğinde veri
sızıntılarının global düzeydeki maliyeti,
bir araştırma kuruluşu olan Juniper’in
“2015 Yılı Siber Suçların Geleceği Raporu’nda” 2,1 trilyon dolar olarak tahmin
edilmiştir. Bu rakam 2015 için yapılan
ön tahminlerin yaklaşık 4 katına denk
gelmektedir.
Verizon (Amerikan GSM Operatörü),
2015 yılı Veri Sızıntı Araştırma Raporu’nda; siber saldırıların % 60’ında, “saldırganlar bir organizasyon verilerini
dakikalar içinde açığa çıkartmakta ve

halen saldırıların % 15’inin tespiti günler almaktadır” ifadesi ile siber güvenlik
konusunda gelinen noktanın vahametini farklı şekilde ortaya koymaktadır.
Ponemon Enstitüsü’nün 2015 yılı
“Veri Sızıntı Maliyetleri” çalışmasında
ise durum pek de iç açıcı gözükmemektedir:
- Bir verinin global düzeyde ortalama maliyeti 3,79 milyon dolar seviyesindedir.
- Her bir kaybolan ya da çalınan kaydın birim maliyeti, veri başına ortalama
170 dolardır.
- Amerika için 2015 yılında, bir
verinin açığa çıkma maliyeti şirketler
düzeyinde 6,53 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir.
- Kötü niyetli saldırıların ortalama
tespit süresi 256 gün olarak raporda yer
almaktadır.
GLOBAL ÖLÇEKTE GERÇEKLEŞEN
BAZI VERİ SIZINTI MALİYETLERİ
Home Depot Şirketi Sızıntısı (Perakende Sektörü): 10 milyon dolar.
Sony Şirketi Sızıntısı: 83 milyon
dolar. Sadece bilgisayar sisteminin yeniden sorunsuz hale getirilme maliyeti,
ayrıca sistem temizlik maliyeti olarak
da 35 milyon dolar.
Target Şirketi Sızıntısı: 252 milyon
dolar ve her gün bu maliyetler özellikle
sigorta maliyetleri ve diğer masraflardan dolayı artmaya devam etmektedir.
Antivirüs yazılım firması Symantec,
Nisan 2015 Güvenlik Raporu’nda ve
Verizon’un da aynı tarihli raporlarında;
317 milyon adet yeni virüs, solucan,
trojen vb. istenmeyen zararlı yazılımın
2014 yılı içinde üretilmiş olduğu ve her
gün için 1 milyon yeni tehdidin ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu durum
bilişim sistemlerinin çok da korunaklı
olmadığının bir başka göstergesidir.
Ülkeler bazında değerlendirildiğinde, siber güvenliğin ekonomik, siyasal
ve ticari tehlikelerine karşı devlet bütçesinden en yüksek payı ayıran ülke
14 milyar dolar ile ABD’dir. Amerikan
Elektrik Dağıtım şebekesine yapılacak
bir saldırının, 1 trilyon dolarlık zararın
ortaya çıkmasına neden olacağı ifade
edilmektedir.
Saldıran taraf, savunma tarafına
göre daha hızlı hareket etmektedir. Bu
noktadan hareketle, 2014 yılı yapılan
en yaygın 3 saldırı tipine karşı, tespit ve
savunma oluşturma süreleri sırasıyla
204 gün, 22 gün ve 53 gündür.

ŞİFRELİ FİDYE YAZILIMLARI
Diğer taraftan şifreli fidye yazılımları günümüzde % 4000 artmıştır. Şifrelenmiş dosyaların kurtarılması için 300
ile 500 dolar arası fidye istenmekte ve
bir anahtar/şifre karşılığında verilerin
serbest bırakılacağı taahhüt edilmektedir. Buna rağmen şifrelenmiş verilerin
serbest bırakılma garantisi de bulunmamaktadır.

Temmuz 2015’te yapılan bir araştırmaya göre siber saldırıların arkasındaki
motivasyon unsurlarının siber suç, hacktivizm, siber casusluk ve siber savaş
olduğu belirtilmektedir.
Bunlardan siber casusluk ve siber
savaş çok daha spesifik beceriler ve
spesifik hedefler gerektirmesi nedeniyle düşük oranlarda kalsa da aslında
mevcut durum çerçevesinde büyük bir
tehlike arz etmektedirler.
Aynı araştırmanın saldırı teknikleri
verilerine bakıldığında; DNS çalma,
hesap çalma, PoS Malvera, DDOS,
tahrifat, SQLi gibi yöntemler dışında,
bilinmeyen bazı yöntemlerin de bulunduğunu söylemek mümkündür. Bilinmeyen yöntemler genel olarak “hibrid”
yöntemlerdir ve güvenlik önlemi alma
noktasında kurumsal sistemleri çaresiz
bırakmaktadır.
SİBER SALDIRILAR VE SEKTÖRLER
Siber saldırılar, sektörlere göre çeşitlilik göstermektedir. Buna rağmen,
genel olarak endüstri/sanayi kuruluşları, saldırıların en çok ilgi odağı
olmuştur. 2014 yılında da bu değişmemiş ve endüstri kuruluşlarına yapılan
siber saldırılar %29,5 oranında gerçekleşmiştir.
Devlet, sağlık, eğitim kurumları, adli
kurumlar, STK’lar, medya kuruluşları
saldırıların hedefi olan diğer yapılardır.
İletişim teknolojilerinin bu yeni hali
bir toplumu etkilediği gibi toplumsal
düzeni sağlayan kamu ve özel sektör
kuruluşlarının yapılandırdığı sistemleri
de etkilemektedir.
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SİBER ORDU KURMAK
Özellikle bilişim sektöründe hızla
ilerleyen bu tehditkâr teknoloji, devlet
yapılanmasının da konu ile ilgili çeşitli
önlemler almasını zorunlu kılmaktadır.
Son birkaç yılda süre gelen siber savaş, enformasyon savaşı, kod savaşları
vb. konularda yürütülen tatbikatlar,
devletlerin konu ile ilgili önleyici çabalarının en açık göstergeleridir. Bu çerçevede, siber ordu kurma çalışmalarına
herkesten çok önce başlayan ülkeler
dikkat çekicidir.
İnternetin icat edildiği ülke olan

Amerika başta olmak üzere, Rusya,
İran, Kuzey Kore, Suriye, Rusya’nın
saldırısından sonra harekete geçen
Estonya ve son olarak da ordusunda elit
siber askerler olduğunu kabul eden Çin,
kodların dünyasında ordu sahibi olan
nadir ülkelerdendir.
Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan
Stuxnet solucanı, siber dünyanın siber
silahlarının bir prototipi olarak İran’ın
Nükleer Programına yönelik ortaya
çıkmış ve İran’ın kendi internetini
kurma kararı almasında da etkili olan
sebeplerden biri olmuştur.

Acil Müdahale ve Araştırma Enstitüsü (ERRI) direktörü Clark Staten’in Amerikan Senatosu’nda; “Terörist gruplar
bile mesajlarını yayınlamak için
interneti kullanmakta ve aynı anda
farklı ülke toplumlarını yanlış yönlendirebilmektedirler” açıklamasından da
anlaşılacağı üzere kod savaşları sadece
sistemlerin savaşı değil, aynı zamanda
terör örgütlerinin de dahil olduğu yeni
asimetrik dijital savaş türüdür.
Bu sebeplerledir ki, Mayıs 2011’de
Pentagon stratejik sistemlerine yapılacak her türlü saldırıyı savaş sebebi
sayacağını deklare etmiştir. Sistemler
merak uyandıran yapılardır (uzay araştırmaları buna en büyük örnektir) ve
bu sebeple de gizemin arkasına geçmek
için her türlü yöntem kullanılmaktadır.
BİLGİ GÜVENLİĞİ TESTLERİ YAPIN
Gelinen aşamada, bilhassa özel
sektör kuruluşlarının marka, patent,
endüstriyel tasarım başta olmak
üzere, yıllarca depoladıkları finansal
bilgilerinin, insan kaynakları ile ilgili
personele ait bilgilerinin, müşteri ve
tedarikçi bilgilerinin ne derecede “güvende” olduklarını tekrar sorgulamalarında fayda bulunmaktadır.
Ticari açıdan sızan her verinin, kurumun ulusal ve uluslararası düzeydeki
rekabetçi pozisyonunu olumsuz yönde
etkileyeceği açıktır. Diğer taraftan, yine
sızan her veri kümesinin, yerine konması uzun ve maliyetli sonuçlar yaratacağı bilinmelidir.
Sonuç olarak “bilgi güvenliği testlerinin” yapılması hayati önem taşımaktadır.

-Ara başlıklar dergi editörü tarafından
konulmuştur.

Yrd.Doç.Dr.Arif Yıldırım;
“Bilişim Sistemlerinde Veri Güvenliği
Yaklaşımı ve Şifreleme Algoritmaları:
DNA Algoritması Önerisi” başlıklı tezi ile
2010 yılında Marmara Üniversitesi’nden
Bilişim alanında doktora derecesine
sahiptir. Kurucu öğretim üyesi olarak
Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi
bünyesinde Dekan Yardımcılığı ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
ile 2 ayrı bölüm başkanlığı görevlerinde
bulunmuştur. “Sosyal Medya ile Zihin
Hackleme”, “Sosyal Medya Gazeteciliği
ve Hacktivizm”, yüksek lisans
düzeyinde “Aktivizm, Dijital Aktivizm ve
Hacktivizm” ve “Gelişim ve Dönüşüm
için KİA ve Bilişim Teknolojileri” gibi

62

dersler vermektedir. Ayrıca, İngiltere’de
yayın faaliyetlerini sürdüren “Journal of
Media Critiques” adlı derginin kurucu
baş editörlerinden biri olarak görev
yapmaktadır.
Sosyal medya ve on-line davranışlar,
genetik şifreleme, hacktivizm, kişisel
gizlilik, P2P, siber suç, siber güvenlik,
siber terörizm, big data (büyük veri) gibi
konularda halen araştırmalarına devam
etmektedir.
Doç.Dr.Kurtuluş Kaymaz;
1999 yılında Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü’nden lisans derecesini
almıştır. Sonra sırasıyla 2002 yılında

UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Bölümü’nden Yüksek Lisans, 2008
yılında ise aynı üniversitede Doktora
eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında
İşletme Bölümü Yönetim-Organizasyon
Anabilim Dalında Yardımcı Doçent
kadrosuna atanmıştır. Ekim 2014 yılında
ise Doçentlik ünvanını almıştır.
İnsan kaynakları yönetimi alt
disiplininde akademik çalışmalar yapan
Kaymaz’ın, Yönetim ve Organizasyon
alanı ile bağlantılı çeşitli makaleleri
bulunmaktadır. Performans Değerleme
ve Çalışan Verimliliği: Performansta
Geribildirim, Ücret Yönetimi: Beceri Bazlı
Ücretleme Sistemi, Zaman Yönetimi ve
Stres Yönetimi adı altında çeşitli kitapları

bulunmaktadır.
Akademik çalışmalarının yanı sıra,
2008-2014 yılları arasında Uludağ
Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği
Geliştirme, Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde (ÜSİGEM) Genel Sekreterlik
görevini, 2014 yılında ise Uludağ
Üniversitesi Kariyer Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini
yürütmüştür.
Performans yönetimi, ücretleme
sistemleri, eğitim yönetimi, öneri
sistemi, çalışan memnuniyet
araştırması, kurumsal itibar araştırması,
organizasyon dizaynı konularında
çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulama
çalışmaları mevcuttur.

w w w. r u m e l i m u t f a g i . c o m . t r

“1963’ten beri Bursa’nın tadı tuzu”

Ca t e r in g

O r g an iz as yo n

O k ul Yemek ler i

Yer i n d e & Ta şı ma Yemek Hi zmeti
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SEKTÖR HIZLI BÜYÜYOR
Türkiye’de araç kiralama sektöründe 250 bin adetlik araç parkı var.
Müşteri sayısı 38 bin civarında… 2015’in ilk yarısında sektör yüzde 16 büyüdü.
Kiralama yönteminin finansal ve operasyonel avantajlarının keşfedilmesiyle
sektör son yıllarda hızlı bir büyüme grafiği yakaladı.

