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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odamızın 
çok değerli Üyeleri ve kıymetli okurla-

rımız..!  

Göreve geldiğimiz ilk günde bu sürecin 
bir bayrak yarışı olduğunu ve bayrağı 
daha ilerilere taşımak adına çalışacağımızı 
belirtmiştik. 

Bu anlayış ve şevk ile şahsım ve Yönetim 
Kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile oda 
üyelerimiz ve bölgemiz ekonomisinin ge-
lişimine katkı sağlayabilecek her konunun 
içinde ve yakın takipçisi olduk. 

Odamız kuruluşundan bu yana olduğu 
gibi özellikle de son dönemde bölgesin-
de , ülke genelinde ve özellikle de TOBB 
camiasında tanınan başarılı odalar konu-
muna gelmiş ve bu başarısını TOBB Oda 
ve Borsalar Akreditasyon Kalite sürecine 
dahil olarak beş yıldızlı oda statüsünü tes-
cil ederek taçlandırmıştır. 

Uzun yıllardır belirli periyotlar halinde siz 
değerli üyelerimiz ve iş dünyamızın tem-
silcileri ile oda ve borsalarımıza ilettiğimiz 
bülten şeklindeki çalışmamızı Bozüyük 
Ekovizyon Dergimiz ile bir aşama daha 
geliştirerek yeni ve zengin bir içerik ile 
sizler için hazırladık. 

Bozüyük yarım asırlık köklü endüstri geç-
mişi olan bir sanayi kentimiz. Dergimizin 
ilk sayısında bu noktadan yola çıkarak 
sanayileşme ve endüstrileşme başlangıcı-
mız sayılan seramik ve vitrifiye sektörün-
de faaliyet gösteren köklü firmalarımızın 
tanıtımlarına yer vermek istedik. 

İlk sayımızda İlçemiz Endüstriyel geçmişi-
nin Seramik ve Vitrifiye ile başlamış olma-
sı sebebi ile Serüven Seramik ile başladı 

temamız altında sektörün iki büyük firma-
sına yer veriyoruz. 

Yine.., Bozüyük Eko Vizyon Dergimizde 
sizlerden gelecek öneriler ve taleplerin 
de ışığında Bozüyük’te Ticaret ve Sana-
yi, Odamız çalışma ve faaliyetleri,  Başa-
rı Hikâyeleri, İlgili Sektör Temsilcileriyle 
Röportajlar, Güncel Ekonomik Konular, 
İlçemiz ve bölgemiz ekonomisine özel 
haberler, anket ve sayısal veriler, Kişisel 
ve Kurumsal Gelişim konularında payla-
şımlar, Kadın ve Genç Girişimcilerimizin 
faaliyetleri ile yine Özel Dosya Konuları, 
Mali Mevzuat ve Vergi Takvimi gibi güncel 
gelişme ve değişikliklere yer vermek  is-
tiyoruz. 

Bu yayınlarımız ile kentimizin tanıtımı, 
bölgemiz ekonomisinin gelişimi, bölge-
mizin yeni yatırımlar ve yatırımcılar için 
cazip hale gelmesi adına Organize Sa-
nayi Bölgemiz, Bozüyük Lojistik Merkez 
Projemiz, nitelikli eleman yetiştirilmesi ve 
benzeri konuları hep birlikte inceleme ve 
değerlendirme fırsatı bulacağız. 

Bu süreçte başta üyelerimizin iş ve pazar 
potansiyellerinin arttırılması ve bölgemi-
zin hızla kalkınması adına Üniversitemiz, 
Kosgeb, İş-Kur, Bebka ve diğer Sivil Top-
lum Kuruluşları ve  paydaş kuruluşlarımız 
ile yeni projeler ve işbirliklerine devam 
edeceğiz. 

Yeni hali ile Dergimizin hazırlanmasın-
da emeği geçen herkese teşekkür eder, 
bölgemiz iş dünyası ve ekonomisi adına 
olumlu katkıları olmasını temenni ederim. 
Hayırlı olsun. 
Saygılarımla. 

Buğra LEVENT 
Yönetim Kurulu Başkanı 

BOZÜYÜK
EKO VİZYON İLE 

MERHABA
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tabi 
olduğu 5174 sayılı Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu’nda belirtilen, Üyelerinin müşte-
rek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faa-
liyetlerini kolaylaştırmak,mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişimini sağ-
lamak,mensuplarının birbirleriyle ve halk 
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hakim kılmak üzere meslek disiplini ahlak 
ve dayanışmayı korumak ve adı geçen 
Kanun’da yazılı hizmetler ile mevzuatla 
Odalara verilen görevleri yerine getirmek 
amacı ile İlçemizde Faaliyet Gösteren 
Yaklaşık 350 İşadamı, Sanayici ve Tücca-
rın girişimleri ile 05.12.1994 tarihinde ya-
pılan Oda Organ Seçimleri sonucu Hükmi 
Şahsiyet kazanmış ve o tarihten itibaren 
çalışmalarına Kuruluş amaçları doğrultu-
sunda devam etmektedir.

Odamız,halen üyeleri ile ilgili işlemler ki, 
bunlar arasında, Bağ-Kur yazışmaları, Çı-
raklık ve Teknik Mesleki Eğitim Program-
ları ile ilgili işlemler, Vize alma başvuruları 
için düzenlenen belgeler, ihracat yapan 
firmaların Menşee, A.T.R. ... vs. gibi, güm-
rükleme ve sevk işlemleri sırasında kulla-
nılan serbest dolaşım belgelerinin onayla-
rı, ekspertiz raporları,kapasite raporlarının 
onayı, iş makineleri tescilleri, ruhsatlan-
dırılması, plaka numarası verilmesi, 5174 
sayılı TOBB Kanunu’nda öngörülen bel-
gelerin verilmesi vb. gibi konularda çalış-
malarına devam etmektedir. 

Bunun yanı sıra değişik Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarından gelen Rayiç Fiyat ve Mu-
hammen Bedel tespitlerine ilişkin talepler 
de, Oda Yönetim Kurulumuzun görevlen-
dirdiği bilirkişilerce tespit edilmekte ve 
sonuçları talep edilen makamlara iletil-
mektedir.

Ayrıca üyelerimizden faaliyetleri ile ilgili 
konularda bilgi almak için gelen talepler 
incelenmekte, konunun özelliğine göre 
ilgili kuruluşlardan görüş almak sureti ile 
araştırılmakta ve üyelerimize bir takım 
danışmanlık hizmeti de sağlanmaya çalı-
şılmaktadır.

Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicili 
Servisi aracılığı ile ise; yeni kurulan, şahıs, 
anonim ve limited şirket, kooperatif gibi 
hakiki ve hükmi şahsa ait kayıtlar adı ge-
çen servisimiz tarafından yapılmakta ve 
bu hakiki ve hükmi şahıslara ait yasal iş-
lemler, genel kurul tescilleri, yönetim ku-
rulu tescilleri, imza yetkililerinin tescilleri, 
hisse devirleri, sermaye artırımları, ana-
sözleşme değişiklikleri, ticari işletme rehin 
kayıtları gibi işlemler adı geçen servisimiz 
tarafından yürütülmektedir. 

05.12.1994 tarihi itibariyle tamamlanan 
seçimlere müteakip kuruluşu gerçekleşen 
odamızda üyelerimizin kuruluş türlerine 
göre ve meslek gruplarına göre dağılım-
larını içeren tablolar ile Oda iş ve İşlemle-
rimize ait daha detay bilgileri
www.bozuyuktso.org.tr adresimizde bu-
labilirsiniz.

ODAMIZ
HAKKINDA
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M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

Yılın ilk çeyreğine ilişkin ekonomik büyü-
me oranı yüzde 2,3 olarak açıklandı. 

Kamuoyunda daha düşük bir oran 
beklendiğinden bu oran genellikle 
olumlu olarak karşılandı. Ancak 
büyümenin detaylarına bakıldı-
ğında ortaya çıkan resmin o ka-
dar da olumlu olmadığı görüldü.

Önceki seneyle karşılaştırma ya-
pıldığında, geçen yılın ilk çeyreğin-

de yüzde 4,6 düzeyinde bulunan 
büyüme hızı yarı yarıya gerilemiş 

durumda. Bu durum özellikle son 
1 yılda ekonomideki yavaş-

lamanın giderek daha 
bel i rginleşt iğini 
gösteriyor.

Öte yandan yüz-
de 2,3’lük ilk 
çeyrek büyü-
mesi 2015’ten 
önceki 16 yı-
lın ilk çeyrek 
büyümeleri-
nin ortala-
masının da 
neredeyse 
yarısı ka-
dar. 1999, 
2001 ve 
2 0 0 9 

yıllarında üç ciddi krizin olumsuz etkisine 
rağmen geçmiş 16 yılın ilk çeyreklerinin or-
talama büyümesi yüzde 4,4 idi.

Büyümenin detaylarına bakıldığında ya-
tırımlarda hala bir canlanma yok. Döviz 
kazandıran mal ve hizmet gelirlerindeyse 
gerileme var. Büyüme özel tüketimdeki 
artıştan kaynaklanmış durumda. Ama bu-
radaki artışı karşılayacak şekilde üretim, 
sanayi ve ihracatta canlanma sağlanma-
mış. Bu da tüketimin daha çok ithalata ya-
radığını gösteriyor.

Toplamda özel tüketimin büyümeye kat-
kısı 3 puan olurken, kamu tüketimi de 
büyüme oranını 0,3 puan yukarı çekmiş. 
Tüketim tarafında görülen artış yatırım ta-
rafında gözükmüyor. 

Toplam yatırım harcamalarının büyümeye 
katkısı sıfır puan olmuş. Aynı zamanda ih-
racat binde 3 oranında azalırken, ithalat da 
yüzde 4 oranında artarak büyüme oranını 
aşağıya çekmiş. 

Dolayısıyla sürpriz bir şekilde yüksek ge-
len büyüme  oranının  büyük çapta  tüke-
tim talebinden kaynaklandığını, ancak bu 
tüketim talebinin de gıda ve giyim gibi 
olağan harcamalardan gelmediğini söy-
leyebiliriz. Bu nedenle de büyüme oran-
larında yıllık hedefin tutturulabilmesi için 
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büyümeleri-
nin ortala-
masının da 
neredeyse 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
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YENİDEN 
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GÜNDEMİNE DÖNMELİYİZGÜNDEMİNE DÖNMELİYİZ
büyümenin kompozisyonunun değişmesi, 
yatırımın ve ihracatın artması gerekiyor. 

Özel tüketim yüzde 4,5, kamu tüketimi 
yüzde 2,5 oranında artmış. Özel tüketim 
son beş çeyrektir bu kadar artmıyordu. 
Buna karşılık toplam yatırımlarda artış yok. 
Özel tüketimin detaylarına baktığımızda 
en fazla artışın yüzde 17 ile ulaştırma ve 
haberleşme, yüzde 15 ile sağlık ve yüzde 
8 ile eğitimde gerçekleştiğini görüyoruz. 
Gıda harcamaları yüzde 1, giyim harcama-
ları yüzde 5 oranında azalmış.

İlk çeyrekte sanayi büyümesi binde 8’de 
kalmış. Toplam sanayideki büyüme hızı bir 
önceki çeyrekten 1,9 puan, geçen yılın aynı 
döneminden ise tam 5,5 puan daha düşük. 
Bu rakamlar sanayide alarm verilmesi ge-
rektiğini gösteriyor. 

İnşaatta geçen yılın son çeyreğinde yüz-
de 2 olan küçülme, bu yıl hızlanarak yüzde 
3,51’e çıkmış. Kur ve faizlerdeki artış sanayi 
kadar inşaatı da olumsuz etkilemiş.

Sonuçta kişi başına milli gelir 2014 sonu-
na göre yaklaşık 100 dolar, bir yıl öncesine 
göre ise 300 dolardan fazla kayıpla 10 bin 
300 dolara inmiş. 

Eğer sonraki 3 çeyrekte de büyüme oranı 
böyle vasat kalır, döviz kurları ise yüksek 
seviyesini sürdürürse 2015 sonunda kişi 
başı gelir 10 bin doların altına gerileyebilir. 
Yani biz “10 bin dolara takılıp kaldık, orta 
gelir tuzağına düştük” derken, o dönemi 
bile arar hale gelebiliriz.

2015’in ikinci yarısında ekonomide önem-
li risklerle karşı karşıyayız. Seçim sonra-
sı oluşan siyasal belirsizlik ve Amerikan 
Merkez Bankası’nın ilk faiz artış adımını 
hala belirginleştirmemiş olması piyasaları 
olumsuz etkiliyor. 

Öte yandan Avrupa’da parasal genişle-
menin olumlu sonuç verdiği ve ekono-
milerde bir canlanma başladığı göze çar-
pıyor. Avrupa ekonomilerinin büyümesi 
ve Euro’nun değer kazanması yılın ikinci 
yarısında ekonomiyi olumlu yönde etkile-
yebilir.

Bununla birlikte ekonomik büyüme anla-
mında Orta Vadeli Program hedefi olan 
yüzde 4’ün yakalanması zor görünüyor. 