O

tomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre
Türkiye’de yeni otomobil
satışları, 2015 yılının ilk yarısında yüzde
45,2 oranında arttı. Tüm Oto Kiralama
Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) aynı
dönemi kapsayan TNS Global işbirliğiyle yaptığı rapora göre, kiralama sektörü
Türkiye’de satılan yeni otomobillerin
yüzde 14,6’sı olan yaklaşık 47 bin 930
adet yeni aracı filosuna kattı.
15 MİLYAR TL AKTİF BÜYÜKLÜK
2014 yılının ilk yarısı sonuna göre
%16,6’lık bir büyüme kaydeden sektörün parkındaki araç sayısı yaklaşık 250
bin 95 adet oldu. 2015 yılının ilk yarısında yapmış olduğu yaklaşık 3 milyar 168
milyon TL’lik yeni araç yatırımı ile Türkiye operasyonel kiralama sektörünün
aktif büyüklüğü 15,1 milyar TL’ye ulaştı.
2015 yılının ilk yarısı sonunda, sektörün müşteri sayısı 2014 yılının aynı
dönemine göre %28,1 oranında artarak
37.396’ya ulaştı. 2014 yılının ilk yarısı
sonunda sektörün müşteri başına düşen
araç sayısı 6,8 iken 2015 yılının ilk yarısı
sonunda bu rakam 6,3’e düştü.
İŞLETMELER İÇİN
ETKİN KAYNAK KULLANIMI
Türkiye operasyonel kiralama
sektörünün gelişimi ile ilgili görüşlerini
paylaşan TOKKDER Yönetim Kurulu
Başkanı F. Türkay Oktay, “Türkiye
ekonomik büyüme için dış kaynağa
ihtiyaç duyan bir ülke. Bu nedenle, ülke
olarak kısıtlı kaynaklarımızı verimli
kullanmak durumundayız. İşte tam bu
noktada, operasyonel kiralama yöntemi
her boyutta işletmeye kaynaklarını
etkin kullanma ve verimli çalışma
olanağı sağlamakta. Operasyonel kira-

lama yönteminin yarattığı finansal ve
operasyonel avantajların çok uluslu ve
büyük yerel şirketlerin yanı sıra küçük
ve orta ölçekli işletmeler tarafından da
keşfedilmesiyle sektör bu hızlı büyüme
grafiğini yakaladı. Elbette birçok sektör
oyuncusunun büyük şehirler dışında da
ülkemiz coğrafyasındaki tüm işletmelere ulaşmaya çalışması da bu büyümede
önemli rol oynamakta” dedi.
SEKTÖR OLGUNLAŞMA AŞAMASINDA
TOKKDER Genel Koordinatörü Tolga
Özgül ise yaptığı değerlendirmelerde,
“Operasyonel kiralama sektörünün Türkiye’de henüz olgunlaşmamış bir sektör
olduğu söylenebilir. Ülkemiz yollarındaki yaklaşık 10 milyon otomobilden
2 milyon 400 bin kadarının şirketler ve
işletmeler tarafından iş amaçlı olarak
kullanılmakta olduğu düşünülürse,
operasyonel kiralama henüz bu araç
parkının ancak yüzde 10’una hizmet verir durumda. Gelişmiş ülkelerde bu oran
yüzde 30-45 arasında değişmekte. Bu da

sektörün ülkemizde önemli bir büyüme
potansiyeline sahip olduğunun önemli
bir göstergesi” dedi.
Türkiye filo kiralama pazarının daha
hızlı büyüme rakamlarına ulaşmasındaki en büyük engellerden biri hafif
ticari araçların kiralanmasına yönelik
kısıtlamalar gösteriliyor. Türkiye’de büyük ve küçük işletmeler dâhil 500 binlik
bir hafif ticari parkı tahmin edilirken, bu
kısıtlamaların kalkması halinde Avrupa
ülkelerindeki erişilen potansiyele
ulaşılması ve Türkiye’de sektörün daha
da hızlı büyüme rakamlarına ulaşılacağı
belirtiliyor.

BİR BAKIŞTA
Araç Alım
Tutarı
Milyar TL

Büyüme

Yıl

Araç Adedi

Müşteri
Sayısı

Araç Alım
Adedi

2010

117.500

9.675

53.541

1.8

11,9%

2011

142.000

11.990

59.986

2.4

20,9%

2012

170.000

17.285

67.728

3.1

19,7%

2013

207.000

26.189

89.941

5.1

21,9%

2014

236.900

33.116

103.444

7.1

14,3%

2015*

250.000

37.396

47.930

3.2

16,6%

*2015 1.yarıyıl Kaynak: TOKKDER
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Araç parkının yüzde
%51,1’i C segment
araçlardan oluşuyor.
B segment %29,7,
D segment araçlar ise
%13,5 pay alıyor.

Renault, yüzde
28’lik payı ile Türkiye
kiralama sektörünün araç
parkında en çok tercih edilen
marka. Onu %17,8 ile VW,
%12,8 ile Ford, %10,1 ile
Fiat takip ediyor.

Araç parkının
%93,8’i dizel araçlardan
oluşuyor.
Manuel vites araçlar
%59,4 pay alıyor.
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Kiralama-Satın Alma
Hangisi Daha Avantajlı?
Binek otomobiller yüzde 37-130 oranları arasında ÖTV ve bunun dahil olduğu tutar
üzerinden hesaplanan yüzde 18 oranında katma değer vergisi söz konusu.
Araç satın alındığında;
- Alınan aydan, yıl sonuna kadar
olan dönem için, aylık amortisman
hesaplanıp, gider yazılabiliyor.
- Satıldığında, doğan kazanç için
vergi ödeniyor, ayrıca satış işlemi %1
KDV‘ye tabi.
- Bakım-onarım, muayene, kasko
ve riski de (kaza) işletme üzerine
oluyor.
Kiralama durumunda;
- Toplu olarak fon çıkışı olmuyor.
Aylık kira faturaları doğrudan gider
olarak yazılıyor, vergi avantajı sağlanıyor.
- Kiralama faturalarındaki KDV
indirim konusu yapılabiliyor.
- Kaza, arıza, serviste kalma gibi durumlarda yeni araç tahsis ediliyor.
- Yağ değişimleri, arıza, bakım,
akü değişimleri vb. kiralama şirketi
tarafından karşılanıyor.
- Muayene ve egzoz emisyonu
ücreti, trafik sigortası ve kasko gibi
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masraflar kiralama şirketi tarafından
karşılanıyor.
Özetle, işletmenin karlılığına ve
vergisel durumuna göre araç satın
alma veya kiralama daha avantajlı
olabiliyor.
30-42 Ay Tercih Ediliyor
Türkiye’de araç kiralamada en çok
tercih edilen vade yapısı, yüzde 60,7
ile 30-42 ay arasını kapsıyor. 18-30
ay arası yüzde 22, 43 aydan fazla
yüzde 11 ve 18 aydan az yüzde 5 vade
yapıları söz konusu. Sözleşmelerde
kullanılan para birimi yüzde 81 ile
Euro. TL sözleşmeleri yüzde 14,6, dolar
sözleşmeleri ise yüzde 4,7 paya sahip.
Dizel Araçlar Gözde
Kiralama sektöründe araç özellikleri yakıt tipine göre incelendiğinde,
dizel araçların yüzde 94 payla gözde
olduğu görülüyor. Benzinli araçlar
yüzde 6 oranında tercih ediliyor.
Şanzıman tipine göre manuel vitesli

araçlar yüzde 59, otomatik vitesli
araçlar yüzde 41 paya sahip.
Büyüme Orta ve Doğu Avrupa’da
Frost & Sullivan’ın 2014’de Batı
Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa ve İskandinav ülkelerini de içeren 26 ülke
kapsayan filo ve araç kiralama pazarı
araştırmasına göre, bu bölgede yıllık
olarak 15,9 milyon binek araç satılıyor. Bu ülkelerde filo satışları 4,8 milyon adet. Batı Avrupa, filo kiralama
anlamında gelişmiş ve doymuş Pazar
ve bu ülkelerdeki ekonomik yavaşlama filo pazarını olumsuz etkiliyor.
Burada 2014-2018 yılları arasında
kiralama firmaları, yeni araç alımları
için yıllık yüzde 3’lük bir büyüme beklentisi içinde. Bunun için global filo
kiralama firmaları hedef ülkeleri Orta
ve Doğu Avrupa oldu. Bu ülkelerde
2014-2018 arasında kiralama firmaları
alımların yıllık yüzde 9,5’lik, Türkiye’de aynı periyotta yüzde 10’luk
büyüme bekleniyor.