Nasıl bir koalisyon hükümetinin kurulaca-
ğının belli olmaması, hatta kurulamayıp 
erken seçime gidilme ihtimali, yapısal eko-
nomik reformların bir defa daha ertelen-
mesi ihtimalini arttırıyor. Böyle bir gelişme 
orta vadede ekonomik büyümeyi olumsuz 
etkileyecektir.

Kısacası 2015 ve 2016’yı hasarsız atlatmak 
için son 3 yılda yaptıklarımızdan daha 
farklı şeyler yapmak gerekiyor. Zira refah 
düzeyi olarak 6 yıldır aynı seviyedeyiz.
İktisat literatüründeki anlamıyla orta ge-

lir tuzağı içinde sıkışıp kaldık. 6 yıldır ye-
rimizde sayıyoruz. Buradan kurtulmanın 
yolu yeniden yapısal reform gündemine 
dönmektir.

Yargıya olan güveni artırmak için Hukuk 
sistemi reformu, bu çağın gerisinde kal-
mış eğitim sistemini güncelleyecek bir 
Eğitim reformu, demokrasinin kalitesinin 
yükseltilmesi, iç tasarrufl arın artırılması, 
Merkez Bankası başta olmak üzere kamu 
kurumlarının itibarlı hale getirilmesi, ver-
gi sisteminin yeniden tasarlanması, kamu 
idaresinde şe� afl ık ve hesap verilirliğin 
sağlanması gibi pek çok alanda yeni yapı-
sal düzenlemelere ihtiyaç var.

Bunları yapabilirsek yaklaşan küresel faiz 
artışı ve eskisine kıyasla daha az borçlan-
ma olanakları ortamından şimdiki kadar 
endişe duymamıza gerek kalmaz. 

Tam tersine bunları yapmamız halinde or-
taya çıkacak yeni büyüme hikâyemiz ileri-
ye daha umutlu bakmamızı sağlar.
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Bozüyük; en uzun 
süre yaşayan Türk 
Devleti Osman-

lı’nın kurulduğu, kuruluş ve 
kurtuluşa beşiklik eden, Kurtuluş 

savaşının önemli dönüm noktaları-
nın yaşandığı, Bilecik’in en büyük ilçe-

sidir. 

Türkiye’nin en büyük üç metropol şehri olan İstanbul, Ankara 
ve İzmir’in ortasında bulunmakta, tarihte önemli bir yeri olan 
Kervan yolları Bozüyük’ten geçmektedir. Günümüzde de bu 
özelliğini koruyan ilçemiz Bozüyük İstanbul- Eskişehir Karayo-
lu, İstanbul Ankara Demiryolu ve Bursa’yı Balıkesir’i Çanakka-
le’yi İç ve Doğu Anadolu’ya bağlayan karayolu üzerindedir. 

Frigyalılardan beri yerleşim yeri olan ilçemiz Avrupa-Asya 
arasında orduların geçit ve mola yeri olmuş dolayısıyla 
bir çok tarihi olaya da sahne olmuştur. En uzun süre yaşa-
yan Türk Devleti Osmanlı bu topraklarda kurulmuş, Milli 
mücadelede savaş alanı olmuş, Bozüyük halkı diğer cep-
helere de çok sayıda asker göndermiş ve çok sayıda şehit 
vermiştir. Bozüyük, Türk Kurtuluş Savaşında çok strate-
jik bir konuma sahip olmuş ve önemli roller üstlenmiştir. 
Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan İnönü Sa-
vaşları’ndan sonra Büyük Atatürk cephe Komutanı İsmet 
Paşa’ya; “Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk Milleti’nin 
makûs talihini de yendiniz.” Telgrafı ile bu savaşın bir dö-
nüm noktası olacağını vurgulamıştır. 

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, ilçemizin geçmiş-
ten gelen tarihi mirasına sahip çıkan, irili ufaklı pek çok sa-
nayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği büyük bir sanayi kenti 
olma özelliğinin yanı sıra coğrafi konumu, ulaşım, enerji, 

yatırım imkânları, tarihi ve kültürel varlıkları, yöreye has lez-

Türkiye’nin en büyük üç metropol şehri olan İstanbul, Ankara Türkiye’nin en büyük üç metropol şehri olan İstanbul, Ankara 
ve İzmir’in ortasında bulunmakta, tarihte önemli bir yeri olan 
Kervan yolları Bozüyük’ten geçmektedir. Günümüzde de bu 
özelliğini koruyan ilçemiz Bozüyük İstanbul- Eskişehir Karayo-
lu, İstanbul Ankara Demiryolu ve Bursa’yı Balıkesir’i Çanakka-
le’yi İç ve Doğu Anadolu’ya bağlayan karayolu üzerindedir. 

Frigyalılardan beri yerleşim yeri olan ilçemiz Avrupa-Asya 
arasında orduların geçit ve mola yeri olmuş dolayısıyla 
bir çok tarihi olaya da sahne olmuştur. En uzun süre yaşa-bir çok tarihi olaya da sahne olmuştur. En uzun süre yaşa-
yan Türk Devleti Osmanlı bu topraklarda kurulmuş, Milli 
mücadelede savaş alanı olmuş, Bozüyük halkı diğer cep-
helere de çok sayıda asker göndermiş ve çok sayıda şehit 
vermiştir. Bozüyük, Türk Kurtuluş Savaşında çok strate-
jik bir konuma sahip olmuş ve önemli roller üstlenmiştir. 
Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan İnönü Sa-
vaşları’ndan sonra Büyük Atatürk cephe Komutanı İsmet 
Paşa’ya; “Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk Milleti’nin 
makûs talihini de yendiniz.” Telgrafı ile bu savaşın bir dö-
nüm noktası olacağını vurgulamıştır. 

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, ilçemizin geçmiş-
ten gelen tarihi mirasına sahip çıkan, irili ufaklı pek çok sa-
nayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği büyük bir sanayi kenti 
olma özelliğinin yanı sıra coğrafi konumu, ulaşım, enerji, 

yatırım imkânları, tarihi ve kültürel varlıkları, yöreye has lez-

FATİH BAKICI
BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI
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zetleri, turizm ve kültür varlıkları ile önemli bir 
değer olduğu bilinci ile hareket ettik. İlçemizin 
en temel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak 
otogarımızı, Mahalle Konaklarımızı, gençleri-
miz için sentetik sahalarımızı faaliyete geçir-
dik. İlçemizin 50 yıllık geleceğine hitap edecek 
AB destekli Entegre Su Tesisi Projesine start 
verdik. İlçe genelinde sürdürdüğümüz yol kal-
dırım düzenleme çalışmaları ile birlikte daha 
“fazla yeşil alan” diyerek 4 Eylül Geçlik Parkı, 
Yeşilkent Parkı ve Türbin Mesire alanını vatan-
daşlarımızın hizmetine sunarken Osmangazi 
Parkı’mıza da yeni bir görünüm kazandırma-
ya başladık. Tarihi Çolak İbrahim Bey Köşkü-
nü restore ederek tarihimize sahip çıktık. Hü-
kümetimizin desteği ile ilçemize 1. Etap ve 2. 
Etap olmak üzere toplam 1012 konutluk Toplu 
Konut yatırımı yaptık ve ilçemize Metristepe İl-
kokulu ile Teknik Bilimler Anadolu Lisesi için 2 
adet yeni okul binaları kazandırdık. Kültür Mer-
kezi’mizle birlikte daha pek çok devam eden 
projelerimizin yanı sıra sosyal yardımlarımızı 
ve kültürel etkinliklerimizi de ihmal etmedik. 
İlçemiz için her zaman daha iyinin ve daha 
güzelin peşinde olduk.  Tüm bunların yanı sıra 
ilçemizin sanayisinin gelişmesi içinde yatırım-
cılarımıza destek verdik.   

İlçemiz toprakları sulu tarım yapmaya elverişli 
olmasına rağmen köyler büyük ölçüde Bozü-
yük’e göç etmiştir. Hayvancılık yönünden son 
zamanlarda kümes hayvancılığı ve alabalık 
üreticiliği öne çıksa da Bozüyük tercihini sa-
nayi yönünde kullanmıştır. Ağırlıklı olarak se-
ramik sektörüne yapılan yatırımlarla Bozüyük 
Seramiğin Başkenti konumuna gelmiştir. Ayrı-
ca Bozüyük Çevreyolunun açılması ile birlikte 
İstanbul, Bursa, Ankara, Afyon, Antalya Kara-
yolu ana geçişlerini sağlayan alanda yeni ku-
rulan büyük alışveriş merkezleri ile dinlenme 
tesisleri ilçemizin Turizm Potansiyelinin gelişi-
mine katkı sağlamaktadır. 

İlçemizde mevcut organize sanayi bölgesi bir 
taraftan sanayicilerimize yatırım yapma imkâ-
nı sunmakta, öte yandan sanayileşmenin planlı 

ve düzenli gelişmesine imkan vermektedir. Son 
yıllarda hükümetimiz tarafından yapılan duble 
yollar, çevre yolu ve faaliyete geçen Ankara-İs-
tanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı sayesinde Bozü-
yük ilçesinin büyük kent merkezleri ile ulaşım 
imkanları önemli ölçüde arttırmış ve bu ulaşım 
imkanları ilçenin ekonomisini daha da canlan-
dırmıştır. 

Bozüyük’te yapımı devam eden Lojistik Mer-
kezi’nin bölge sanayisi için önemli bir lojistik 
avantaj sağlaması öngörülmektedir. Bu mer-
kez özellikle Bozüyük OSB için ve bölgede 
mevcut seramik yatırımcıları için kayda değer 
bir öneme sahiptir. Ayrıca, 2014 yılı içerisinde 
faaliyete geçen yüksek hızlı tren hattı gerekli 
düzenlemelerin yapılması halinde demiryolu 
taşımacılığı anlamında önemli bir eksiği de gi-
derecektir.

Bu gün geldiğimiz noktada; İstanbul Sanayi 
Odası tarafından belirlenen Ülkemizin 500 bü-
yük sanayi kuruluşu içerisinde Üretim ve satış 
faaliyetlerini ilçemizde yürüten Bozüyük Tica-
ret ve Sanayi Odasına kayıtlı 10 adet firmaya 
ev sahipliği yapıyoruz. Bu da bize ayrıca onur 
veriyor.

İlçemizin en önde gelen meslek kuruluşların-
dan olan Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 21 
yıllık deneyimiyle Bozüyük’ün ticaret ve sanayi 
yapısının gelişmesinde önemli rol oynamakta-
dır. Yeni kurulan üniversitelerimiz arasında en 
hızlı gelişen ve büyüyen Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi’ne bağlı Bozüyük Meslek Yüksek 
Okulumuz ilçemizin sosyal ve ekonomik yön-
den kalkınmasına önemli bir katkı sağlarken 
bu katkı payı yeni yapılmakta olan Uygulamalı 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu’muzun da faa-
liyete geçmesiyle daha da artacaktır. Ayrıca 
sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü-
nün yetiştirilmesi konusunda Üniversitelerimiz 
önemli bir boşluğu da dolduracaktır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, Üniversitemiz 
ve başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üze-
re sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bütün 
kaynaklarımızı en etkili ve verimli bir biçimde 
kullanarak, vatandaşlarımızın beklentilerini 
karşılamak suretiyle onların memnuniyetini ve 
refah düzeyini yükselterek ilçemizin ekonomik 
kalkınmasını sağlamak,  doğal, tarihi ve kültü-
rel mirasına saygılı, yaşanabilir, çevreye ve in-
sana duyarlı müre� eh bir ilçe olmak için hep 
birlikte, el ele vererek çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.
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BELEDİYE
FAALİYETLERİ

SENTETİK 
SAHALARA 

YENİLERİ EKLENDİ

Bozüyük’ün 7. ve 8. sentetik 
sahaları hizmete girdi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih BA-
KICI’nın “Her Mahalleye Spor Tesisi 

Yapımı” projesi kapsamında Çarşı Ma-
halle’de eğitim veren Albay İbrahim Çolak İlk 
ve Ortaokulu’nun karşısında yapımı tamamla-
nan sentetik çim yüzeyli futbol sahası törenle 
hizmete girdi.

Bozüyük Belediyesi’nin eğitime destek ve 
gençlerin spora yönelmesine katkıda bulun-
mak amacıyla sürdürdüğü okul bahçeleri ve 
çevrelerine yapılan sentetik sahalara yenileri 
eklenerek 7. ve 8. Sentetik sahaların açılışı ya-
pıldı. Açılış törenine Bilecik AK Parti Milletve-
kili Halil ELDEMİR, Bozüyük Belediye Başkanı 
Fatih BAKICI, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü İs-
mail ALTINKAYNAK, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin GÜMÜŞ, Dodurga Belediye Başka-
nı Selim TUNA, İlçe Müftüsü Selami BAĞCI, 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LEVENT, 
Kent Konseyi Başkanı Muza� er TEKELİOĞLU, 
muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğ-
renciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 18*30 
metre ebadında yapılan ve ilçede son 2 yılda 
hizmete giren 7. Sentetik çim yüzeyli futbol 
sahası olan Albay İbrahim Çolak İlk ve Orta-
okulu Sentetik Sahası’nın açılış töreninde ilk 
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olarak Şehitlerimizin ruhu için 1 dakikalık saygı 
duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız söy-
lendi. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü 
Levent SAĞIROĞLU bu sahanın çocukların bil-
gisayar ve televizyonun olumsuz etkilerinden 
biraz olsun uzaklaşmalarını sağlayacağı için 
duyduğu mutluluğu belirterek okula bu tesisi 
kazandıran Belediye Başkanı Fatih BAKICI’ya 
teşekkür etti. SAĞIROĞLU’nun ardından kür-
süye gelen Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz 
yaptığı konuşmasında “bizim sahamız iki 
şeyden hoşlanmaz: ‘biri küfür, biride kavga’” 
diyerek bunlara dikkat edilmesi gerektiğini 
söyledi. Sahanın yapımında emeği geçen baş-
ta Belediye Başkanı Fatih BAKICI olmak üzere 
herkese teşekkür ederek, sahanın herkes için 
hayırlı olması temennisinde bulundu. Milli Eği-
tim Müdürü Hüseyin GÜMÜŞ ise konuşmasın-
da “okul bahçelerinde yapılan tüm sahalar için 
biz belediyeye bir yazı ile şu okulun bahçesine 
bir sentetik saha lazım diyerek talep ediyoruz. 
2 ay sonra bizlere sahayı teslim ediyorlar, bu 
anlamda Sayın Belediye Başkanımıza ve eki-
bine, gençleri sporla buluşturan bu anlayış 
için teşekkür ediyoruz” dedi. GÜMÜŞ konuş-
masının devamında çocuklarımız daha iyi eği-
tim öğretim alsınlar diye devletimizin bütün 

imkânlarının kullanıldığını ve gençlerin daha 
çok spor yapmalarını dilediğini belirtti. GÜ-
MÜŞ’ten sonra konuşmalarını yapmak üzere 
kürsüye gelen Belediye Başkanı Fatih BAKICI;  
“bizler seçime girmeden önce her mahallemi-
ze bir sentetik saha  olmak üzere  9 sentetik 
saha yapacağız dedik. Bugün burada 7.’sini 
hizmete açıyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte 
sizlere daha iyi hizmet vermek için karar verip, 
eksik olduğumuz yer neredeyse oraya hızlı bir 
şekilde hemen hizmet verelim diyoruz. Bazı-
ları okulların bahçesinde, bazıları hemen okul 
yanındaki parklarda olmak üzere toplamda 8. 
Sahamızı da bitirdik. Bu gün aynı zamanda 
İçköy İlkokulu’nun bahçesine yaptığımız sen-
tetik sahamızda hizmete girdi. Ayrıca kendi 
okulum Bekir Aral İlkokulu’na ve Şehit Vahit 
Elmas İlk ve Ortaokulu’na da bir sentetik saha 
yapacağız. Yeni Mahalle’ye bununla birlikte 2. 
Sahayı yapıyoruz” dedi. Son dönemlerde tek-
nolojinin insanları esir aldığını belirten Başkan 
BAKICI “önemli olan teknolojiyi takip etmenin 
yanında sporunda kesinlikle yapılmasıdır. Biz-
ler çocukluğumuzda toprak sahalarda oyna-
dık. Biz dedik ki bizim okullarımızın öğrencileri 
de özel okullarla yarışacak okullarda okusun-
lar. Allah bize bunları yapmayı nasip etti, biz-

ler nerde kaldıysak oradan hizmetlerimize 
devam ediyoruz. Bizim vereceğimiz hizmet 
vatandaşımızadır. Bu tesisimiz değerli mahal-
le halkımız ve çocuklarımız için hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi. Açılış töreninde son olarak konu-
şan Bilecik AK Parti Milletvekili Halil ELDEMİR 
belediyeciliğin sadece yol, su ve kaldırımdan 
ibaret olmadığını belirterek “bunların yanın-
da kültürel, sosyal olarak ta hizmet vermeyi 
kendisine hedef edinmiş Başkanımızı tebrik 
ediyorum. Çocuklarımız için zihinsel alandaki 
gelişme kadar bedensel gelişimde önemlidir. 
Buna katkı sağlayacak olan bu tesisi hazırla-
yan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ederek bu tesisin mahalleliler ve çocuklarımız 
için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılışı 
hayır duaları eşliğinde ve protokol tarafından 
açılış kurdelesinin kesilmesiyle gerçekleştirildi. 
Programın devamında Başkan BAKICI hafta 
sonu Balıkesir’de yapılacak Genç Kızlar Tür-
kiye Şampiyonası’na katılacak Akpınar Spor 
Kulübü Kız Futbol Takımı ve ardından okul 
öğrencileri ile dostluk maçı yaptı. 
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BELEDİYE
FAALİYETLERİ

YEDİLER MAHALLE 
KONAĞI’NIN 

TEMELİ ATILDI

4. Mahalle Konağı’nın temeli 
törenle atıldı
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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih 
BAKICI’nın “ 9 Mahalleye 9 Konak” 
projesi kapsamında yapılacak olan 

Yediler Mahalle Konağı temel atma töreni 
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Temel atma törenine İlçe Kaymakamı 
Köksal ŞAKALAR, Belediye Başkanı Fatih 
BAKICI, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin 
GÜMÜŞ, Emniyet Müdürü Hakkı GÜNER, 
Kent Konseyi Başkanı Muza� er TEKELİ-
OĞLU, Ticaret Odası Meclis Başkanı Buğra 
LEVENT, Muhtarlar, AK Parti Milletvekili 
Adayı Halil ELDEMİR ve Ramazan KUR-
TULMUŞ, AK Parti İlçe Başkanı Mesut ÇE-
TİN, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı. 
Yediler Mahallesi eski polis karakolunun 
yanına inşa edilecek Mahalle Konağının 
temel atma töreninde konuşan mahal-
le muhtarı Naci İNCİ mahalleye yapılan 
sentetik yüzeyli çim saha, yol ve kaldırım 
yenileme çalışmaları ile mahalle konağı 
yapımı için Belediye Başkanı Fatih BAKI-

CI’ya ve ekibine teşekkür etti. 
Daha sonra konuşmak için kürsüye gelen 
Belediye Başkanı Fatih BAKICI; Mahalle 
Konakları, Kültür Merkezi, Okul inşaatla-
rı, peyzaj çalışmaları, sentetik yüzeyli çim 
sahalar ve altyapı çalışmaları gibi yapımı 
tamamlanan ve tamamlanmasına çok az 
kalmış olan projeler hakkında bilgi verdi. 
Konuşmasında genel ve yerel siyasetin 
birleşmesi ile gerçekleştirilmiş ve gerçek-
leştirilecek projelerin Bozüyük için önemi-
ne ve gerekliliğine dikkat çeken Başkan 
BAKICI “yıllardır yapılamayanları yapıyo-
ruz, yönetime geldiğimizden itibaren geç-
miş yöneticilerin yapacağız dediği üniver-
site için ilk başta yer tahsisi olmak üzere 
ne gerekiyorsa yaptık. Milletvekilimiz Dr. 
Fahrettin POYRAZ ve hükümetimizin des-
teği ile üniversite inşaatı için 4 milyon lira 
ödenek  hesaba yatırıldı. İnşaatın kabası 
nerdeyse bitmek üzere. Bizler tüm ya-
tırımların Bozüyük’e  gelmesi için çalış-

malarımıza devam ediyoruz” dedi. Kültür 
Merkezi’nin yapımının devam ettiğini ve 
%90 oranında tamamlandığını, 3 milyon 
lira maliyeti olan bu proje için hükümet 
tarafından %50 hibe desteği aldıklarını 
da söyleyen Başkan BAKICI “inşallah bu 
projemizi de bu yıl içerisinde hayata ge-
çirerek siz değerli halkımızın kullanımına 
sunacağız” dedi. Yediler Mahallesi’ne ya-
pılacak seyir terası ve temeli atılan Mahal-
le Konağı hakkında da bilgi veren Başkan 
BAKICI “bizler her mahallemizi güzelleş-
tiriyoruz, mahallelerin ihtiyaçlarına göre 
projeler yapıyoruz” diyerek Konağın ha-
yırlı uğurlu olmasını diledi. 
Konuşmanın ardından tekbirler getirilerek 
kurban kesildi ve dualar edildi. Daha son-
ra Kaymakam ŞAKALAR, Başkan BAKICI, 
AK Parti Milletvekili adayları ELDEMİR ve 
KURTULMUŞ’un hep birlikte butona bas-
masıyla konağın temeline ilk beton atıldı. 
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BELEDİYE
FAALİYETLERİ

BOZÜYÜK’ÜN 
İLK SEYİR 

TERASININ  YAPIM 
ÇALIŞMALARI 

BAŞLADI
Bozüyük’ün şehir manzarasına 
hâkim ilk Seyir Terasının yapım 

çalışmaları başladı
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Bozüyük Belediye Başkanı Fa-
tih BAKICI’nın yapımına büyük 

önem verdiği projelerden birisi olan Bo-

züyük’ün ilk Seyir Terası Yediler Mahal-

lesi’nin Çortuk Bölgesi’nde inşa ediliyor. 

Aplikasyon çalışmalarının tamamlanarak 

hafriyat çalışmalarına başlanan Seyir Te-

rası vatandaşlar tarafından da merakla 

bekleniyor. Şirinevler Caddesi’nde ve top-

lam 1350 metrekarelik bir alan üzerinde 

yapımı planlanan Seyir Terası Bozüyük’ü 

kuşbakışı gören bir konumda yapılandı-

rılıyor. Bozüyük’ün genel görünümüne 

hakim, eşsiz manzarası ile fotoğraf me-

raklılarının da uğrak yeri haline gelmesi 

beklenen projede; kapalı ve açık alanla-

rıyla birlikte yaklaşık 225 metrekarelik bir 

alana sahip kafeterya, etrafı taş duvarlarla 

çevrili ve ferforje korkulukları olan iki ka-

demeli 2 adet seyir terası, Bozüyük man-

zarasını izleyebilmek için dürbün, çocuk-

ların eğlenceli vakit geçirebileceği oyun 

alanları, otopark, dekoratif aydınlatmalar, 

ahşap ve estetik çiçekliklerle zenginleşti-

rilmiş taş yürüyüş yolları yer alıyor.
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BEBKA Resmi İnternet Sitesi üzerinde 
yayınlanan haberde aşağıdaki 

açıklamalar yer verildi. 

2014 yılında Türkiye’de başlatılan Yaratıcı 

Girişimcilik Eğitimi, yaratıcı sektörlerde 

iş kurmak isteyen girişimcilerin fikirlerini 

adım adım geliştirmelerine ve ihtiyaç 

duydukları ilişki ağını keşfetmelerine 

yönelik olarak hazırlandı. Beş günlük 

eğitim programı ile film, görsel sanatlar, 

sahne sanatları, müzik, moda, tasarım, 

çizgi film, oyun, mimarlık, el sanatları, 

yayıncılık gibi yaratıcı endüstrilerde yeni 

girişimcilere destek olunması amaçlanıyor. 

Bugüne kadar Bursa Eskişehir Bilecik 

Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve British 

Council işbirliğinde Bursa ve Eskişehir’de 

düzenlenen eğitimler, İzmir Kalkınma 

Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, İstanbul 

Kalkınma Ajansı işbirliği ile İzmir, Adana, 

İstanbul’da da girişimci ve eğitmenlerle 

buluştu.

BEBKA ve British Council’ın internet 

sitelerinden ücretsiz olarak sunulan 

“Yaratıcı Girişimcilik Eğitim Seti’, sektöre 

yenilikçi bir metodoloji sunarak yaratıcı 

kişilerin iş fikirlerini incelemelerine ve 

geliştirmelerine yardımcı oluyor. Eğitim 

seti, girişimcilerin kendi iş ‘öykülerini’ 

anlatabilmelerine katkı sağlayacak 

bilgiler, öneriler, çeşitli alıştırmalar ve 

aktiviteler içeriyor. Girişimciler, eğitim 

setini tamamladıklarında işlerinin başarıya 

ulaşmasını, nasıl sürdürülebilir olacağını 

ve para kazanmak için neler yapılması 

gerektiğiyle ilgili cevaplara ulaşacak.

Üyelerimize girişimcilerimize ve girişimci 

adaylarımızın faydalarına sunulur. 