MAKALE
BAHTİYAR ÖZDEMİR / Bahtiyar Özdemir Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı
bahtiyar@bahtiyarozdemirsigorta.com

Şirket Filoları ve Sigorta İlişkisi

Y

aygın kullanımıyla operasyonel
kiralama olarak bilinen filo
kiralama, son yıllarda müthiş bir
ivme yakalayarak ülkemiz genelinde
de sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak
dikkat çekiyor.
Filo kiralamaların hangi durumda
gerçekleştiğine kısaca değinecek olursak, işletmelerin vasıta bazlı ihtiyaçlarını, satın alma yöntemiyle değil de
süreçsel olarak kiralaması şeklinde
nitelendirebiliriz.
Bildiğiniz gibi araç kiralama sektörü
açısından, sigorta sektörüyle olan
karşılıklı bağlantı çok yönlü bir süreç
içermektedir. Her türlü bireysel veya
kurumsal araç kiralamalarında olduğu
gibi filo kiralanmasında da alınan
araçların vergi, sigorta, bakım, onarım
vb. gibi birçok ek maliyetleri karşımıza
çıkıyor.
Filo kiralama sürecine yönelen
yerel, ulusal veya uluslararası ölçekli
firmalar açısından, dikkat edilmesi
gereken en önemli konuların başında

şüphesiz ki, araçların kapsamlı şekilde
sigortalanması ve buna bağlı olarak
da kiralanan araçların olası hasar veya
onarım safhalarının takibi gelmektedir.
Firmalar açısından 2015 yılının
ilk dönemlerine ilişkin açıklanan son
verilere göz atacak olursak, yaklaşık 1
milyar 147 milyon TL’lik yeni araç yatırımı ile ülkemizde filo kiralama sektöründeki aktif büyüklüğün, 13,9 milyar
TL gibi çok ciddi rakamlara ulaştığını
görüyoruz… Elbette ki bu rakamlar her
geçen yıl daha da artıyor.
TÜM SÜREÇ GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMALI
Filo kiralamalarında sigorta yönünde bağlantıyı değerlendirdiğimizde,
poliçelerin işletmelere çok ciddi avantajlar getirdiğini de görebiliyoruz.
Öyle ki, firmaya ait araçların hepsi
tek poliçe altında veya her araca ayrı
poliçe olup, aynı şartlar geçerli olacak
şekilde düzenleniyor. Bu şekilde avantaj olarak, özellikle fiyat avantajları

ve takibin daha kolay olması şeklinde
karşımıza çıkıyor.
Tabii bu sürecin birtakım dezavantajları da yok değil. Örneğin, sigorta
şirketlerinin her birinin uygulamaları
farklı… Yani hasarsızlık indiriminin bir
sonraki seneye aktarılamaması veya
başka sigorta şirketine geçişte aktarma
olmaması, hasar alan bir araç yüzünden tüm portföyün olumsuz etkilenmesi gibi çeşitli konular da önem arz
ediyor.
Filo kiralama süreçleriyle ilgili
sigorta bazlı dikkat edilmesi gereken
konulara değinecek olursak, özellikle
manevi tazminat limitlerinin ne kadar
olduğu, 3.şahıslara verilecek zararların
limitleri, tek sürücü kullanım şartı
aranıp aranmadığı, asistans hizmetlerinin içeriği, hasar anında yedek araç
kiralama şartları ve onarım yapılacak
anlaşmalı servis ağı gibi çok çeşitli
etmenler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Saygı ve Sevgilerimle,
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Borusan Otomotiv Premium Kiralama

En Geniş Lüks Filoya Sahip

Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 3.200 otomobile ulaşan araç hacmiyle,
Türkiye’deki en geniş lüks otomobil filosuna sahip…

2

012 yılında, Borusan Otomotiv
Grubu şirketi olarak kurulan Borusan Otomotiv Premium kiralama,
Borusan Otomotiv’in distribütörlüğündeki BMW, MINI, Jaguar ve Land
Rover markalarının ayrıcalığı ile uzun
dönemli (12-47 ay) kiralama hizmetini
hem birey hem de kurumlara sunuyor.
Bugün yaklaşık 3.200 otomobile ulaşan
hacmiyle, Türkiye’deki en geniş lüks
otomobil filosuna sahip. Türkiye’nin
dört bir yanındaki Borusan Otomotiv
Yetkili Satıcıları’ nda kiralama hizmeti
bulunuyor.
SUNULAN AYRICALIKLAR
Borusan Otomotiv Premium Kiralama’da, geleneksel kiralama iş modeline
kıyasla müşterilere sunulan ek ayrıcalıklardan bazıları şöyle;
Finansal Seçenekler: Tek bir çatı
altında, müşterilere hem kiralama hem
de kredili ödeme seçenekleri ile satın
alma seçeneği bir arada sunuluyor.
Kişiye Özel Otomobil: Kiralanacak
otomobili isteğinize göre seçme ve hatta
tasarlama imkanı mevcut.
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Kişiye Özel Kira Ödeme Planı: Taleplere göre hem kiralama süresi hem de
ödeme planı oluşturulabiliyor.
Showroom’dan Kiralama Ayrıcalığı:
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nın
showroomlarından kiralama teklifi
alabilir, otomobili test edip, uzman satış
danışmanlarından destek alınabiliyor.
Yeni ya da Üst Modele Geçiş Kolaylığı: Kiralama süresi içinde daha üst ya da
daha yeni modele geçiş talep edildiğinde esneklik sağlanıyor.
Showroom’dan Teslim Ayrıcalığı: Üst
teknolojiye sahip otomobillerin, tüm
kullanım detayları ve özelliklerinin kullanıcılara eksiksiz olarak aktarımı; Borusan Otomotiv standartlarında uzman
personel tarafından gerçekleştirilen
teslimatlar ile garanti altına alınıyor.
Hayat Kolaylaştıran Hizmetler: Portbagaj ve kayak taşıyıcı gibi aslında çok
ihtiyaç duyulabileceğiniz ancak satın
alındığında montajından saklamasına
çok zahmetli olabilecek, ek hizmetler
ücretsiz sunuluyor. Yine ücretsiz olarak
BMW Bisiklet hizmetinden de faydalanmak mümkün.

%100 Yetkili Servis, %100 Orijinal Yedek Parça: Kiralama hizmeti süresince
tüm bakım ve onarım işlemleri tümüyle
Borusan Otomotiv Yetkili Servisleri’nde
gerçekleştiriliyor.
Premium Yedek Otomobil: İhtiyaç
halinde sağlanan yedek otomobiller de
Premium segment olup; BMW, MINI,
Jaguar ve Land Rover markalarından
oluşan havuzdan sağlanıyor. Kiralanan
Otomobili Satın Almada Öncelik: Dilerseniz kiralamış olduğunuz otomobili
satın alma önceliğine sahip olunuyor.
PREMIUM KİRALAMA ÜRÜNLERİ
Borusan Otomotiv Premium Kiralama’da, Bireysel Premium Kiralama &
Kredi Kartı ile Ödeme Kolaylığı (Rent.
Ease) ve Erken Yenileme ve Bedelsiz
İade İmkanı (Flex.Rent) ürünleri mevcut. Kiraladığınız otomobili sözleşmeniz
bitmese bile ücretsiz iade edebilme şansınız var. Böylece, sözleşme bitmeden
kiralanılan otomobili daha yenisiyle,
daha donanımlısıyla ya da tamamen
farklı bir otomobil ile değiştirmek söz
konusu.
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TOROS ARMAĞAN

Profesyoneller
Başarıyı Yakalayacak
Oto kiralama sektörünün çok hızlı büyüdüğü söyleyen Baykar Motorlu Araçlar
Satış Müdürü Toros Armağan, işini profesyonel olarak yapan firmaların sektörde
devamlığını sürdüreceğine inandığını vurguladı.

B

aykar Motorlu Araçlar’ın
2015 yılı Mart ayında Peugeot Bayi ağına katıldığını
belirten Satış Müdürü Toros Armağan, iki ay sonra da Peugeot
Profesyonel Kiralama ile ortak
çalışarak tüm araçlarını kiralama hizmeti vermeye başladığını
söyledi. Armağan, “Uzun dönem
kiralama yapıyoruz. Sistem üzerinden tekliflerimizi veriyoruz.
Minimum 3 yıl ile maksimum 5
yıl arasında kiralama yapıyoruz.
Her ay belli modellerde kampanyamız oluyor. Ekimde 301 aktif
modelimizde dizel ve bluetooth seçenekli opak araçta 260
Euro+kdv, 3 yıl 75 bin kilometre
gibi bir kampanyamız oldu.
Sektörde yeni olmamıza rağmen
kiralama adetlerimiz artıyor.
Müşterilerimiz öncelikle rekabetçi fiyatlara bakıyorlar, ardından
Peugeot’nun kiralaması olduğu
için bir güven var. O yüzden bir
adım önde gidiyoruz” dedi.
BÜYÜK SORUN DAĞI GELİYOR!
Araç kiralamanın hızlı şekilde
arttığını vurgulayan Baykar Motorlu
Araçlar Satış Müdürü Toros Armağan,
“Ancak küçük ölçekli düşünen de var,
bizim gibi profesyonel yapan da...
Küçük ölçekliler yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bizim marka çatısı
altında yapan büyük kiralama firmaları pazarın lideri oldu. Küçük ölçekli
firmalarda fiyat ve hizmet politikaları
ile oluşan sorunlar sektöre olumsuz
dönüyor. Kiralama işini profesyonelce
yapanlar ise bundan uzak şekilde işine
devam ediyor, büyüyor. Bu işte henüz
büyük bir sorun yok. Ama büyük bir
sorun dağı geliyor. Herkes bu işte para
var, deyip profesyonelce yaklaşmıyor.

Bundan dolayı canı çok yananlar oldu.
Ancak taşlar yerine oturacak. İyi, güçlü
ve rekabetçi olan ayakta kalacak. Yavaş
yavaş bunu görmeye başladık” şeklinde
konuştu.
HERKES MATEMATİĞİNİ İYİ YAPMALI
Ticari araçların da kiralamaya açılmasının sektörün gelişmesi için önemli
bir adım olacağına inandığını belirten
Armağan şunları söyledi; “Bu durum satışı da etkileyebilir. Finansal avantajlar
nedeniyle insanlar daha çok kiralamayı
tercih ediyor. Lastik, bakım, sigorta
ödenmiyor olması kulağa hoş geliyor.
Aylık ödeme yapılıyor olmanız güzel.
Ama kendi şartları içinde iyi matematik yapan satın almanın daha cazip
olduğunu söylüyor. Kiralama firmaları araçları alıp kiraya verip kredileri

ödüyorlar, daha sonra araçlarını 2. elde
satıp kara kazanıyorlar. Bunu durumuna göre şirketler de yapabilir.”
2016’DA BÜYÜYECEĞİZ
Hali hazırda Baykar Otomotiv
bünyesinde kiralanan 45 araç olduğunu
söyleyen Armağan, “2016 yılında iki
katına ulaşacağını düşünüyoruz. İlk
altı ayda piyasanın ve siyasi durumun
etkisini görmeye başladık. Bu bize
biraz frene bastırdı, adetler düştü. Ama
2016’da yeni modellerle ve Peugeot
ticari politikaları ile hedeflerin biraz
daha yüksek tutulabilir olduğunu düşünüyoruz. Baykal Motorlu Araçlar A.Ş.
başka bir ile de aynı marka ya da farklı
bir marka ile yatırım yapmayı düşünüyor. Başka bir marka ile Bursa’da ikinci
plaza hedefleniyor” dedi.
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ERDİL UĞURLU

Finansal Avantajlar Sektörü
Hızla Geliştiriyor
Derindere Filo Kiralama markası altında hizmet veren Eyser Otomotiv’in Yönetim
Kurulu Eş Başkanı Erdil Uğurlu, beklentilerinin üzerinde büyüdüklerini bunun için
önümüzdeki dönemde artan araç çeşidiyle daha iyi hizmet sunacaklarını söyledi.

E

yser Grup firması olan Eyser
Otomotiv, 2013 yılında Derindere
Motorlu Araçlar (DMA) tarafından
üretilen %100 elektrikli araçların
distribütörü olarak Bursa’da faaliyete
başladı. Eyser Otomotiv Yönetim
Kurulu Eş Başkanı Erdil Uğurlu,
araç kiralama konusundaki gelişimi
şöyle anlatıyor; “Ülkemizin en
büyük kiralama firmalarından olan
DRD Filo’nun günlük kiralama işine
başlaması ile birlikte, 2014 yılında
günlük, aylık ve yıllık; hem şahıslara
hem de şirketlere araç kiralama
faaliyetine DRD araç kiralama markası
altında başladık. Filomuzda her sınıfta
ve %100 elektrikli araçlar bulunmakta
olup, DRD filo desteğiyle anlık taleplere
de hızla cevap verebilmekteyiz.”
MÜŞTERİLERİN BEKLENTİLERİ…
Araç kiralama hizmetinin servis,
bakım, kaza gibi durumlarda sağladığı
ikame araç, vergisel ve finansal avantajlar sebebiyle ülkemizde ve Bursa’da
hızla geliştiğini söyleyen Uğurlu,
“Müşterilerimizin bizden beklentileri
öncelikle bakımlı ve sorunsuz yeni
araçlar, anlaşma ve kiralama sonrası
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7/24 destek hizmetleri, uygun fiyatlar,
geniş seçenek sunan filo yapısıdır.
Firmamız bahar ve yaz aylarında güzel
bir ivme yakaladı. Ancak araç kiralama sektöründe kış zamanı bir miktar
gerileme olmasına rağmen bu aylarda
kış turizmi gibi etkenleri de kullanarak
küçülmeden yolumuza devam ediyoruz” dedi.
2015’DE BEKLENTİMİZİN
ÜZERİNDE BÜYÜDÜK
2015 yılında beklentilerinin üzerinde hızla büyüyerek DRD Araç Kiralama
hizmetini Bursa’da tanınır hale getirdiklerini belirten Erdil Uğurlu, “Özellikle bayramlar ve tatil zamanlarında
yüksek talep gördük. Önümüzdeki
dönemde artan araç ve çeşit sayımızla
müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz. Araç kiralama sektörü
yapısı gereği tüm sektörlere hizmet
vermektedir. Ancak Bursa’da otomotiv
firmaları ve yan sanayilerinin yoğun
olması, diğer grup şirketlerimizin çok
sayıda müşterisi olması sebebiyle bu
sektörlere ağırlık veriyoruz. Ayrıca
turizme yönelikte pazarlama faaliyetlerimiz bulunmaktadır” dedi.

Eyser Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı
Erdil Uğurlu

DENETİM VE TİCARİ
ARAÇ KONUSU SORUN
Eyser Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Erdil Uğurlu, sektörle ilgili
beklentileri konusunda ise şunları
söyledi; “Sektörümüzde kısa vadede
artan rekabet, ulusal ve uluslararası
büyük kiralama şirketlerinin ülkemizdeki yatırımlarını arttırması sonucu
bu rekabetin artacağı ve tüketicinin bu
durumdan daha fazla yararlanacağını
düşünüyorum.
Sektörümüzdeki yerel küçük kiralama şirketleri bu rekabet konusunda
dikkatli olmalıdır. Sektörde çok sayıda
küçük-büyük firma olması sebebiyle
yeterli denetim yapılamamaktadır.
Yapılacak olan denetimler tüketici lehine olacak, kullanılan araçların belirli
standartlarda kalması sağlanacaktır.
Ayrıca mevcut durumda ticari araç (
kamyonet vb) kiralanamamaktadır.
Avrupa’daki gibi ticari araç kiralanması
halinde sektör büyüyecektir.”
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TURGUT İNAL

Pazarda Açık Büyük,
Alınacak Çok Yol Var
Bünyesinde 5 önemli otomotiv markasını barındıran İnallar Otomotiv, 2015 yılında filo
kiralamaya yatırım yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal, “Türkiye’de de Bursa’da
da sektörde açık çok. Dolayısıyla alınacak çok yol var” dedi.

1

çeyrek, sektörün en yoğun dönemidir.
Seçim sonrasında hem satış hem kiralama anlamında tekrar bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.

965 yılından bu yana Makyağsan
ile madeni yağ satışı sektöründe
hizmet veren İnallar, 1990 yılında
ilk olarak Honda bayiliği ile otomotiv
sektöründe faaliyet gösterdi. Günümüzde ise Citroen, Honda, Hyundai,
Kia, Mazda markaları ile satış, servis,
yedek parça hizmetleri sunuyor, İnallar
2 markasıyla da ikinci el araçların alım
satımını yapıyor. 2014 yılı itibari ile
inşaat sektöründe de faaliyet göstermeye başlayan İnallar, Balat’ta 20.000
metrekare alan üzerinde, 12 blok ve 156
daireden oluşan İnallar Hayat projesini
sürdürüyor. İnallar, 2015 yılında da bayisi olduğu beş marka ile filo kiralama
sektöründe hizmet vermeye başladı.
TERÖR VE SEÇİM HIZIMIZI KESTİ
İnallar Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal, 2015’in ilk 8 ayını grup olarak
oldukça hareketli geçirip bir önceki yıla

oranla yüzde 30 büyüme gösterdiklerini belirterek, “Ancak terör olayları ve
seçim atmosferi biraz hızımızı kesti. Son

SEKTÖRE YATIRIMLAR ARTIYOR
Operasyonel araç kiralama
sisteminin Türkiye’de her yıl yüzde
15 büyüdüğünü vurgulayan Turgut
İnal, “Ancak yine de Avrupa ile
kıyasladığımızda gidecek çok yolumuz
olduğunu düşünüyorum. Operasyonel
araç kiralama sistemi Bursa’da daha
çok küçük çaplı firmalar tarafından
yürütülmekteydi. Son dönemlerde
büyük firmalar Bursa’ya da yatırım
yapmaya başladılar. Bizde İnallar olarak
bu sektörde yatırım yapma kararı aldık.
Bursa’da bu konuyla ilgili çok büyük
açıklarımız var. İlerleyen dönemlerde
bu açığı kapatabileceğimize
inanıyorum” şeklinde konuştu.

Plaza, Kiralama ve Transfer Hizmetlerinde de İddialı

1

991 yılından bu yana faaliyet gösteren Plaza Turizm, günümüzde 143
personeli, Bursa, İstanbul, Antalya yurtiçi
ofisleri, Dubai, Kuwait, Delhi, Bombey
yurtdışı ofisleri ile hizmet veriyor. 2014’te
62 milyon lira ciro yapan firma, bu yıl 87,
2016’da ise 100 milyon lira ciro hedefliyor. Firma, sunduğu araç kiralama ve
transfer hizmetlerinde de iddialı. Genel
Müdür Yardımcısı Beyti Kesim, kiralama ve transfer hizmetleri hakkında
şunları söyledi: “Araç kiralama (Filo veya
münferit ) ve transfer hizmetleri, sektör
içerisinde eşdeğer algılanmaktaysa da aslında farklı iki hizmettir. Araç kiralamayı,
aracın yakıt hariç tüm sorumlulukları ile
kiralayana verilmesi, transfer hizmetini
ise özel belgelere haiz şoförü ile birlikte,
araç ile bir noktadan diğerine kiralaya-

na hizmet verilmesi olarak düşünmek
gerekir. Bu iki hizmeti de aynı anda
sürdüren şirketlerin sayısı umulanın çok
altındadır. Aynı zamanda sektörde haksız
rekabet vardır. Plaza Turizm markamız
altında, diğer hizmetlerimiz gibi araç
kiralama ve transfer hizmetimizi de
kurumsal olarak ve kaliteden ödün ver-

meksizin sürdürmekteyiz. Araç kiralama
hizmetimizi, dünya devi Sixt Rent-A Car
Bursa Franchise‘ı olarak yapmaktayız.
Başta ekonomi ve orta gurup binek araçlar olmak üzere 40 araçlık filomuz var.
Transfer hizmetimizi de, tamamı özmal
ve VIP donanımlı 24 Mercedes Sprinter ve
Vito araç ile sürdürmekteyiz.”
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Yeni BMW 7 Serisi
Daha Büyük, Daha Teknolojik
BMW’nin amiral gemisi 7 Serisi yeni yüzüyle tanıtıldı. Daha büyük olan ve daha
ileri teknoloji içeren araç, Kasım ayından itibaren satış noktalarında olacak.
Yeni BMW 7, 2.0 litre motor seçeneğine de sahip olacak.