YARATICI 
GİRİŞİMCİLERE 

BEBKA’DAN ONLINE 
EĞİTİM SETİ 

NESTA’nın (İngiltere Ulusal Bilim, 
Teknoloji ve Sanat Vakfı) yaratıcı 
girişimciler için geliştirdiği Yaratıcı 
Girişimcilik Eğitim Seti’, British Council ve 
BEBKA işbirliğinde Türkçe’ye çevrildi.
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AVRUPA 
BİRLİĞİ’NDEN
TÜRKİYE’DEKİ 

ÇİFTÇİLER, 
GIDA İŞLEME 

İŞLETMELERİNE 
YARDIM

Avrupa Birliği; Türkiye’deki çiftçiler, 
gıda işleme işletmeleri ve kırsal nüfu-

sa yardım amacıyla 800 milyon Avro tuta-
rındaki fonu onayladı. Böylece AB, hijyen 
ve çevre standartlarında AB’yi yakalamayı 
ve kırsal alanda istihdam yaratmayı amaç-
layan yatırımlara destek vermeye devam 
edecektir. Türkiye’deki ilgili kurum tarafın-
dan yürütülecek bu program kapsamında 
binlerce yatırım projesi geliştirilecek ve 
desteklenecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma alanındaki AB 
Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) bir 
parçası olan yeni 2014-2020 IPARD Prog-
ramı, bir önceki dönemde 42 ilde uygula-
nan IPARD’ın başarısını devam ettirecek-

tir. Sağlanacak destekle Türkiye’de yaklaşık 
4,500 çiftlik, gıda ve tarım işletmesi ve kır-
sal nüfusa, 1.7 milyar Avro tutarında kalkın-
ma desteği sunularak, istihdam yaratılması, 
çıktıların ve rekabet edebilirliğin arttırılma-
sı ve standartların geliştirilmesine katkı 
sağlanacaktır. Aşağıdan yukarıya yakla-
şımla yürütülen yerel kalkınma girişimleri 
(LEADER) ve çevre dostu politikalar da 
AB’ye katılım sürecini desteklemek üzere 

Türkiye koşullarına adapte edilecektir.

Program tamamen Türkiye’deki ilgili idari 
kurum tarafından AB standartlarına uy-
gun şekilde yürütülecektir. Tarım ve Kır-

sal Kalkınmadan sorumlu AB Komisyonu 
Üyesi Phil Hogan şunları söyledi; “Tür-
kiye’nin yalnızca sağladığımız fonlardan 
değil bilgi ve deneyimimizden de yararla-
nacak olmasından büyük memnuniyet du-
yuyorum. Ücra bölgelerdeki kırsal alanlar 
da dahil olmak üzere Türkiye’nin dört bir 
yanındaki insanların binlerce somut yatı-
rımdan yararlandığını görmek son derece 
etkileyici.” Hogan ayrıca, Türkiye’nin tarım 

ve gıda sektörlerine azami faydanın sağ-
lanması ve kırsal alanların canlandırılması 
için bu fonların belirli bir amaç doğrultu-
sunda kullanılmasının son derece önemli 
olduğunu sözlerine ekledi.
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Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Pro-
jesi Nedir?

İstihdam sorunun altında yatan en önem-
li nedenlerden biri de ‘’mesleksizlik’’dir. 
Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu 
görülmekte diğer yandan firmalar da ka-
liteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.

Bu kapsamda işgücü piyasasında arz 
talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan 

işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uz-
manlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
(UMEM) Beceri’10 Projesi” başlatılmıştır.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkez-
leri (UMEM) Beceri’10 Projesi, bir beceri 
kazandırma ve iş edindirme seferberliği-
dir.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Mer-
kezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi; Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imza-
lanan protokol kapsamında ilk etapta 19 
ilde başlatılmış olup, gelinen noktada 81 
ilde uygulanmaya devam etmektedir.

UMEM projesinin kısaca uygulama 
planı ise aşağıdaki gibidir; 

“İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” ve 81 
ilden toplanan işgücü-stajyer talepleri 
kapsamında, işgücü piyasasının mesleki 
ve teknik eğitim ihtiyacının iller bazında 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi
NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYAÇLARINIZ İÇİN UMEM PROJESİ İLE 
YANINIZDAYIZ..,
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UMEM Beceri’10 Projesinde Sağlanan İstihdam Teşvikleri

İstihdam Edilecek Kursiyerin Yaşı
İstihdam Edilecek Kursiyer

Erkek Kadın

29 yaşına kadar 54 aya kadar 54 aya kadar

29 yaşından büyük 42 aya kadar 54 aya kadar

Ayrıca kursiyerlere İŞKUR tarafından “Genel Sağlık Sigortası” ve “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yaptırılmaktadır.

tespit edilmesi ve bu doğrultuda 81 ildeki 
eğiticilerin eğitiminin tamamlanması,
İŞKUR’a kayıtlı işsizlere bu doğrultuda te-
orik eğitim verilmesi,

İş arayanların yerel düzeydeki “Kurs Yö-
netimlerinin” koordinasyonunda firmalar-
la eşleştirilerek, kursiyerlere pratik eğitim 
verilmesi,

Başarılı olanların sertifikalandırılarak, staj 
gördüğü işyerlerinde istihdam edilmesi-
dir.

UMEM Beceri’10 Projesinin Amaç-
ları

İŞKUR tarafından yürütülmekte olan mes-
lek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle 
de teknik alanlardaki mesleki eğitimin et-
kinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgü-
cü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale 
getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya 
konulması,

İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, 
mesleki gelişim ve meslekte yenileme 
eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyer-

lerin staja yerleştirilmesi ve son aşama 
olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının 
sağlanması,

İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eği-
tim hizmetlerine olan farkındalığın artırıl-
ması,

Meslek liselerinin teknik altyapısının ye-
nilenmesi, proje kapsamındaki okulların 
günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere 
göre donatılması ve bu okullardaki eğiti-
cilerin gelişen teknolojiye uyumunun ar-
tırılması,
Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihti-
yaç analizlerinin gerçekleştirilmesi,

İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal 
kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstih-
dam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlev-
sellik kazandırılması,

Proje kapsamındaki okullarda uygulana-
cak mesleki eğitim programlarının etkin-
liğinin artırılması için ilgili tarafl arın katılı-
mını öngören “Kurs Yönetimi” adı altında 
yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi 
UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında açı-
lan istihdam garantili kurslara başvurmak 

için lütfen tıklayınız.
http://bbs.beceri.org.tr/BBS/kurs.do 

Firmalara İlişkin Süreç:

1) Firmalar, hangi alanda/meslekte kaç 
elemana ihtiyacı olduğunu, web sitesi 
üzerinden (www.beceri10.org.tr) veya üye 
olduğu oda/borsaya iletir
2) UMEM yetkililerince yürütülecek çalış-
ma sonucunda firmaların aradığı nitelikte-
ki adaylar firmaya sunulur
3) Firma bu adayları doğrudan istihdam 
edebilir veya ihtiyaç duyduğu alanda/
meslekte mesleki eğitim kursları açılma-
sını sağlar
4) Mesleki eğitim kursları, firmanın ken-
di bünyesinde, mühendis/tekniker/tek-
nisyen veya uzman personeli tarafından 
verilebilir veya Türkiye’de çapındaki tüm 
meslek liselerinde açılabilir
5) Firmalar, bu kurslardan başarılı 
olarak mezun olanlara, hiçbir mali yüküm-
lülük altına girmeden staj imkânı sağlar
6) Stajı başarı ile bitiren kursiyerle-
rin en az % 50’sini istihdam ederek hem 
nitelikli elemanlara kavuşur hem de istih-
dam teşviklerinden yararlanır.

1. İŞKUR’a kayıt olur

2. Web sitesi üzerinden (www.beceri10.

org.tr) kendine uygun gördüğü kursa 

başvurur

3. Kursun açıldığı firma veya meslek 

liselerinde güncel bilgiler doğrultu-

sunda teorik ve pratik eğitim alır

4. Teorik eğitimde başarılı olursa, firma 

bünyesindeki staj sürecine katılarak, 

deneyimlerini pekiştirir

5. Teorik eğitim ve staj eğitiminde gün-

lük 25 TL cep harçlığı alır

6. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası” ve “İş 

Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta-

sı”ndan yararlanır

7. Kurs ve staj sonunda başarılı olanlar, 

istihdam edilir.

Kursiyerlere İlişkin Süreç:

Detay: www.beceri10.org.tr

2121

Kobi Bilgi



ANKET

Finans Teknopark, Türkiye’de finansal 
teknolojiler alanında yapılacak 

çalışmalara ayrılan ilk teknoloji geliştirme 
bölgesi olma özelliğiyle Borsa İstanbul ile 
Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hayata 
geçiyor.

Türkiye bankacılık ve finans sektörlerinin 
daha rekabetçi bir yapı kazanması 
ve küresel piyasalardaki pazar payını 
artırması için kurulan Teknopark, teknoloji 
geliştirmenin üniversite ve borsa işbirliğiyle 
etkin bir şekilde sağlanabileceğini ortaya 
koyan yapısıyla da uluslararası alanda yeni 
bir model oluşturuyor.

Borsa İstanbul yerleşkesi içinde Bakanlar 
Kurulu kararı ile Finans Teknopark Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi (Bölge) olarak ilan edilen 
10.272 metrekare büyüklüğündeki bir arazi 
üzerine inşa edilmesi planlanan Finans 
Teknopark Ar-Ge ve Ofis Binasının 2016 yılı 
içerisinde tamamlanması hedefl eniyor
Finans Teknopark Kurulmasının Amacı
Finans Teknopark, finans sektörüne 
yönelik yazılım geliştiren ve bu alanda 
çalışan yerli ve yabancı şirketleri bir araya 
getirerek üretken bir ekosistem yaratmayı 
amaçlıyor. Bununla birlikte sahip olduğu 
kuluçka merkeziyle sektöre yeni girişimler 
kazandırılmasını da destekliyor. Küresel 
finans sektörü için teknoloji üretim merkezi 
olmayı hedefl eyen Teknopark’ın İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi Projesine de 
çok önemli katkıları olacak.
Ayrıca yeni finansal mimaride önemli bir rol 

üstlenecek olan İstanbul’da üniversiteler, 
araştırma kurumları, bilişim şirketleri ve 
finansal kuruluşların aynı ortam içerisinde 
araştırma, geliştirme ve inovasyon 
çalışmalarını sürdürmesi sağlamak; 
birbirleri arasında bilgi ve teknoloji 
transferine yardımcı olmak; yenilikçi ve 
yetkin insan kaynağı için gereken altyapıyı 
oluşturmak Teknopark’ın amaçları arasında 
yer alıyor. 

Borsa İstanbul Kampüsünde 
Bulunmanın Avantajları

Borsa İstanbul kampüsünde kurulan 
Teknopark’ın hemen yanı başında İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve çok yakınında 
Boğaziçi Üniversitesi bulunmakta. 
Seçilen yerin diğer avantajlarını birçok 
uluslararası şirketin genel müdürlüğünün 
ve finans kuruluşlarının yer aldığı Levent-
Maslak bölgesine yakın mesafede yer 
alması, alternatifl i toplu taşıma imkânları, 
alışveriş, yeme/içme, sinema, tiyatro gibi 
birçok olanağa yakınlık ve yaşamla iç içe 
kurulması olarak sıralamak mümkün.

Bunlara ilave olarak Türkiye sermaye 
piyasalarının merkez kurumları olan 
Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve 
Takasbank ile aynı kampüste yer alan Finans 
Teknopark, bu sayede bünyesinde faaliyet 
gösteren şirketlerin sermaye piyasaları ile 
entegrasyonuna katkı sağlayacak.

Kuluçka Merkezi

Kuluçka Merkezleri, şirketlerin başlangıç 
aşamasındaki gelişimini sağlayan, dünya 
genelindeki en etkili yapılar. Kuluçka 
merkezlerinin başarısı, sadece bir ofis alanı 
sunmaktan değil girişimcilere sunacakları 
ve katacakları değerden kaynaklanıyor.

Ülkemizde son yıllarda TÜBİTAK, KOSGEB, 
STK’lar, ulusal ve hatta uluslararası pek 
çok kurum ve kuruluşlar girişimciler 
için giderek artan miktarda mali kaynak 
sağlamakta. Ancak kritik olan girişimcilik 
ekosisteminde var olan bilgileri kullanarak 
strateji oluşturmak ve rotayı iyi belirlemek.

Bu noktada, girişimcilerin ihtiyacı etkin 
bir kuluçka merkezi desteği. Teknoparkın 
mimari tasarımında kiralanabilir alanının 
yüzde 10’u kuluçka firmalarına tahsis edildi.

Başvuru

Bölge Yönetici Şirketi olarak Finans 
Teknopark A.Ş. ilk aşamada 4.000 
metrekarelik alan için firma ve proje 
başvurularını Haziran 2015’de aldı. 
Kurumsal websitesi finansteknopark.
com.tr üzerinden yapılan başvurularda 
öncelikle bankacılık ve finans sektöründe 
faaliyet gösteren Ar-Ge odaklı firmalar ve 
projeleri Teknopark Değerlendirme Kurulu 
görüşleri çerçevesinde incelenerek, uygun 
görülenler kabul edilecek.

ÜLKEMİZİN FİNANS ODAKLI İLK TEMATİK TEKNOPARKI:

 FİNANS TEKNOPARK
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Japonya’da yayımlanan Nikkei gazetesi, 
Sinop’ta inşa edilecek nükleer santra-

lin maliyetinin 16.3 milyar dolar olacağı-

nın tahmin edildiğini ve inşaatta Japon 

ve Fransız şirketlerin yanı sıra iki veya üç 

tane Türk şirketinin yer alacağını belirtti.

22 MİLYAR DOLAR ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Türkiye’nin ikinci nükleer santrali olacak 

Sinop Santrali’nin maliyeti daha önce 22 

milyar dolar olarak öngörülmüştü. Santrali 

yapacak konsorsiyum Japonya, Fransa ve 

Türkiye’den oluşuyor. Türkiye’den kamu 

adına Elektrik Üretim AŞ hissedar olacak.

TOPLAM MALİYET

Gazetede Cumartesi günü yayımlanan ha-
berde, santralin 2 trilyon yen, yani yakla-
şık 16.3 milyar dolarlık maliyetinin yüzde 
20-25’inin inşaattan oluştuğu tahmin edil-
di. Habere göre kısa süre içinde kurulması 
beklenen proje yönetim şirketinde Mitsu-
bishi Heavy Industries hissedar olacak.

JAPON - FRANSIZ - TÜRK İŞİ

 İnşaatta ise Japonya’da Taisei ve Obayas-
hi şirketleri rol alacak. Fransız inşaat şir-
keti Bouygues ve iki veya üç Türk şirket 
Japon şirketlerle ortaklık kuracak.
İLK SANTRAL AKKUYU’NUN MALİYETİ
Türkiye’nin ilk nükleer santrali ise 20 mil-
yar dolarlık yatırımla Rusya tarafından 
Mersin Akkuyu’ya yapılacak.

   

SİNOP NÜKLEER 
SANTRALİ’NİN

MALİYETİ 
BELLİ OLDU

Sinop Nükleer Santrali’nin Maliyeti Belli Oldu 22 Haziran 2015 Pazartesi 10:40 Japon Nikkei gazetesi, 
Sinop Nükleer Santrali’nin 16 milyar 300 milyon dolara mal olacağını, inşaatta Japon şirketlerinin de yer 
alacağını yazdı.
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına 
kayıtlı 10 Firma İstanbul Sanayi 

Odası’nın (İSO) hazırladığı “Türkiye’nin 
500 büyük Sanayi Kuruluşu 2015 Yılı 
Raporu” İlk 500 sıralaması içerisinde yer 
aldı.

Konu hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
LEVENT   “.., her yıl olduğu gibi bu yıl 
da İstanbul Sanayi Odası tarafından 
belirlenen Ülkemizin 500 büyük sanayi 
kuruluşu açıklanmış bulunuyor.
 
500 Büyük sanayi kuruluşu içerisinde 
Üretim ve satış faaliyetlerini kentimizde 
yürüten Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odamıza kayıtlı 10 adet firmamıza ev 
sahipliği yapıyor olmamız ise bizlere 
ayrıca onur veriyor.
Ülkemiz ekonomi dünyasının gözbebeği 
konumundaki bu şirketlerimizi bir kez 
daha kutluyor minnet ve takdirlerimiz ile 
anıyoruz.

500 Büyük sanayi kuruluşu içerisinde 
Üretim ve satış faaliyetlerini kentimizde 
yürüten Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odamıza kayıtlı 10 adet firmamıza ev 
sahipliği yapıyor olmamız ise bizlere 
ayrıca onur veriyor diyen Buğra LEVENT.., 
açıklamalarına şöyle devam etti..,
 
İstanbul Sanayi Odası Başkanlığının 
açıklamalarına göre sanayinin zirvesinde 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 37 milyar 
501 milyon TL’lik üretimden satışı ile 
Tüpraş yer aldı. Net satışlarını 2013 yılına 
göre yüzde 3,9 artırarak 473 milyar 
TL’ye çıkaran İSO 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nun Türkiye sanayi ihracatının 
yüzde 40,7’sini gerçekleştirdi.

BUĞRA LEVENT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYENİN 
DEVLERİNE

EV SAHİPLİĞİ 
YAPMAKTAN GURUR 

DUYUYORUZ
İstanbul sanayi odası 500 büyük 

sanayi kuruluşu listesinde 
odamıza kayıtlı 10 firma yer aldı.

En büyük şirketlerin ağırlıklı olarak 
petrokimya, otomotiv ve demir-çelik 
sektörlerinden olduğu araştırmada, 
ikinci sırayı 10 milyar 539 milyon TL’lik 
üretimden satışı ile Ford Otomotiv, 
üçüncülüğü ise geçen yıl dördüncü olan 
Oyak-Renault, 8 milyar 777 milyon TL ile 
satışı ile aldı.

Türkiye İlk üç ve yine Odamıza kayıtlı İlk 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralamasında 

yer alan ve odamıza da kaydı bulunan 
firmalar listesi aşağıda verilmiştir.

Başta Ülkemiz Ekonomisi olmak üzere, 
Kentimiz ve Bölgemiz Ekonomik 
Kalkınması ve İstihdamına olan çok büyük 
katkıları sebebi ile gurur duyduğumuz 
Firmalarımıza Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası adına teşekkür ediyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz.

İstanbul Sanayi Odası İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan İlk Üç Firma ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında Merkez Kaydı, 
Şube ve/veya Fabrika Tesis kaydı bulunan Firmalar(*)Listesi aşağıda verilmiştir.

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU sıralama listesinin tamamına  “www.bozüyüktso.org.tr” adresinden ulaşabilirsiniz. 
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2014 yılının genel bir değerlendirmesi 
ve yapılan işlerin  rakamlar bazında da 

ele alındığı bu çalışmamız ile sizlere son 
bir yıllık faaliyetlerimiz hakkında detay 
bilgiler sunmayı amaçlıyoruz.

Bozüyük  büyük üretim kapasitesine 
sahip bir Sanayi kenti durumunda olup 
yine şehrimizde Ekonomik ve Sanayi 
hareketlilik her geçen gün daha da 
artmaktadır.  

Bozüyük Sanayi potansiyeli büyük 
bir kent dedik evet biz Bozüyük’te 
mevcut durumda ağırlıklı olarak seramik 
hammadde ve mamul ürünleri başta 
olmak üzere , Klima, Şofben, Termosifon 
Yüksek Gerilim Kabloları, Sünger, Alçı 
Blok, Muhtelif Makine Parçaları, İplik, 
Yumurta, Balık vb. ürünlerinin üretimine 
ve yurt içi ve yurt dışı pazarlara ilçemizden 
iletilmesine ev sahipliği yapmaktayız.
 Bu noktadan bakıldığında Kentimizde  
faaliyet gösteren  firmalarımızda üretilen 
ve ihracata konu olan ürünler ile halen 2013 
yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 
sunduğumuz raporda da belirtildiği 
üzere 450.000.000 dolarlık bir ihracat 
potansiyeline sahip bulunmaktayız. 
 
Bu süreçte Oda olarak gerek üyelerimiz 
gerekse de paydaşlarımız konumundaki 
Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil 

Toplum Kuruluşları ile işbirliklerimiz ve 
ortaklaşa çalışmalarımız aralıksız devam 
ediyor.
 
Bozüyük Lojistik Köy Projesinin hayata 
geçirilmesi ve yine eşzamanlı olarak aynı 
alanda Bozüyük’te bir Gümrük Müdürlüğü 
kurulması yönündeki Ulaştırma Bakanlığı 
ve T.C.D.D. Genel Müdürlüğü nezdinde 
çaba ve gayretlerimizi sürdürüyoruz.
 
İlçe Kaymakamlığımız, Belediyemiz 
başta olmak üzere, İş-Kur, KOSGEB 
gibi paydaşımız durumundaki kurumlar 
ile Üyelerimizin İstihdam İmkanlarının 
arttırılması ve nitelikli eleman ihtiyaçlarının 
hızla temin edilmesi ile yine yeni iş fikri 
olan vatandaşlarımıza da kendi işyerlerini 
açma konusunda ilk ihtiyaç duydukları 
desteği oda olarak KOSGEB Girişimcilik 
Eğitimlerini organize ederek bizler 
gerçekleştiriyoruz. 
 
Üyelerimizin gerek yurtiçi gerekse de 
yurt dışında kendi faaliyet konuları ile 
ilgili yenilik ve gelişmeleri takip etmeleri 
yerinde görüp incelemeleri amacı ile Fuar 
Organizasyonlarına katılımlarına Oda 
olarak öncülük ediyoruz.
 
Yıllardır sürdürdüğümüz Yurtiçi Fuar 
Organizasyonlarımızın yanı sıra bu 

anlamda 2014 yılı Kasım ayı içinde  Odamız 
Organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz 
Dubai Yapı ve İnşaat Fuarı ziyaretimiz 
ile  Odamıza kayıtlı İnşaat ve İnşaat 
Malzemeleri ile yine taahhüt yapım işleri 
grubunda faaliyet gösteren üyelerimizin 
sektörleri ile ilgili farklı uygulama ve 
gelişmeleri yerinde görüp tanımalarına 
ve yine Yurtdışı İş Seyahat pratiklerine 
katkıda bulunduk.
 
Bu yöndeki çalışmalarımızı önümüzdeki 
yıllarda Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika 
gibi daha farklı coğrafyalarda da 
sürdürmeye devam edeceğiz.
 Bu görüş ve düşünceler ile 2012-2015 
yıllarını kapsayan Bozüyük Ticaret ve 
Sanayi Odası Stratejik Planında da yer alan 
çalışma ve faaliyetler ile gerçekleşmelerin 
izlendiği 2014 yılı Faaliyet Raporumuzu 
siz değerli üyelerimiz ile Paydaşlarımız ve 
ilgililerin görüş ve beğenilerine sunuyoruz.
2014 yılında gerçekleşen tüm çalışma 
ve faaliyetlerimiz adına başta Oda 
Yöneticilerimiz olmak üzere tüm 
çalışanlarımıza ve emeği geçenlere  
teşekkür ederim. 
 
Şahsım ve Oda Yönetim Kurulum adına 
Sağlık mutluluk ve esenlikler dilerim. 
 
Saygılarımla.

BAŞKAN
BUĞRA LEVENT’İN 

2014 YILI
DEĞERLENDİRMELERİ 
VE FAALİYET
RAPORUMUZ



Bozüyük TSO tarafından her yıl dü-
zenlenen ve geleneksel hale gelen 
iftar yemeği programı bu yıl Bursa 

Karayolu üzerindeki İmren Izgara Atılgan 
Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu programda 
oruçların açılmasının ardından konuşma 
yapan Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Buğra Levent bir konuşma yaparak, 
iftar yemeklerini geleneksel hale getirdik-
lerini ve bu geleneğin 3. Yılında gösterilen 
ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

Levent, 7 mayıs 2013 tarihinde göreve gel-
diklerini, bu tarihten itibaren Bozüyük’te 
gümrük müdürlüğü kurulması, lojistik 
merkez projesinin bir an önce hayata ge-
çirilmesi, organize sanayi bölgemizin yeni 
yatırımcılara açılması ile yine ilçemizde 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimi-
ze yeni sanayi sitesi kurulması yeni alanla-
rın yaratılması konusundaki çalışmalarını 
aralıksız sürdürdüklerini söyledi.  

Levent’in konuşması şu şekilde;
“İnşallah 2016 yılı sonuna kadar lojistik 

merkez projemizin tamamlamayı umut 
ediyoruz”

Öncelikle katılımlarınız için teşekkür edi-
yorum. 7 Mayıs 2013 tarihinde göreve gel-
dik. Bu tarihten itibaren ilçemizde güm-
rük müdürlüğü kurulması, lojistik merkez 
projesinin bir an önce hayata geçirilmesi, 
organize sanayi bölgemizin yeni yatırım-
cılara açılması ile yine ilçemizde küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerimize yeni 
sanayi sitesi kurulması yeni alanların ya-
ratılması konusundaki çalışmalarımızı ara-
lıksız sürdürüyoruz.

Lojistik merkez projesinin kamulaştırıl-
ması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıkla-
nan hızlı kamulaştırma kararının ardından 
süreci çok daha hızlı gelişeceğini umut 
ediyoruz. Bu konuda bakanlarımız, millet-
vekillerimiz ve özellikle de yönetim kuru-
lundaki arkadaşlarıma katkı ve emekleri 
için çok teşekkür ediyorum.

İnşallah 2016 yılı sonuna kadar lojistik 
merkez projemizin tamamlandığı ve sana-
yicilerimiz ile bölgemizdeki Firmalarımı-
zın hizmete açıldığını hep birlikte görmeyi 
umut ediyoruz.

Gümrük müdürlüğü konusu lojistik mer-
kez ile bağlantılı olduğu için eş zamanlı 
olarak lojistik merkezin açılması ile bir-
likte bölgede bir gümrük müdürlüğünün 
oluşturulması için de çabalarımız devam 
edecek.

Altyapı, ulaşım, enerji vb. sorunları hız-
la çözümlenen ve hızla yeni yatırımcılara 
açılan organize sanayi bölgemizde her 
geçen gün nitelikli istihdama yönelik yatı-
rımların ve çok farklı sektörlerde firmala-

rın yer alması bizlere ayrıca güç ve değer 
katıyor.

Halen 750 aktif ve 250 askı durumunda 
bulunan 1000 üyemize oda olarak hizmet 
veriyoruz.