Y

eni BMW 7 Serisi, eylül ayında
Münih BMW AG’de bayi ağına tanıtıldı. Tanıtıma katılan
Teknik Oto AŞ Genel Müdürü Gürol
Mumcu, yeni BMW 7 Serisi hakkında
izlenimlerini şöyle aktarıyor, “Konfor,
kalite ve ihtişama eski modellerinde
hiç olmadığı kadar önem verilen yeni
7 serisinde asıl önemli olan bir unsur
ise 2.0 Litrelik bir motor seçeneğiyle de
karşımıza çıkacak olması. BMW 7 serisi
her zamankinden daha büyük ve daha
yüksek teknoloji içeriyor. Yeni gövde
BMW 7 serisi Kasım 2015 itibariyle tüm
satış noktalarındaki yerini alacak. Yeni
gövde BMW 7 serisi tasarım anlamında
radikal bir şekilde yeniden yorumlanmış diyebiliriz.”
TASARIM VE YENİLİKLER
Mumcu, yeni gövdenin BMW 7 serisinin tasarımında yeni neslin ipuçları
olduğunu da belirtiyor ve “Tasarımının
belirgin şekilde farklı görülmesine
önem verilmiş. Elbette BMW, prestij
göstergesi olan 7 Serisine daha ayrı
bir önem veriyor. Fakat özellikle bu
yeni gövdede bu daha da gözle görülür
düzeyde. Ön kısmında geleneksel BMW
böbreklerini korumuş. Fakat ön kısımda
asıl detay BMW İ8’de tanıdığımız LED
tabanlı ve agresif ön farlar. Ayrıca led
aydınlatma sisteminin standard olarak
sunulması da gelen haberler arasında”
şeklinde konuşuyor.
HAVALI SÜSPANSİYON SİSTEMİ
Gürol Mumcu, diğer izlenimlerini
şöyle aktarıyor: “BMW havalı
süspansiyon sistemini 730d, 740i
ve 750i serilerinde standart olarak
sunacağını açıkladı. Sistem önde
2 arkada 5 kollu süspansiyonla
desteklenecek ve kamera ve
algılayıcılarla zemini tanımlayarak
ona göre bir süspansiyon sunacak.
Aynı sistemlerle viraj giriş çıkışlarında
şasinin savrulmasını azaltacak.
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ARKADAKİ YAŞAM ALANI ARTIYOR
Hem uzun hem de standart şasi
uzunluğunda 14 cm büyüyen otomobil özellikle arkadaki yaşam alanını
arttırıyor. BMW yetkilileri kullanılan
hafif malzemeler sayesinde selefine
göre 130 kg. hafifleyen otomobilin daha
dinamik bir sürüş sunacağını belirtirken, otomobilin kaputunun altında da
bu büyük gövdeyi taşıyacak motorlara
yer veriyor. Yeni gövde BMW 7 Serisi
2.0 Litre versiyonu, hibrit otomobillerin
yüksek maliyeti karşısında ile vergi
indiriminden yararlanıyor. Yeni gövde
BMW 7 serisinin 2015 yılının son aylarında Türkiye yollarında görüleceğini
tahmin ediyorum.”

FİRMALAR

Ahşap Konusunda Öncü, PBD

1

PBD firması, eğitim mobilyaları, ahşap ve ahşap koruma sistemleri olmak üzere
faaliyet gösterdiği üç alanda sektöre öncülük ediyor.

997 yılında kurulan PBD Park
Bahçe Donanım Hizmetleri, 1999
yılından itibaren de Kayapa Islah
Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bini
kapalı toplam 14 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim
Mobilyaları, Ahşap ve Ahşap Koruma
Sistemleri olmak üzere üç branşta
faaliyet gösteren PBD, imalat kalitesi
ve sürekliliği için teknolojik gelişmeleri
yakından takip ediyor, sektörlerine
öncülük ediyor. Firma, anaokulundan üniversiteye; sınıf, laboratuvar,
kütüphane, spor salonu, yemekhane,
ofis, yurt gibi bütün bir okul kampüsüne anahtar teslim tefrişat uygulaması
yapıyor. Vehbi Koç Vakfı, TED Kolejleri,
Uğur Eğitim Kurumları, İstek Okulları gibi Türkiye’nin en köklü eğitim
kurumlarıyla çalışan PBD’nin, üretiminin yüzde 35’ini eğitim mobilyaları
oluşturuyor. PBD, son olarak da DOSAB
Kreş projesinde hem iç mekan mobilya
tefrişatı hem de dış mekan çocuk oyun
alanı işlerini yaptı.
AR-GE’YE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ
PBD Genel Müdürü Yalçın Toy,
eğitim mobilyaları için MYEDU markası
ile Türki Cumhuriyetler, Orta ve Doğu
Avrupa, Ortadoğu ülkelerindeki pazara
girdiklerini belirterek, “Firmamız bünyesinde çalışan tasarımcılarımız ve mühendislerimiz ile birlikte laboratuvar
sistemlerinde yapılan ar-ge çalışmalarımız sonucunda çıkan ürünler yurtiçi ve
yurtdışı pazarında yoğun ilgi görmektedir. Firmamızın üretim dağılımında

yüzde 45’lik bir dilime sahip olan ahşap
branşımız altında tasarım-proje-uygulama, oyun grupları, kent mobilyaları,
endüstriyel ambalaj ve restorasyon
olmak üzere beş ayrı kategori bulunmaktadır. Tasarım-proje-uygulama kategorisinde okul, otel, residence, avm,
rekreasyon alanlarına uygun projeler
çizip uygulamalarını yaparken, oyun
grupları kategorisinde bu mekanlar için

özel standartlara uygun emniyetin ve
sağlığın ön planda tutulduğu çocuklara
parklar imar edilmekte ve uygulanmaktadır. Kentleşme ile birlikte gelişen
insanların temel ihtiyaçları arasında
olan kent mobilyaları kategorisinde
devlet kurumlarının arayışlarına yön
vermekte, taleplerini estetik ve ergonomik ürünler ile karşılamaktayız” dedi.
DAHA BAŞARILI İŞLER YAPACAĞIZ
Borusan, Pirelli, Prysmian, Tofaş gibi
büyük ölçekte ihracat yapan firmalara
endüstriyel ambalaj sektöründe uzun
yıllardır hizmet verdiklerini de vurgulayan Yalçın Toy, “Ahşap yapılarda
kazanmış olduğumuz teknikleri ve
deneyimi, yeni bir iş kolu olarak bünyemize ekleyerek ahşap yapılarda tarihi
eser, restorasyon işlerine başladık.
Bursa’da 9 projeyi tamamladık. Ahşap
oyun gruplarımızda oynayan çocuklarımızın sağlığı için özel araştırmalar
sonucunda yurt dışında bir firmanın
Türkiye distrübütörlüğünü aldık.
Yönetiminde bulunduğumuz bir Ulusal
Ahşap Birliği sayesinde insanları doğal
bir malzeme olan ahşaba yönlendirmek
için yapılan çalışmalar sonucu pazara
alternatiﬂer sunmak için 2. emprenye
tesisimizi kurduk. Isıl işlem sertifikamız
sayesinde Gemlik Limanı gibi ihracatı
yüksek olan bir alanda müşterilerimize
hizmet vermekteyiz. Doğaya, sağlığa,
kaliteye önem veren ve ailemize dahil
edilen çalışma arkadaşlarımızla birlikte
yurtiçi ve yurtdışında çok daha başarılı
işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.
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BREZİLYA
2020’de Dünyanın
5.Büyük Pazarı Olacak!
Dünyanın en kalabalık 5.ülkesi Brezilya’nın tüketici pazarının 2020’de
dünyanın 5.büyük pazarı haline geleceği tahmin ediliyor. 2016’da
olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ülke ile Türkiye arasında 2014 yılında
2,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluştu.

K

apladığı alan açısından dünyanın beşinci büyük
ülkesi olan Brezilya’nın İspanyolca konuşan
Güney Amerika ülkeleri ile 12.000 km’lik sınırı
vardır. Şili ve Ekvator haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsi ile sınır komşusudur. Amerika kıtasının
%21’ini, Latin Amerika’nın %47,7’sinin kaplayan Brezilya’nın başkenti Brasilia, politik ve idari merkez olmakla
birlikte ekonomi, ticaret ve sanayi merkezleri başkentten uzakta Atlas okyanusu kıyısında yoğunlaşmıştır.
Sao Paulo, Rio de Janerio, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Salvador ve Recife önemli merkezlerdir. Brezilya’nın
GSYİH’sının %50’si güneydoğu bölgesinde, Sao Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Esprito Santo eyaletlerinde üretilmektedir.
Brezilya, ‘Başkanlık’ sistemiyle yönetilen ‘Federal
Cumhuriyet’tir. 26 eyalet ve bir federal başkentten
oluşan idari yapıda, her eyaletin federal meclisi ve iç
yönetimi bulunmaktadır.
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NÜFUS VE İŞGÜCÜ YAPISI
Dünyanın en kalabalık beşinci
ülkesi olan Brezilya’nın 2015 yılı
itibarıyla nüfusu yaklaşık 204,5 milyon
kişiden oluşmaktadır. Demografik
yoğunluk sahil boyunca uzanan dar
bir kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Kıyı
kesimlerindeki nüfus yoğunluğunu iç
kesimlere kaydırmak için Başkentin
Rio de Janeiro’dan Brasilia’ya taşınması, karayolları ağının genişletilmesi,
ülkenin iç taraflarında yeni kalkınma
merkezlerinin oluşturulması, Itaipu
ve Tucurui gibi büyük ölçekte hidroelektrik projeleri gibi teşvik önlemleri
alınmıştır.
Brezilya’da üç farklı ırk ve bunların
karışımından söz edilebilir. Yerli halk
yani Güney Amerika yerlileri, Avrupa’dan gelmiş beyazlar ve Afrika’dan
gelmiş siyahlar Brezilya halkının
günümüzdeki yapısını oluşturmaktadır. Etnik yapı açısından; Beyaz %53,7,
Melez %38,5, Siyah %6,2, diğer %1,6’dır.
Halkın büyük bir çoğunluğu kentlerde
yaşamaktadır. Gelir dağılımının olduk-

BREZİLYA İLE İLGİLİ
BAZI TEMEL
GÖSTERGELER
GSYİH (2015 tahmini)................: 2 Trilyon Dolar
Nüfus (2014)..............................: 204 milyon kişi
Kişi Başı Gelir (2014).................: 15.085 Dolar
Reel Büyüme Oranı (2014)........: 0,1%
İşsizlik oranı (2014 sonu)..........: 5,5%
İhracat (2014-Milyon Dolar).....: 225.163
İthalat (2014-Milyon Dolar)......: 229.091
Tüketici Enflasyonu (2014).......: 6,4%
Döviz kuru 2014 (Real/Dolar)...: 2,66