Bilecik ilimiz Türkiye’nin en küçük yüzöl-
çümüne sahip illerinden birisi .., Bozüyük 
de ili kadar bir ekonomik gelişmişliğe sa-
hip bir ilçe ve bu ilçenin ticaret ve sanayi 
odası olarak bizler de sorumluluklarımızın 
ve ödevlerimizin farkındayız.

Bu noktadan hareketle gerek üyelerimizin 
gerekse de odamızın kurumsal kapasitele-
rinin arttırılması pazar ve pastanın büyü-
tülmesi ve yeni deneyimlerin paylaşılması 
adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl 2014 kasımında dünya mar-
ka devlerinin yer aldığı Dubai inşaat ve in-
şaat malzemeleri fuarını  Bozüyük ticaret 
ve sanayi odası olarak üyelerimizin geniş 
katılımı ile ziyaret ettik. Yine bu yıl nisan 
ayı içerisinde Almanya gıda ve inşaat fu-
arına odamız organizasyonu ile üyelerimi-
zin katılımlarını sağladık. Yakın gelecekte 
bu çalışmalarımızı odamıza kayıtlı diğer 
sektörleri de kapsayacak şekilde farklı 
coğrafyalarda dünyanın dört bir yanında 
uygulamaya devam edeceğiz.

Kısacası fuarlar, yurtdışı organizasyonla-
rı ve benzeri temaslarımız ile üyelerimizi 
dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz.

Bursa Eskişehir Bilecik kalkınma ajansı(-
BEBKA), KOSGEB,  iş kur, seramik küme-
leri oda olarak bizlerin vazgeçilmez pay-
daşları. Bu paydaşlarımızdan bebka ile 
bölgemizin kalkınması Bilecik genelinde 

BOZÜYÜK TSO 
GELENEKSEL 
İFTAR 
YEMEĞİNDE 
BULUŞTU
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Bozüyük özelinde neler yapılabilir ortak 
akıl neyi emrediyor bu konuları çalışıyo-
ruz.

 “Çağımızın en büyük ihtiyacı iş, yeni iş ve 
istihdam alanlarının yaratılması”

Kosgeb ve iş kur ile kobi niteliğindeki 
üyelerimize nitelikli eleman temini ve is-
tihdamları ile yine bu işletmelerimizin 
hibe ve desteklerden faydalanmaları adı-
na seminerler, bilgilendirme toplantıları 
yapıyoruz. Çağımızın en büyük ihtiyacı iş, 
yeni iş ve istihdam alanlarının yaratılması. 
Buradan hareketle iş fikri olan insanlarımı-
za bu fikirlerini kosgeb desteklerinden de 
faydalanarak hayata geçirebilmeleri için 
girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Her yıl 
düzenli olarak yaptığımız anket geri dö-
nüşlerine göre siz değerli üyelerimizden 
gelen taleplere göre eğitim programları 
düzenlemeye devam ediyoruz. kişisel ve 
kurumsal gelişim eğitimlerine ek bu yıl 
daha teknik konularda sanayici ve hizmet 
üreten sektörlerimize yönelik 5s ve kaızen 
gibi kalite ve verimlilik artışı sağlayacak 
yeni eğitim programlarımızı da uygulu-
yoruz. Burada siz değerli üyelerimizin 
destek ve ilgilerine ihtiyaç duyuyoruz. 
Odamızdan gelen eğitim çağrılarını lütfen 
daha dikkatle izleyin ve mümkünse daha 
fazla geri dönüş sağlayın. Belki bizim oda 
olarak çok büyük eğitim bütçelerimiz yok 
fakat şuna inanın ki sizlerin ve çalışanları-
nızın çok yüksek meblağlar karşılığı farklı 
yerlerde almak zorunda kalacakları eği-
timleri belki ortak bütçeler ile çok daha 
mütevazi rakamlara bölgemizde yapabili-
riz ve bunu sürekli hale getirebiliriz. Biz bu 
konuda her türlü organizasyon desteğini 

vermeyi garanti ediyoruz.

Sizlerden aktarılan geri dönüşler bizler 
için çok önemli. Yolumuzu rotamızı strate-
jilerimizi ancak böyle çok daha net ve hızlı 
belirleyebiliriz. Küçük bütçeler ile çalışıyo-
ruz. bu arada odaların takdir edersiniz ki 
tek gelir kaynağı siz değerli üyelerimizden 
tahsil etiğimiz aidatlarımız. Gelir bütçemi-
zin en az yüzde onunu odalar birliği sa-
nayi bakanlığı ve kalkınma ajansımıza ak-
tarıyoruz. Kalanı ile de asli hizmetlerimizi 
yürütmeye devam ediyoruz.

Oda üyelerimize sunduğumuz hizmetle-
rin yanı sıra milli eğitim müdürlüğümüz 
ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir sınıf donat 
ismini yaşat gibi projeler ile de oda ola-
rak sosyal sorumluluklarımızı yerine getir-
meye çalışıyoruz. Yine oda olarak her yıl 
yaklaşık 800 ile 1000 aileye ramazan ayı 
dolayısıyla gıda yardımı bir o kadar çocu-
ğumuza da eğitim ve kıyafet yardımları-
mızı yapıyoruz.

“Odamız hizmet binamızın ihalesine ilişkin 
şartname ve diğer detayları tamamladık”

 Bozüyük ticaret ve sanayi odası olarak 
şu an 150 metrekarelik Bozüyük belediye-
mize ait iş hanımızın bir katında çok daha 
mütevazi şartlarda sizlere hizmet veriyo-
ruz. Bu anlamda daha geniş toplantılar,  
eğitim ve benzeri organizasyonlar konu-
sunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.

Hepinizin malumları olduğu üzere odamız 
hizmet binamızın kaba inşaatını tamamla-
dık. Bu süreçte eğitim salonu ve toplantı 
organizasyonları için kalkınma ajansımızın 

desteği ile bir proje hazırladık maalesef 
kabul görmedi bir zaman kaybı yaşadık.

Hemen devamında ilçemiz kütüphane 
müdürlüğünün iki kat için kira talepleri 
oldu. Bakanlık ile görüşmeler kira bede-
li ve sonucunda da vazgeçildiği haberini 
aldık bu arada da ciddi bir zaman kaybı 
yaşadık. Oda üyelerimizin büyük bir ço-
ğunluğu ile bir arada olduğumuz bu güzel 
ramazan akşamında sizlerle güzel bir ge-
lişmeyi paylaşmak istiyorum.

Odamız hizmet binamızın ihalesine ilişkin 
şartname ve diğer detayları tamamladık. 
13 Temmuz itibariyle ihale dosyalarımızı 
odamızdan vermeye başlıyoruz ve inşal-
lah 29 Temmuz 2015 tarihinde de ihale-
mizi tamamlıyoruz. Yaklaşık altı aylık bir 
süre içinde de nasip olursa oda hizmet 
binamızı tamamlamayı ve siz değerli üye-
lerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. 
Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dili-
yorum.

Bu duygu ve düşüncelerim ile mübarek 
ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Katılım-
larınız için tekrar teşekkür ediyorum .”

İftar Programına CHP Milletvekili Yaşar 
Tüzün, Bozüyük İlçe Kaymakamı Köksal 
Şakalar, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih 
Bakıcı, Bozüyük İlçe Jandarma Karakol 
Komutanı Yüzbaşı Süleyman Can, İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İl Genel 
Meclisi Üyeleri Nizamettin Çam ve İsmail 
Zeki Uyanık  Bozüyüklü iş adamları ve Ti-
caret Odası üyeleri katıldılar.
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerine daha iyi hizmet 
verebilmek amacıyla WEB 
sitesini yeniledi.

Oda tarafından gerçekleştirilen faali-
yetler, eğitimler, araştırmalar, mevzua-
ta yönelik güncel bilgiler ve üyeleri il-
gilendiren duyurulardan zamanında ve 
doğru bir biçimde haberdar olunabil-
mesi için yenilenen yüzüyle yeni Web 
sitesi Üyelerimizin ve izleyenlerimizin 
hizmetine sunuldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra LEVENT,

Üyelerimiz pek çok bilgiye daha kolay 
erişim sağlayabilecek, etkinliklerimiz, 
eğitimlerimiz, mevzuata yönelik güncel 
bilgiler ve duyurulardan yeni Web say-
famız ile daha hızlı ve detaylı şekilde 
haberdar olabilecekler dedi.

www.bozuyuktso.org.tr

BOZÜYÜK TSO 
YENİ WEB 

SAYFASI İLE 
HİZMETİNİZDE

Yeni Web sayfamızın başlıca içerikleri 
aşağıdaki şekildedir.

·        Odamız Faaliyetleri
·        Ticaret sicil ve Tescil İşlemleri
·        Oda İşlemleri
·        Mersis Sistemine Giriş
·        Duyurular
·        Etkinlik Takvimi
·        Stratejik Planımız
·        Faaliyet Raporumuz
·        Yayınlarımız
·        On Line Anketlerimiz

Ayrıca yeni Web adresimizde yenilenen 
İngilizce seçeneği ile siz değerli üyeleri-
mize hizmet vermeye devam edecektir.

Değerli Üyelerimize.., Basın Kuruluşla-
rımıza ve Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

haberdar olabilecekler dedi.

Yeni Web sayfamızın başlıca içerikleri 
aşağıdaki şekildedir.

·        Odamız Faaliyetleri
·        Ticaret sicil ve Tescil İşlemleri
·        Oda İşlemleri
·        Mersis Sistemine Giriş
·        Duyurular
·        Etkinlik Takvimi
·        Stratejik Planımız
·        Faaliyet Raporumuz
·        Yayınlarımız
·        On Line Anketlerimiz

Ayrıca yeni Web adresimizde yenilenen 
İngilizce seçeneği ile siz değerli üyeleri-
mize hizmet vermeye devam edecektir.

Değerli Üyelerimize.., Basın Kuruluşla-
rımıza ve Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.
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Ramazan Ayı dolayısıyla Oda Yönetim 
Kurulu’nun teklifi üzerine görüşülen ve 

karara bağlanan Gıda Paketi Yardımları-
mız ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

Odamız tarafından geleneksel hale gelen 
gıda paketi yardım çalışmaları  bu yıl da 
yapıldı.  Oda Meclisi Üyelerimizin bizzat 
iştirakleri ve İlçemizde bulunan 9 ayrı  
Mahalle Muhtarlığından alınan listeler ile 
toplam 921 adet yardıma muhtaç aileye 
ulaştırılmak üzere gıda yardımı yapıldı. 
Yardım çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim 

Kurulu Başkanı Sayın; Buğra LEVENT bu 
yıl yapılan Gıda Paketi yardımlarının he-
men Ramazan ayının başında hızla ihtiyaç 
sahiplerine  iletildiğini, bu yardım çalışma-
ları sırasında ihtiyaç sahibi ailelerin bizzat 
Oda Meclisi Üyeleri ve Mahalle Muhtarla-
rı tarafından titizlikle tespit edildiğini ve 
buna benzer yardımların önümüzdeki yıl-
larda da devam edeceğini belirtti. 

Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaş-
ma anlamında çok özel bir yerinin olduğu-
nu belirten LEVENT.., 

Rahmet ve Bereketin bol olduğu,  Da-
yanışma ve Kardeşlik duygularının daha 
yoğun yaşandığı iyiliklere vesile olan Ra-
mazan Ayı içerisinde ihtiyaç sahibi aile-
lere Gıda Paketi yardımlarımızı ulaştırmış 
olmaktan mutluluk duyuyoruz. dedi.

Değerli Üyelerimize.., Basın Kuruluşlarımı-
za ve Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla..

BOZÜYÜK TSO’DAN 
YARDIMA MUHTAÇ 

921 AİLEYE GIDA 
PAKETİ YARDIMI 

YAPILDI

Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası her yıl olduğu gibi bu yıl 
da bölgesinde yardıma muhtaç 
insanların yanında olmaya 
devam ediyor. 
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İLÇEMİZİN
REKORTMENLERİ
BELLİ OLDUBELLİ OLDU İlçemiz 2014 yılı vergilendirme dönemi 

yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları-

na ilişkin sonuçlar Bozüyük Vergi Dairesi 

tarafından Odamıza iletildi.

Bu kapsamda 2014 yılına ilişkin Mükellefl erin 

mal ve hizmet üretimi, aracılık vb. faaliyetleri 

sebebi ile elde ettikleri kazançlar üzerinden 

yıllık Gelir ve Kurumlar vergisi beyanları ve-

rilmiş ve beyannamelere göre en çok Vergi 

tahakkuk edenler listesi oluşturulmuştur.

Aşağıda Gelir Vergisi ilk 100 mükellef Ek-1 

No’lu listede, Kurumlar vergisi ilk 100 mü-

kellef EK-2 No’lu listede verilmiştir.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Yönetim 

Kurulu Başkanı Buğra LEVENT; İlçemiz 

ekonomisine değer katan üreten, satan, 

emek veren ve bu emeğinin karşılığında 

da yasal yükümlülüklerini son kuruşuna 

kadar yerine getirerek en asli vatandaşlık 

görevini yerine getiren tüm kişi ve kuru-

luşlarımızı kutluyorum.