ça bozuk olduğu Brezilya’nın güney
doğusu nüfus yoğunluğunun en yüksek
olduğu bölgedir.
DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
Brezilya, Amazon ormanları ile
dünyadaki en geniş tropikal orman ve
oksijen rezervlerine sahiptir. Ormanlar
ülkede çok büyük bir alanı kaplamaktadır. Savanlar, ülkenin ikinci
önemli bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Brezilya, çevreyle dost bir enerji
kaynağı olduğu gerekçesiyle etanol
üretimi ve kullanımını desteklemiştir.
Dünyanın en büyük sulak arazilerinden
Pantanal'ın kıyısında daha fazla etanol
üretim tesisi oluşturulması bu bölgede
çevre kirliliğine yol açmakta, toprağı
verimsizleştirmektedir.
EKONOMİK YAPI
Brezilya’nın, Rusya, Hindistan ve
Çin (BRIC Ülkeleri) ile beraber 2050’li
yıllarda dünyanın ekonomik kaderini
belirleyecek ülkelerden biri olacağı
tahmin edilmektedir. Yeni petrol

rezervleri bulunan ve gelecekte petrol
devi olması beklenen Brezilya’nın krize
rağmen BRIC ülkeleri arasında varlığını
sürdürmesinde, tedarikçi ülke olması
ve zengin doğal kaynaklarının rolü
unutulmamalıdır.
Brezilya’da hizmetler sektörü ağırlık
taşımakta olup, öne çıkan sektörler:
telekomünikasyon, bankacılık, enerji,
ticaret ve bilgi işlemdir.
Tarım sektörü açısından öne çıkan
ürünler: kahve, soya, şekerkamışı,
kakao, pirinç, et, tavuk, mısır, portakal,
pamuk, buğday, tütündür.
Sanayide öne çıkan sektörler: çelik,
sivil havacılık, kimyasallar, petrokimyasallar, ayakkabı, makine, motorlar,
taşıt araçları, oto yedek parçaları,

dayanıklı tüketim malları, çimento ve
kerestedir.
Brezilya, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en büyük ve ürün çeşitliliği en fazla olan sanayi merkezidir.
Brezilya daha önceki krizlerde edindiği deneyimle son krizi daha istikrarlı
bir şekilde atlatmış bulunmaktadır. The
Economist’in 2015 yılı ülke risk raporunda da ifade edildiği üzere Brezilya
bağımsızlık, döviz kuru, ekonomik yapı
ve ülke riski açısından “BB” risk notu
ile istikrarlı bir durum sergilemektedir.
Politik risk ve bankacılık sektörüne
ilişkin risk notu da “BBB” dir.
IMF’den borç alan ülke konumundan “kredi veren” ülke konumuna gelen Brezilya, 2016 yılında Olimpiyatlara
ev sahipliği yapacaktır.
2014 yılında ekonomik büyüme oranı %0,1’de kalırken, 2015 yılı için %0,5
civarında büyüme beklenmektedir.
Brezilya küresel aktör olma yönünde
önemli aşamalar kaydetmiştir. Yapılan
bazı araştırmalara göre 2020 yılında
Brezilya tüketici pazarının 3,5 trilyon

ABD Dolar’la dünyanın 5. büyük pazarı
haline geleceği tahmin edilmektedir.
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
Brezilya’da yabancı yatırımlara
uygun koşullar sağlanmasına rağmen,
devlet tekelinde olan petrol arama
ve çıkarma, iletişim-medya, maden
cevherleri, atom enerjisi, madenler
ve diğer minerallerin araştırma ve
çıkarılması, kırsal bölgelerde mülkiyet
edinme, hava taşımacılığı ve finans
sektörünün bazı dallarında yabancı yatırımlara bazı kısıtlamalar getirilmiştir.
Yapılan anayasa değişiklikleriyle, yerli
ve yabancı sermayeye sağlanan teşvikler arasındaki farklılığın yok edilmesine
çalışılmaktadır. Devlet tekelindeki
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telekomünikasyon, petrol ve doğal gaz
dağıtımı özel sektöre açılmıştır.
Brezilya hükümeti, ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunacağına inanılan ve hükümetin öncelikli
alanlar listesinde yer alan sektörlerdeki
yatırımlara teşvik sağlamaktadır. Bu
alanlar; tarım, teknoloji, emek ağırlıklı
sanayi kolları ile ihtiyacı ithalat yoluyla
karşılanan malların üretimini kapsamaktadır. Turizm, ağaçlandırma, gemi
yapımı, selüloz, kimya, petro-kimya,
otomotiv, uçak sanayi ile tekstil ve gıda
sektörleri de teşvik sağlanan alanlardır. Ülkeye gelen yabancı sermayenin
Merkez Bankasında kaydedilmesi
zorunludur. Elde edilen karın yatırımcı
ülkeye ödenmesi ve transferi yatırımın
yapıldığı para birimi üzerinden gerçekleştirilir.
Mali kurumlar ve özelleştirilmiş
şirketler ile iletişim, havacılık, madencilik ve hidroenerji, elektronik, deniz
taşımacılığı sektörleri dışında kalan
sektörlerde %100 yabancı sermayeli
yatırıma izin verilmektedir.
2015 yılında Brezilya’ya yapılacak
net doğrudan yabancı yatırımların 59,4
milyar Dolar olması beklenmektedir.
DIŞ TİCARET POLİTİKASI
İthalata ilişkin kontrol Kalkınma,
Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı
olan SECEX-Dış Ticaret Kurumu tarafından yapılıyor. Dış İlişkiler Bakanlığı
ise Brezilya’nın dış ticaretinde anahtar

Otomotiv endüstrisi Brezilya’da hızla gelişen bir sektör…
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rol oynar. Brezilya’nın ihraç mallarının
yurt dışında promosyonu ve ithalatın
yapılacağı öncelikli ülkelerin belirlenmesinde karar verici olan Bakanlıktır.
Bazı istisnalar dışında bütün ithalatlarda, ithalat lisans veya izni alınması
zorunludur. İthalatçılar SECEX adlı
kuruluşa kaydolmak ve her mal için ithalat lisansı almak zorundadırlar. Tüm
ithalatlar yapılan ithalatın değerine
ve tipine göre ya tamamen ödenmiş
ve yerel bankalarca finanse edilmiş
akreditifle veya enaz 180 gün vadeli
kredi ile yapılır.
İhracat için de genel olarak lisans
istenmektedir. İhracatta vergi uygulaması yoktur. İhracatı teşvik etmek
için, katma değer vergisi muafiyeti
ve ihracatın finansmanı için vergi
muafiyeti uygulanmaktadır. İhracatta kullanılacak hammadde ve yarı
mamullerin gümrüksüz getirilmesine
imkan tanınmaktadır.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Doing Business 2014”raporuna
göre Brezilya, dünya genelinde 189 ülke
arasında iş yapma kolaylığı açısından
bir önceki yıla göre 2 sıra ilerleyerek

116. sırada yer almıştır. Tarifeler, Brezilya’da ithalatı düzenleyici mekanizma
olarak göze çarpmaktadır. İthalat tarifeleri, %0 ile % 35 arasında değişmekte
olup ortalama 11,8 civarındadır. Tekstil:
%26-%35, Demir: %12, Makineler: %14,
Elektrikli makineler: %16-20, Vasıtalar:
%35 civarında gümrük vergisine tabiidir. İthalatta gümrük vergisine ilave
olarak alınan vergiler de vardır.
Brezilya’da yıllarca ihracatı artırıp,
ithalatı azaltmaya dayanan bir dış
ticaret politikasının izlenmesi bazı
ithal mallara yüksek vergiler ve kotalar
uygulanması sonucunu doğurmuştur.
Döviz kontrolü ve yabancı yatırımlarla ilgili politikalar Maliye Bakanının
başkanlığındaki bir konsey tarafından
belirlenmektedir. Yabancı sermayeye
genelde yerli sermaye ile aynı haklar
tanınmakta olup, bazı sektörler için
de kısıtlamalar söz konusudur. Dövizli
işlemlere genel olarak sıkı kontrol
uygulanmaktadır. Dövizli işlemler
sadece dövizle işlem yapmaya yetkili
kuruluşlarca yapılabilir. Merkez Bankası bu işlemleri oldukça sıkı bir şekilde
kontrol etmektedir.

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ (Milyon Dolar)
2010

2011

2012

2013

2014

2015*

İHRACAT

197.356

256.039

242.580

242.178

225.101

2015

İTHALAT

180.458

226.243

223.149

239.621

229.060

232.497

HACİM

377.814

482.282

465.729

481.799

454.161

228.452

*Tahmin
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Brezilya’nın ihracatında başlıca ürünleri demir cevherleri, soya, ham petrol oluşturuyor. Demir cevher ve
konsantreleri ihracatı yıllık 30 milyar dolar seviyesinde.

Zengin tarımsal kaynaklara sahip Brezilya dünyanın, şeker, kahve, portakal suyu, alkol üretim ve
ihracatında ilk sıradadır. Brezilya aynı zamanda dünyanın ikinci soya fasülyesi üreticisi ve ihracatçısıdır.

İHRACAT
Brezilya, geleneksel pazarı olan
Amerika kıtası ve Avrupa Birliği’nin
yanında son dönemde Afrika, Orta
Doğu ve Körfez, Doğu Avrupa ve Asya
pazarlarına ihracatını önemli ölçüde

artırmıştır. Güney-Güney ticareti olarak
tanımlanan ve dünya ticaretinde
giderek daha ağırlık kazanan eğilimde
Brezilya’nın payı büyüktür.
Brezilya ihracatta sergilediği başarısını ihraç mallarını çeşitlendirerek ve

TÜRKİYE-BREZİLYA DIŞ TİCARETİ (Milyon Dolar)
Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2010

614.551

1.347.525

1.962.076

-732.974

2011

883.471

2.074.354

2.957.825

-1.190.883

2012

1.002.759

1.770.094

2.772.854

-767.335

2013

936.096

1.408.806

2.344.902

-472.710

2014

794.186

1.728.745

2.522.932

-934.559

2014 / (1-8 )

542.239

987.301

1.529.541

-445.062

2015 / (1-8 )

341.377

1.145.034

1.486.411

-803.657

Kaynak: TÜİK

geleneksel pazarlarının dışında kalan
pazarlara açılarak elde etmiştir. Tarım
ürünlerinin yanı sıra uçak, otomotiv,
demir, kimyasallar, makine, ayakkabı,
kağıt, elektrik ve elektronik gibi endüstri ürünleri de önemli ihraç kalemleri
arasına girmiştir.
Brezilya’nın ihracatında başlıca
ürünler; demir cevherleri, soya, ham
petrol, şeker, tavuk eti, soya küspesi,
kahve, dondurulmuş sığır eti, odun
hamuru, mısır, petrol yağları, uçaklar,
binek otomobil, kara taşıtlarının aksam
ve parçaları, alüminyum oksit, tütün,
altın, demir-çelik ürünleri ile meyve ve
sebze sularıdır.
Brezilya’nın ihracatında en önemli
ticaret ortakları Çin, ABD ve Arjantin’dir. İhracatındaki ilk 10 ülkenin
(Çin, ABD, Arjantin, Hollanda, Japonya,
Almanya, Şili, Hindistan, Venezuela,
Gemi-mağaza depoları) toplam ihracatı
içindeki payı %56’dır. Türkiye ise Brezilya’nın ihracatında 37. sırada yer almakta olup, toplam içerisinde %0,6’lık bir
paya sahiptir.
İTHALAT
Brezilya’nın ithalatında ağırlığı
olan ürünler, petrol yağları ve ham
petrol, otomobil, kara taşıtları aksam ve
parçaları, doğal gaz, mobil telefonlar,
elektronik devreler, ilaçlar, gübreler,
dijital kameralar, taş kömürü, kamyon,
kamyonet, serum ve aşılar, bilgisayarlar ve haşarat öldürücü, dezenfekte
ediciler olarak sıralanmaktadır.
Brezilya’nın ithalatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD ve Arjantin’dir.
İthalatındaki ilk 10 ülkenin (Çin, ABD,
Arjantin, Almanya, Nijerya, G.kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Fransa) toplam
ithalatı içindeki payı %62,5’tir. Türkiye
ise Brezilya’nın ithalatında 46. sırada
yer almakta olup, toplam içerisinde
%0,4’lük bir paya sahiptir.
TÜRKİYE İLE TİCARET
Brezilya ile Türkiye arasında kurulacak yakın ekonomik işbirliği, Brezilya
ile birlikte Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Venezüella’nın üye oldukları
MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile
ortaya çıkacak geniş pazardan Türk
firmalarının da yararlanmasına yol açacaktır. Diğer yandan Brezilyalı firmalar
Türkiye üzerinden komşu ve yakın
ülke pazarlarına girme şansına sahip
olabileceklerdir.
2014 yılında ticaret hacmimiz
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Bir futbol ülkesi olan Brezilya, 2016’da Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Olimpiyatların bu yıl durağanlaşan ülke ekonosine canlılık getirmesi bekleniyor.

yaklaşık 2,5 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre
Brezilya’ya olan ihracatımızın % 15,1
azaldığı, Brezilya’dan ithalatımızın da
%22,7 arttığı görülmektedir. 2014 yılında ihracatımızın 794,5 milyon dolar
olduğu, aynı dönemde ithalatımızın ise
yaklaşık 1.728,7 milyon dolar olarak
gerçekleştiği görülmektedir.
Brezilya ile ülkemiz arasındaki
ticaret dengesine bakıldığında ise,
2014 yılında ticaret açığımızın tekrar
artışa geçtiği ve 934 milyon dolar olarak
gerçekleştiği görülmektedir.
İhracatımızda; kamyon, minibüs,
otomotiv yedek parça, demir ve çelik
ürünleri, sondaj platformları, çimento,
kuru kayısı, fındık, gübre, tütün, iplik,
araba lastiği, mobilya aksamı, araba
koltuğu, kuru incir, maya, kesme ve düzeltme makineleri, kaucuktan eşyalar,
aluminyum hidroksit, mermer ve traverten önemli yer tutarken, ithalatımızda; demir cevheri, demir, soya fasulyesi, soya yağı, pamuk, kurtarma gemisi,
buğday, tütün, odun hamuru, kahve,
greyderler, buldozerler, kontrplaklar,
kompresörler, polipropilen, polietilen,
sığır, araba aksam ve parçaları, çinko,
kağıt, deri, ayakkabı ve kağıt ön sıralarda gelmektedir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Brezilyalı ithalatçılarla iş yapmanın
başlıca koşulu, e-mail veya yüz-yüze
yapılan ön görüşmelerde; satış ve
ödeme koşulları konusunda istikrarlı
olunmasıdır. Brezilyalı alıcı genellikle detaylı araştırma yaptığı, dünya
pazarındaki mevcut tedarikçileri ve
onların satış koşullarını iyi bildiği için
yapacağınız teklifin istikrarlı olması
hangi koşullarda teklifinizin değişebi-
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leceğini iyi anlatmanız büyük önem arz
etmektedir. Brezilya’ya gönderilecek
malların teslim zamanı ve miktarında
beklenmeyen değişiklikler iş ilişkilerini
zedeleyecek bir sorundur.
Ülkenin para birimi Real’dir. Pek çok
otel ve mağazada döviz ve uluslararası
kredi kartları kabul edilmektedir. Nakit
ve seyahat çekleri bu yerlerde kolayca
bozdurulabilir. Birçok otel ve mağaza
döviz ve uluslararası kredi kartlarını
kabul eder.
Brezilya’ya giren ve Brezilya’dan
çıkan her türlü paranın Merkez Bankası
üzerinden yapılması gerekmektedir.
Brezilya’ya yapılacak yatırımlar da
Merkez Bankası tarafından kayıt altına
alınmaktadır. 2004 yılından bu yana bu
kayıt işlemi internet üzerinden yapılabilmektedir.
Ülkeye girişte MERCOSUR üyesi
ülke vatandaşları ile Brezilya’nın
karşılıklı anlaşma yaptığı ülke vatandaşları dışında kalan yabancılar için
vize zorunludur. Pasaportların ülkeye
giriş tarihinden itibaren altı ay süreyle
geçerli olması gereklidir. Turist ve
transit vizeler genelde iki gün içinde
hazırlanır. Vize, turistler için 90 gün,
transit yolcular için 10 gün süreyle
verilir. Diplomatik, Hizmet, Hususi ve
Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk
vatandaşları Brezilya’ya yapacakları üç
aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde
vizeden muaftır.
Brezilya’ya giren şahıslar giyim ve
kişisel eşyalardan ayrı olarak aşağıdaki kalemlerden birer tane getirebilir:
toplam değeri 500 doları geçmeyen
radyo, teyp, daktilo, video kamera.
Ziyaretçilerin varışlarında, yerel Duty
Free Shop’tan ayrıca 500 dolarlık mal
almalarına izin verilir.

Resmi dil Portekizce’dir. İş dünyasında İspanyolca ve İngilizce de kullanılmaktadır.
Brezilya, Greenwich zaman ayarına
göre 3 saat geridedir. Türkiye’nin Brezilya ile arasındaki saat farkı 5 saattir
(Türkiye 5 saat dilimi öndedir).
Brezilya'da kaldığınız otellerde, hırsızlığa karşı güvenliğinizle ilgili uyarılar
dikkatinizi çekecektir. Özellikle değerli
mücevherat takmak, cep telefonu ve
lap top bilgisayarı fark edilir şekilde
taşımak riskli olacaktır. Brezilyalılar sizi
korumaya yönelik uyarıları içtenlikle
yapacaktır.

Aynı zamanda bir tarım ülkesi olan Brezilya,
dünyanın en büyük kahve üretici ve ihracatçısı...
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GELECEK İÇİN
17 HEDEF!
Birleşmiş Milletler’in (BM) 70. Kuruluna damga vuran en önemli gelişmelerin
başında sürdürülebilir kalkınma için 2030 hedeflerinin tüm ülkelerin onayı
ile kabul edilmesi oldu. BM’nin 193 üye ülkesi 2030 yılında dünyada insanlar
için daha iyi bir yaşam sağlamak için uzlaştı.
2030’da Daha İyi Bir Dünya İçin
BM’nin 2030 hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma programıyla, dünyada
yoksullukla mücadele edilecek. Ekonomik
büyüme sağlanacak, eğitim, sağlık, sosyal
koruma ve işsizlik gibi birçok sosyal ihtiyaç
karşılanacak. BM’nin yeni hedeflerinin,
zengin, yoksul ya da orta gelirli olsun tüm
1.Hedef:
Yoksulluğun olmadığı bir dünya
2030'a kadar aşırı yoksul hiç kimsenin kalmaması. Uluslararası toplum
böylece, daha önce Milenyum Hedefleri'nde yer alan açlığın yarıya düşürülmesi hedefinin önüne geçmiş oluyor.
BM, aşırı yoksulluğu günde 1 dolar 25
cent'ten az bir para ile geçinmek olarak
tanımlıyor.
2.Hedef:
Açlığın olmadığı bir dünya
BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün
verilerine göre bugün 800 milyondan
fazla insan yeterli beslenemiyor. Hedef,
2030’a kadar yetersiz beslenen kimse
kalmaması. Bunda sürdürülebilir tarım
büyük rol oynuyor. Küçük çiftçiler
ve kırsal kesim kalkınma için teşvik
edilecek.

ülkelerde herkesi kapsıyor olması, sürdürülebilir kalkınma gündeminin daha önce
görülmemiş bir özellik taşıdığını gösteriyor.
BM’nin 2000 yılında başlattığı ‘Milenyum
Hedeflerinin’ devamı olarak kabul edilen
2030 hedefleri, 17 genel konuyu kapsıyor.
BM’ye üye ülkeler tarafından üzerinde uzlaşma sağlanan 17 hedef şöyle:

3.Hedef:
Dünya çapında sağlık
Dünyada her 5 saniyede bir küçük
çocuk ölüyor. Bu yılda beş yaşın altında
6 milyon 600 bin çocuğun hayatını
kaybettiği anlamına geliyor. Hamilelik
ve doğum sırasında da yaklaşık 300
bin kadın hayatını kaybediyor. 2030’a
kadar her bireyin sağlık hizmetlerine,
ödenebilir ilaçlara ve aşıya erişimi
olması hedefleniyor.
4.Hedef:
Herkes için eğitim
Kız ya da erkek, zengin ya da fakir
2030’a kadar her çocuğun gelecekte
kendisine mesleki gelişim sağlayacak
eğitim alması hedefleniyor. Erkekler ve
kadınlar etnik veya sosyal kökenleri ve
engellerinden bağımsız olarak eğitimde
aynı fırsat eşitliğine sahip olmalı.

5.Hedef:
Kadınlar için eşit haklar
Kadınlar, kamusal ve siyasi yaşama
eşit olarak katılmalı. Şiddet ve zorla evlendirmeler geçmişte kalmalı. Doğum
kontrolü ve aile planlaması imkanlarına sahip olmalılar. Bu konu dini
çevrelerin eleştirisine maruz kalıyor.
6.Hedef:
Suya erişim insan hakkı
BM’nin tahminlerine göre, 770 milyon insan temiz içme suyu bulamazken
1 milyar kişi hijyen ihtiyacını karşılayamıyor. 2030 yılına kadar tüm insanların
güvenli ve uygun fiyatlı içme suyu,
ayrıca sıhhi tesislere erişmesi hedefleniyor. Su kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımı sağlanmalı.
7.Hedef:
Dünya çapında enerji kaynağı
Herkesin 2030 yılına kadar öncelikli
olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ve enerji sağlayabilmesi
hedefleniyor. Küresel enerji verimliliğinin özellikle yoksul ülkelerde altyapı
güçlendirilerek iki katına çıkarılması
planlanıyor. Bugün 1 milyar 300 milyon
insan elektriksiz yaşıyor.
8.Hedef:
Herkes için adil iş
Dünya çapında adil ve sosyal
çalışma koşulları, gençlere iş imkanı
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ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi
hedefleniyor. Bu madde, gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan
ülkelerde de çocuk işçiliğin sonlandırılması ve uluslararası çalışma standartları oluşturulması hedefini de kapsıyor.
9.Hedef:
Sürdürülebilir altyapı
Daha iyi bir altyapıyla ekonomik
kalkınmayı teşvikten herkesin yararlanması hedefleniyor. Sanayileşme,
toplumsal ve çevresel olarak sürdürülebilir olmalı, daha iyi ve daha fazla istihdam sağlamalı, yeniliği teşvik etmeli ve
sosyal adalete katkıda bulunmalı.

12.Hedef:
Sürdürülebilir tüketim ve üretim
Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme, atık miktarının azaltılması,
gıda üretimi ve tüketiminde yer alan
herkesin sorumluluğu var. Kaynaklar
ekolojik açıdan sürdürülebilir olmalı ve
fosil yakıtlar için verilen sübvansiyonlar aşamalı olarak düşürülmeli.

14.Hedef:
Okyanusların korunması
Dünya denizleri tehlike altında.
2020’ye kadar aşırı avlanmaya, kıyıların ve ekolojik sistemlerin tahribatına
karşı önlemler uygulamaya geçmeli.
Böylece atıkların sebep olduğu kirlilik
beş yıl sonra 2025’e kadar önemli ölçüde azaltılmalı.
15.Hedef:
Çevrenin yıkımını durdurmak
BM üyesi ülkeler, çevrenin zarar görmesini durdurmak için beş yıl içinde su
havzaları, ormanlar ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını öngörüyor. 2020’ye
kadar arazi, orman ve su kaynakları
daha iyi korunurken doğal kaynakların
kullanımının temelden değiştirilmesi
hedefleniyor.

10.Hedef:
Adil dağılım
BM’e göre küresel ekonomik büyümenin yarısı, dünya nüfusunun sadece
yüzde 1’inin elinde. Bu nedenle zengin
ve yoksul arasındaki makas giderek açılıyor. Uluslararası kalkınma politikası
özellikle nüfusun en yoksul diğer yarısı
ve dünyanın en fakir ülkelerine yardımcı olabilecek.

16.Hedef:
Hakları ve yasaları uygulamak
Herkes yasalar karşısında eşit
olmalı. Ulusal kurumlar ve uluslararası
işbirliğiyle şiddet, terör, yolsuzluk ve organize suçla etkili bir şekilde mücadele
edilmesi hedefleniyor. 2030’a kadar
tüm insanların bir kimliği ve doğum
belgesi olmalı.
17.Hedef:
Dayanışma içinde gelecek
Milenyum Hedefleri'nde belirtildiği
şekilde zengin ülkeler uluslararası
kalkınma işbirliği için gayri safi milli
hasılalarının yüzde 0,7’sini ayıracak.
11.Hedef:
Yaşanabilir şehirler
Küresel metropollerde uygun fiyatlı
konutlar, insan ve çevre dostu yaşam
alanları olması hedefleniyor. Şehirler
sürdürülebilir ve yeşil olmalı. Özellikle
gelişmekte olan ülkeler, iklimle ilişkili
afetlere karşı dayanıklı şehirler kurmaları konusunda desteklenmeye devam
edilmeli.

13.Hedef:
İklim değişikliğini önlemek
Küresel ısınmayı önleme ve iklim değişikliğine karşı küresel tedbirler almak
bir zorunluluk. BM’de de bu konuda bir
uzlaşma zaten mevcut. Zengin ülkelerin yoksul ülkelere teknolojik ve mali
yardımda bulunması, aynı zamanda
emisyon değerlerinin de önemli ölçüde
aşağı çekilmesi hedefleniyor.
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Tekstil Sektöründe İtma 2015 Heyecanı
12-19 Kasım, İlk yapıldığı
1951 yılından bu yana dünya
çapında tanınmış en önemli
Tekstil ve Hazır Giyim Makinaları Fuarı olma özelliğini
taşıyan, yenilikçi vizyonun
her daim hakim olduğu ITMA,
yenilikçi ve geleneksel Tekstil Malzemeleri için kullanılan en son teknolojileri ve tekstil ekipmanlarını
12-19 Kasım 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Milano
kentinde yapılacak. Şehrin en büyük fuar alanı RHO
FIERA fuar alanında 1.600 firmanın katılacağı 200.000
metre alandaki fuara, Türk Tekstil Sektörü 122 yerli
üretici ile Milli Katılım gerçekleştirecek. Türkiye
fuarda, metrekare bazında en çok alana sahip üçüncü
ülke olacak. 8 gün boyunca 10:00-19:00 saatleri
arasında profesyonellerin ziyaretine açık olacak fuara
bu yıl 100.000 profesyonel ziyaretçi bekleniyor. ITMA
2015’de ‘Sürdürülebilir İnovasyon Sanatına Hakim
Ol’ sloganı ile sürdürülebilir inovasyon üzerine vurgu
yapılacak. Fuar 4 yılda bir düzenleniyor.

Bosnalı İşadamları
DOSAB’a geliyor

19 Kasım DOSABSİAD üyesi 11 firma
yetkilisi, geçtiğimiz günlerde Bosna
Hersek Tekstil, Ayakkabı ve Dericiler
Birliği (UTOK) üyesi 16 firmayla birebir
görüşmeler için bu ülkeyi ziyaret etmişti.

Bosna Hersek’le İlişkileri Geliştirme Vakfı
(BİGMEV) yetkililerinin yer aldığı görüşmelerde önemli iş bağlantıları yapılırken
geleceğe yönelik dostluklar da kurulmuştu. Bu kapsamda Bosna’lı iş adamlarını
heyetini DOSABSİAD 19 Kasım’da Bursa’da
ağırlayacak. Ziyarette ikili iş görüşmeleri
yapılacak.

FUAR TAKVİMİ
Tarih

Fuarın Adı

Yer

05-08 Kasım

Moda Show 2015 : Ortadoğu 5.Hazır Giyim Fuarı

Diyarbakır

11-14 Kasım

COHO Contract Hotel Expo: Hotel, Restoran, Hastane ve İkram Endüstrisi İş Kontratları Fuarı

Bursa

25-28 Kasım

Bursa Blok Mermer: Blok Mermer ve İş Makineleri Fuarı

Bursa

26-28 Kasım

Solex 2015: Haberleşme, Lojistik, Ulaşım, Yazılım, Güvenlik, Konferans Ürünleri Fuarı

Ankara

27-28 Kasım

ISEF 2015: Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı

Ankara

03-06 Aralık

Eyafexpo: Engelsiz Yaşam Fuarı

İstanbul

10-12 Aralık

Kalıp Avrasya 2015: Bursa 8.Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarı

Bursa

11-12 Aralık

İBS : Anne Bebek Çocuk Fuarı

İstanbul

02-05 Kasım

AAPEX 2015: Otomotiv Fuari

Las Vegas/ABD

03-07 Kasım

CIIF: Çin Uluslararasi Endustri Fuari

Şangay/Çin

12-19 Kasım

ITMA Milano 2015: Uluslararasi Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları Fuari

Milona/ İtalya

14-17 Kasım

CIMAMotors: Çin Uluslararası Motosiklet Fuarı

Chongqing/Çin

17-20 Kasım

Midest: Uluslararası Yan Sanayi Fuarı

Paris/Fransa

18-20 Kasım

JAPANTEX 2015: 33.Ev Tekstil Fuarı

Tokyo/Japonya

18-19 Kasım

Denim by PV: Denim Kumas Fuari

Barselona/İspanya

20-22 Kasım

Moda Prima - Esma: Bay,Bayan,Giyim ve Aksesuar Fuarı

Floransa/İtalya

20-22 Kasım

Pitti Immagine Modaprima : Giyim ve Moda Fuari

Floransa/İtalya

09-12 Aralık

Midest Maroc: Fas Sanayi Makineleri, Ekipman ve Hizmet Fuarı

Casablanca/Fas

15-17 Aralık

IATF 2015: Uluslararası Genel Sanayii ve Ticaret Fuarı

Dubai/BAE
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BEKLEMEDİĞİNİZE
DEĞECEK.
•

Rent Ease İle Hızlı Kİralama.
Hayalini kurduğunuz BMW’ye ulaşmak şimdi çok kolay.
Dilediğiniz modeli seçin, satış bedelinin sadece %20’sinden* başlayan kısmını ödeyerek
bir yıl süre ile tüm vergi, kasko gibi operasyonel masraflar dahil kiralayın. Ara ödeme ve
dosya masrafı olmaksızın, kredi kartınız ile ödeme ya da Premium Finance aracılığı ile
kredi imkanlarından yararlanın.
Bireysel ya da kurumsal olarak Teknik Oto Showroomları'na gelin, gerisini bize bırakın.

Teknik Oto Bursa - 1 Yeni Yalova Yolu 15. Km. No: 65 Ovaakça - Bursa Tel: (0224) 280 49 20
Teknik Oto Bursa - 2 İzmir Yolu Cad. No: 82 Nilüfer - Bursa Tel: (0224) 441 68 66

premiumkiralama

*Bu kampanya, BMW 116d, BMW 118i, BMW 218 AT, BMW 320d, BMW 320d xDrive, BMW 320i ED, BMW 418i GC, BMW 520d, BMW 520i, BMW 525 xDrive, BMW X1 sDrive16, BMW x3 sDrive 20i ve BMW X5 xDrive 25d modellerinde geçerli olup,
otomobillerin distribütörü Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. tarafından ilan edilen cari anahtar teslim liste fiyatları üzerinden hesaplanacak olan ödeme oranları da aracın modeline, kilometre seçeneğine ve otomobil donanımlarına
göre değişiklik gösterebilecektir. %20 oranı şimdilik yalnızca BMW 320d xDrive, BMW 320d, BMW 525d xDrive modellerde uygulanmaktadır. Bu kampanya stoklarla sınırlıdır ve en az 12 ay 10.000 km/yıl (hangisi önce dolarsa) kiralamalar için
geçerli olup, kampanya sona erene kadar sözleşmesi başlamış ve kredisi de onaylanmış kiralamalara uygulanır. Kredi kullanımına dair tüm şartlar ve kredi maliyetleri, krediyi verecek olan anlaşmalı bankalarca belirlenmekte olup, talep
edilen kredinin kullandırılacağı ya da kullandırılma şartları konusunda Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş.'nin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş. kampanya şartlarını dilediği zaman
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değiştirme veya iptal etme ve kiralama taleplerini değerlendirdikten sonra gerekli görürse reddetme hakkını saklı tutar. Görseldeki otomobil opsiyonel donanım içermektedir ve CO2 emisyonu 106 gr/km, ortalama yakıt tüketimi ise 4 lt/km'dir.