Bu vesile ile Ödediği vergilerle ülkemizin 

ve bölgemizin sosyal ve ekonomik olarak 

gelişmesine katkıda bulunan 2014 yılı Ge-

lir ve Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasına 

girmiş firmalarımıza teşekkür ediyor ba-

şarılarının devamını diliyorum.
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Sayı Ünvan Meslek Adı Şirket Türü Vergi No Matrah Tahakkuk Eden Mahsup Ödenecek Olan

1 SALİH GAZOZCU BELİRLİ BİR MALA TAHSİS 
EDİLMİŞ M GERÇEK 3890046250 554.957,66 TL 186.995,18 TL 161.845,42 TL 25.149,76 TL

2 ADEM ÖZBULUT İKAMET AMAÇLI BİNALARIN 
İNŞAATI ( GERÇEK 6680057992 417.518,67 TL 138.891,53 TL 1.687,54 TL 137.203,99 TL

3
İsminin 

açıklanmasını 
istemiyor.

4 BÜLENT BAYRAK ŞEHİR İÇİ, BANLİYÖ VE KIRSAL 
ALAN GERÇEK 1550064814 323.087,96 TL 105.840,79 TL 29.467,16 TL 76.373,63 TL

5 EMİNE AKAR TESİS BÜNYESİNDEKİ KOMBİNE 
DES GERÇEK 0130481587 260.055,22 TL 83.779,33 TL 38.957,28 TL 44.822,05 TL

6 NADİR MUMCU KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN 
GAYF GERÇEK 6230029075 251.344,01 TL 80.730,40 TL 2.088,63 TL 78.641,77 TL

7 IHSAN BAYSAL BELİRLİ BİR MALA TAHSİS 
EDİLMİŞ M GERÇEK 1590008662 247.459,46 TL 79.370,81 TL 63.222,24 TL 16.148,57 TL

8
İsminin 

açıklanmasını 
istemiyor.

9 İBRAHİM ÇELİK AHŞAP, MANTAR, KEMİK, SERT 
KAUÇ GERÇEK 2370088965 197.411,72 TL 61.854,10 TL 0,00 TL 61.854,10 TL

10 ALİ UYGAR BAKKALCIOĞLU BELİRLİ BİR MALA TAHSİS 
EDİLMİŞ M GERÇEK 1330150203 188.214,11 TL 58.634,94 TL 29.046,91 TL 29.588,03 TL

Gelir Vergisi İlk 10 Listesi

Sıra Ünvan Meslek Adı Şirket Türü Vergi No Matrah Tahakkuk Eden Mahsup Ödenecek Olan

1 ERSOY METAL SAN.
VETİC.LTD.ŞTİ.VETİC.LTD.ŞTİ.VETİC.LTD.ŞTİ. METALLERİN MAKİNEDE İŞLENI LİMİTED Ş. 3700036276 1.586.306,01 TL 317.261,20 TL 317.261,20 TL 0,00 TL

2
SİPAHİOĞLU 

NAKLİYATTAAHHÜT 
TURİZM 0

ŞEHİRLER ARASI TARİFELİ KAF LIMITED Ş. 7710307553 1.358.063,89 TL 271.612,78 TL 271.612,78 TL 0,00 TL

3
ŞEKER PETROL 

ÜRÜNLERİ TURİZM 
ŞEKER PETROL 

ÜRÜNLERİ TURİZM 
ŞEKER PETROL 

TAŞIMATAŞIMATAŞIMA
SEYAHAT ACENTESİ FAALİYET1 ANONİM Ş. 1310048336 1.135.550,39 TL 227.110,08 TL 227.110,08 TL 0,00 TL

4 KARO GRUP YAPI 
TAAHHÜT SANAYİ VE Ti İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞ LİMİTED Ş. 5240589665 1.035.812,36 TL 207.162,47 TL 207.162,47 TL 0,00 TL

5 BERM-MAK MÜHEN. 
MAK.İMLT İNŞ. GIDAMAK.İMLT İNŞ. GIDAMAK.İMLT İNŞ. GIDA METALLERİN MAKİNEDE İŞLENI LİMİTED Ş. 1660192068 1.026.136,43 TL 205.227,29 TL 205.227,29 TL 0,00 TL

6
AKAR NAKLİYE 

TAAHHÜTVE TEKSTİL 
SANA

KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARA LİMİTED Ş. 130482073 915.114,17TL 183.022,83 TL 183.022,83 TL 0,00 TL

7
PETEK İNŞAAT 

MÜHENDİSLİK SAN.
PETEK İNŞAAT 

MÜHENDİSLİK SAN.
PETEK İNŞAAT 

VE TİC
BİNA PROJELERİNE YÖNELİK IV LİMİTED Ş. 7290009915 829.337,85 TL 165.867,57 TL 165.867,57 TL 0,00 TL

8
SİMPA SİGARA 

MEŞRUBAT PAZARLAMA 
VE

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN ANONİM Ş. 7700062029 759.124,68 TL 175.616,24 TL 175.616,24 TL 0,00 TL

9
isminin 

Açıklanmasını 
istemiyoristemiyoristemiyor

10 ARYAP PET.GIDA İNŞ.
MÜT.SAN.VE TİC.L

ARYAP PET.GIDA İNŞ.
MÜT.SAN.VE TİC.L

ARYAP PET.GIDA İNŞ. İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞ LİMİTED Ş. 6190442622 728.855,87 TL 145.771,17 TL 145.771,17 TL 0,00 TL

Kurumlar Vergisi İlk 10 Listesi

Kurumlar ve Gelir Vergisinin ilk 100 sıralama listesine  “www.bozüyüktso.org.tr” adresinden ulaşabillirsiniz. 
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ODAMIZ YÖNETİCİLERİ
Mehmet DOĞAN TUNÇ

Meclis Başkanı
BUĞRA LEVENT
Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan  BAKICI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan ÖKSÜZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ODAMIZ YÖNETİCİLERİODAMIZ YÖNETİCİLERİ

1977 doğumlu olan Hakan BAKICI Orta öğrenimini Bilecik Ti-
caret Lisesinde tamamlamıştır. 

Genç  yaşlarda Aile İşletmelerinde Demir, Kömür, İnşaat ve 
İnşaat Malzemeleri ticareti ile iş hayatına başlayan BAKICI  
2002 yılında Aile Şirketi olarak kurulu bulunan BAKICI KÖ-
MÜR İNŞAAT GIDA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ 
TEKSTİL MOBİLYA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ’nde Şirket Ortağı ve Müdür olarak göreve başlamıştır. 

Hakan BAKICI  aynı şirkette İnşaat Malzemeleri Toptan ve Pe-
rakende ticareti ile birlikte Konut İnşaatı ve taahhüt işleri ko-
nusunda da faaliyetine devam etmektedir. 

Halen Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 
yürütmekte olan BAKICI Evli ve üç çocuk babasıdır.

1974 doğumlu olan Hasan ÖKSÜZ Orta öğrenimini Bozüyük’te 
tamamlamış Bozüyük Endüstri Meslek Lisesinden  mezun ol-
muştur.  

1997 yılında Ulusal ve Uluslar arası Yük ve Nakliye işi ile  ticari 
faaliyetine başlamış olan Hasan ÖKSÜZ  bir dönem S.S. Bo-
züyük Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi'nde Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 

Halen Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan  Hasan 
ÖKSÜZ Evli ve bir çocuk babasıdır.
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1970 yılında Bozüyük’te doğan Mehmet Doğan TUNÇ ilk ve 
orta öğrenimini Bozüyük’te tamamladı. Bozüyük Lisesinden 
mezun olan TUNÇ çok genç yaşlarda baba mesleği olan tekstil 
ve hazır giyim konfeksiyon ticareti faaliyetinde bulunmuştur.

Daha önceki dönemlerde de Odamız Yönetim Kadrolarında 
yer almış olan TUNÇ 11/11/1999 – 06/02/2009 tarihleri ara-
sında Meclis Üyeliği ve yine 28/03/2005 – 06/02/2009 ta-
rihlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
bulunmuştur.
 
Şu anda Bozüyük Belediyesi Meclis Başkan Yardımcılığı gö-
revini de etkin olarak yürütmekte olan Mehmet Doğan TUNÇ, 
TUNÇ GİYİM Ünvanı ile adına kayıtlı firmasında Hazır Giyim, 
Konfeksiyon ve Tekstil iş kollarında faaliyet göstermektedir.
 
Halen Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı gö-
revini yürütmekte olan Mehmet Doğan TUNÇ evli ve iki çocuk 
babasıdır.

1973  doğumlu olan Buğra LEVENT  ilk ve orta öğrenimini Bozü-
yük İlçesinde tamamladıktan sonra 1997 yılında Kocaeli Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesinden  Elektrik Mühendisi olarak mezun 
olmuştur.

Mezuniyetini takiben iş hayatına başlayan Buğra LEVENT Bilecik 
Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilci Yardımcılığı 06.02.2009 - 
07.05.2013 dönemlerinde Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Sayman Üye ve Meclis Üyeliği görevlerinde bulun-
muştur.

Halen LEVENT KARDEŞLER ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ortaklarından ve Yönetici-
lerinden olan Buğra LEVENT çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında ve 
Sportif faaliyetler içerisinde etkin görev almakta olup, Sosyal ve 
Toplumsal konulara karşı duyarlılığı ile öne çıkmaktadır.

Buğra LEVENT İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.



ODAMIZ YÖNETİCİLERİ
Veli ÇELİK

Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Mete AYAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Osman TÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan KARALI
Yönetim Kurulu Üyesi

ODAMIZ YÖNETİCİLERİODAMIZ YÖNETİCİLERİ

1976 doğumlu olan Ali Osman TÜRK İlköğrenimini Dodurga 
İlköğretim Okulunda tamamlamıştır.

Karayolu ile Nakliye İşi yapan ve halen Odamız Yönetim  Kuru-
lu Üyesi  olan TÜRK aynı zamanda  S.S.Bozüyük Karayolu Yük 
Taşıma Kooperatifi’nde de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak görevine devam etmektedir. 

Ali Osman TÜRK Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyemiz  Orhan KARALI  1966 doğumlu olup,  
Lise öğrenimini Bozüyük Lisesinde tamamlamıştır.

İş hayatına Ayakkabı ve Konfeksiyon Ticareti ile başlamış olup 
halen Orhan Giyim Markası ile Bay Bayan ve Çocuk Giyim üze-
rine Ticari faaliyetine devam etmektedir.  

Orhan KARALI Evli ve  bir çocuk babasıdır.
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Yönetim Kurulu Üyemiz  olan Mete AYAZ  1953 doğumlu olup,  
İlk ve Orta Öğrenimini Bozüyük ilçesinde tamamladıktan son-
ra 1980 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölü-
münden mezun olmuştur.

7 Yıl Eğitimcilik görevi sonrasında istifa ederek iş hayatına 
başlamış ve Aile geçmişinde de olan Yapı ve Sanayi Malzeme-
leri ticareti işine devam etmiştir. 
Kurumsal anlamda 1994 yılında AYAZLAR SANAYİ VE YAPI 
MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nde 
ticari hayatını devam ettiren AYAZ halen İnşaat Malzemeleri 
toptan ve perakende ticareti  işine devam etmektedir. 

Uzun Yıllar Oda Meclisimizde görev alan Mete AYAZ halen Bo-
züyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 
görevine devam etmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Odamız Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi olan  Veli  ÇELİK 1990 
yıllarında çok genç yaşlarda aile bireyleri ile başladığı iş hayatına 
2003 yılında kurumsal kimlik kazandırmıştır.  

2003 yılında ALVE İNŞAAT-İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA SA-
NAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ünvanı ile Kuruluşu yapılan 
Şirkette kurucu ortak  ve halen  Şirket ortağı ve Müdür olarak  gö-
revine devam eden  ÇELİK  Evli ve üç  çocuk babasıdır.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı  Sayın 
Taner YILDIZ Bilecik Şeyh Edebali 

Kültür ve Kongre Merkezinde İlimiz 

sanayicileri ile bir araya geldi.

 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Buğra LEVENT inde katıldığı programda 

Bakan YILDIZ, Organize Sanayi 

Bölgelerinin bizim sanayimizin disipline 

edildiği ve bütün hizmetlerin toplu bir 

şekilde alındığı ve dağıtıldığı merkezler 

haline geldiğini bu sebeple Organize 

Sanayilerimize yatırım konusunda daha 

hassas olmamız gerektiğini vurguladı.

 

Firmaların Sorun ve sıkıntılarını dinlemek 

ve çözüm üretebilmek için kapalı oturum 

toplantı salonuna geçildi. Basına kapalı 

gerçekleşen toplantıda Bozüyük Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Buğra LEVENT 

Bozüyük Lojistik Köy Projesi hakkında 

hazırladığı raporu Bakan YILDIZ a vererek 

İlçemize dışarıdan gelecek yatırımlar 

açısından çok önemli bir proje olduğunu 

şu anda yasal bir sürecin devam ettiğini ve 

bu sürecin biran önce sonlanması Lojistik 

Köy ve Gümrük Müdürlüğünü İlimiz ve 

İlçemize kazandırmamız gerektiğini 

belirtti. Aynı zamanda firma yetkilileri 

de sorun ve sıkıntılarını Bakan YILDIZ ile 

paylaşma imkanı buldu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Buğra 

LEVENT tarafından takdim edilen  

Sorunları Sayın Bakanımız tek tek dikkatle 

dinlemiş ve notlar alarak,bir an önce 

çözülmesi için talimat vermiştir.

ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR 

BAKANI TANER 
YILDIZ 

BOZÜYÜK TSO 
BAŞKANI BUĞRA 

LEVENT’İN LOJİSTİK 
KÖY HAKKINDAKİ 

SIKINTILARINI 
DİNLEDİ
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Odamız Sosyal Sorumluluk anlayışı 
içerisinde kentimizde gerçekleştirilen 

etkinliklere de duyarsız kalmayıp destek 

olmaya devam ediyor. 

 Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 

Odamızın  Sponsorluk desteği verdiği 

ilk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı  

Minikler Futbol Şölen’ inde 5 hafta süren 

maç maratonu  ve mücadelelerde Şölene 

centilmenlik ve sportmenlik  damgasını 

vurdu.

Kazanan ya da kaybedenin önemli 

olmadığı, ülke çapında artan şiddetin 

her türlüsüne karşı sporun birleştirici 

ve eğlenceli yönünü ortaya çıkarmayı 

amaçlayan turnuva 4 Eylül Mahallesi 

Gençlik Parkı sahasında düzenlenen ödül 

töreni ile sona erdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile Bozüyük Ticaret 

ve Sanayi Odası iş birliği ile düzenlenen 

Okullar Arası Futbol Şenliği’nin kapanış 

törenine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih 

BAKICI, Belediye Başkan Yardımcıları, 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜMÜŞ, 

Bozüyük TSO Meclis Başkanı M. Doğan 

TUNÇ ve Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 

LEVENT, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Veli ÇELİK,  öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı 

Fatih BAKICI bu tür organizasyonları 

çocukları zararlı alışkanlılardan ve kötü 

arkadaşlıklardan uzak tutmak, spor disiplini 

kazandırarak, hem fiziken hem de ruhen 

olumlu bir şekilde yetişmelerini sağlamak 

amacıyla düzenlediklerini belirterek, 

Futbol Şenliğinin düzenlemesinde emeği 

geçen herkese teşekkür etti. 

Şenliğe katılan sporcuları da tek tek 

tebrik eden Başkan BAKICI öğrencilere 

başarılarının devamını diledi. Törenin 

sonunda gelecek vaad eden futbolculara 

Başkan BAKICI ve TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Buğra LEVENT Eşofman, 

madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verdiler.

OKULLAR ARASI 
FUTBOL ŞENLİĞİ
ÖDÜL TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİ
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ODAMIZ 
YÖNETİCİLERİ  
71. TOBB GENEL 
KURULUNA 
KATILDILAR

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 

71. Mali Genel Kurulu 
nedeniyle TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında TOBB Genel 
Kurul Başkanı, TOBB 
Yönetim Kurulu, Konseyler, 
oda, borsa başkanları 
ve delegelerin katıldığı 
aynı zamanda Bozüyük 
Ticaret ve Sanayi Odası 
temsilcilerinin de geniş 
katılımı ile gerçekleşen, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra LEVENT, TOBB Genel 
Kurul Delegesi Murat ŞEKER, 
Meclis Başkan Yardımcısı 
Garip ÖGE, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Veli ÇELİK, 
Meclis Üyesi Osman TEKELİ 
ve Hüseyin KÖSEMEN, 
Oda Genel Sekreteri Bedri 

ÖZTÜRK ün de katıldığı 
programda Anıtkabir’i 
ziyaret ederek Ata’nın 
huzurunda saygı duruşunda 
bulundular.
 
71. Genel Kurul’da Odamız 
Delegesi Sn: Murat ŞEKER’e 
Hizmet Şeref Belgesi verildi. 

TOBB bünyesinde 10,20, 
30 ve 40 yılını dolduranlara 
Hizmet Şeref Belgesi 
verildi. Bozüyük Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis 
Üyesi ve TOBB Genel Kurul 
Delegesi Murat ŞEKER’inde 
Hizmet Şeref Belgesi aldığı 
programda TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
evsahipliğindeki törene 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da katıldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 

konuşmada, Hizmet Şeref 

Belgesi’ne layık görülen 

üyelere ilişkin, “Kazanırken 

kazandırmanın, insanlara iş 

ve aş sağlamanın değerini 

öğrettiler, dürüst tüccarın 

ne olduğunu gösterdiler” 

dedi.

 

Hisarcıklıoğlu, TOBB camiası 

olarak birlik, beraberlik 

ve vefaya büyük önem 

verdiklerini söyledi. Törene 

katılan Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın, 

Başbakanlığı döneminde 

TOBB camiasıyla istişareye 

büyük önem verdiğini 

dile getiren Hisarcıklıoğlu, 

“Farklı ortamlarda 

defalarca bizlerle bir araya 

geldiniz. Başbakanlığınız 

süresi boyunca TOBB genel 

kurullarının tamamında 

bizimle oldunuz. Bizi 

asla yalnız bırakmadınız. 

İlk kez Cumhurbaşkanı 

olarak sizleri ağırlıyoruz. 

Camiamıza verdiğiniz 

destekten dolayı size gönül 

dolusu şükranlarımızı 

sunuyoruz” diye konuştu.

 

Konuşmaların ardından 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

TOBB bünyesinde 10, 20, 30 

ve 40 yılını dolduran üyelere 

Hizmet Şeref Belgeleri ve 

plaketlerini verdi.

 

TOBB’un 71’inci Mali 

Genel Kurulu Başbakan 

Davutoğlu, CHP Genel 

Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP 

Genel Başkan Yardımcısı 

Vural ve TOBB delegelerinin 

katılımıyla gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının 

yeni bir büyüme hikayesi 

yazmak istediğini bunun için 

de siyasilerden yeni yapısal 

reformların elbirliğiyle ve 

hızla hayata geçirilmesini 

istediklerini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, “2015 

seçimleri Türkiye’nin 

yeniden ayağa kalkması için 

milat olmalı. Haziran’dan 

sonra önümüzde seçimsiz 

bir 4 yıl var. Bu fırsatı 

mutlaka değerlendirmeliyiz. 

Bu dönem sert tartışmaların 

geride kaldığı, güçlü 

reformların dönemi olmalı. 

Daha özgür ve daha zengin 

Türkiye için adımlarımızı 

hızlandırmalıyız” dedi.
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TOBB – Bilecik Kadın Girişimciler 
Kurulu (KAGİK) Bozüyük Ticaret 

ve Sanayi Odası işbirliğinde 
“Tanışma ve İştişare Toplantısı” 

düzenledi.
 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Buğra LEVENT’in-

de açılış programına katıldığı toplantıda 
Bilecik KAGİK Başkanı Hülya ESEL, Bozü-
yük Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde 
ilk kez Esnaf Odalarına bağlı Kadın Giri-
şimcilerimiz ile bir araya geldiklerini ve bu 
birlikteliğin devamlı olmasını istediklerini 
belirtti.

Hülya ESEL: Tecrübelerimi Paylaşmak is-
tiyorum.., 
 
ESEL, 2008 yılından bu yana TOBB bün-

yesinde Bilecik İlinin Girişimcileri olarak 
faaliyet gösterdiklerini bu yıl Girişimciler 
Kurulu Başkanlığına seçildiğini ve tecrü-
belerini siz değerli misafirlerimiz ile pay-
laşmak istediğini belirtti.
 
TOBB Başkanı Sn Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ 
nun siz değerli kadınlarımıza her zaman 
iletmek istediği mesajıda burada paylaş-
mak istiyorum. “Kadınlarımız Ticaret ve 
Sanayi Odalarında aktif rol alsın Kadınla-
rımızın Ticaret ile uğraşmalarını görmek 
bizlere güç veriyor” mesajını Kadın Giri-
şimcilerimiz ile paylaşan Hülya ESEL, ar-
dından yapılan organizasyonlar hakkında 
slayt gösterisi ile sunum yaptı.

Levent; Kadınlarımızı böyle hep birlikte 
bir arada görmek bizleri gururlandırıyor. 
 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Buğra LEVENT programda; Kadın Giri-
şimcilerimizin bu birlikteliğini görmekten 
büyük mutluluk duyduğunu, sadece Ti-
caret ve Sanayi Odaları bünyesinde değil 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası bünyesinde de 
faaliyet gösteren kadınlarımız ile de ortak 
çalışmalar yaptıklarını, hep birlikte yapılan 
bu çalışmaların daha güçlü ve ses getiren 
çalışmalar olacağını ifade etti.
 
Buğra LEVENT Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak Girişimcilerimizin her zaman 
destekçileri olduklarını belirterek tüm ka-
tılımcılara katkı ve destekleri için teşekkür 
etti.
 
Programa Kadın Girişimcilerimizin tek tek 
kendilerini tanıtmaları ve faaliyetlerini an-
latmaları ile devam edildi. Aynı zamanda 
sıkıntılarından da bahseden kadınlarımız 
sorun ve çözüm önerilerini de Kadın Giri-
şimciler Kurulu üyelerimize bildirdi.

TOBB – BİLECİK 
KAGİK KADIN 
GİRİŞİMCİLER 

KURULU 
BOZÜYÜK TSO İŞ 

BİRLİĞİNDE 
BİRARAYA GELDİ 
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İl Milli Eğitim Müdürü İsmail 
ALTINKAYNAK Bilecik İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü yerel projeler 
Koordinatörü Celali YILMAZ 

Odamız yöneticilerini ziyaret etti.
 

ALTINKAYNAK’ ı Bozüyük Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı M.Doğan 

TUNÇ, Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LE-
VENT,  Başkan Yardımcıları Hasan ÖKSÜZ, 
Hakan BAKICI, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Veli ÇELİK, Mete AYAZ, Ali Osman TÜRK, 
Orhan KARALI ve Genel Sekreter Bedri 
ÖZTÜRK karşıladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Odamız 
işbirliğinde İlçemizde mevcut İlk ve Orta-
okul sınıfl arının altyapılarının yenilenmesi 
adına ortaklaşa bir kampanya düzenlen-
mişti.

Buğra LEVENT; Eğitim  önemsediğimiz 
konuların başında geliyor. Bu anlamda 
Yerel Projelere katkı sunmaya devam 
ediyoruz. 

Bir Sınıf Donat Adını Yaşat Projesi ile Oda-
mız Üyelerinden ve İlçemiz duyarlı vatan-
daşlarımızdan bekledikleri desteği aldık-
larını belirten LEVENT bu proje ile Eğitime 
bir nebze de olsa katkı sağlayabildikleri 
için mutlu olduklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail ALTIN-
KAYNAK ise Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın çalışmalarını yakından takip 
ettiklerini ve Eğitim ile ilgili duyarlı ça-
lışmalarından dolayı mutlu olduklarını ve 
kendilerine bu çalışmaları örnek aldıkları-
nı belirttiler.

İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ

İSMAİL 
ALTINKAYNAK 

ODAMIZI 
ZİYARET ETTİ

Altınkaynak; Odamız ile Eğitim adına 
yeni projelerde işbirliğine hazırız. 
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük TSO 
ile birlikte Öğrencilere ve İş Hayatına yeni 
hazırlananlara yönelik CV Hazırlama ve 
Mülakat Teknikleri, Meslekleri Tanıyorum 
ve İş Arama Becerileri gibi seminer prog-
ramlarının ortaklaşa düzenlenebileceği 
konusunda görüş birliğine varıldı.

Eğitim ile ilgili yapılacak her türlü deste-
ğe hazır olduklarını belirten Bozüyük TSO 
Yöneticileri ziyaretlerinden dolayı ALTIN-
KAYNAK’ a teşekkür ettiler.
 
Program Karşılıklı fikir alışverişinin ar-
dından Başkan Buğra LEVENT in günün 
anısına İl Milli Eğitim Müdürü İsmail ATIN-
KAYNAK’ a plaket vermesi ve teşekkür et-
mesi ile son buldu.
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Odamız Üyelerinin Faaliyet konuları 
ile ilgili yeni gelişmelerden ve 

uygulamalardan haberdar olmaları amacı 
ile Yurt içi fuarların yanı sıra Yurtdışı 
Fuarlara katılımlarını da sağlıyor. 
 
Geçtiğimiz günlerde İnşaat ve 
İnşaat Malzemeleri ile Taahhüt işi 
yapan Firmalarımızın katılımları ile 
gerçekleştirilen DUBAİ İnşaat Fuarı 
sonrasında bu kez de Bozüyük TSO 
Almanya Gıda ve İnşaat Fuarını ziyaret 
etti. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Buğra 
LEVENT . Başkanlığında 10-13 Nisan 
2015 tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart 
şehrinde düzenlenen Gıda ve İnşaat 
Malzemeleri Fuarına Üyelerimizin 
katılımlarını sağladık. 

İş gezisi etkinliğine 15 kişilik katılımcı 
grubu ile giden Bozüyüklü iş adamları bu 
ziyaretlerinde gıda ve inşaat sektöründeki 
son gelişmeleri inceledi.
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Buğra LEVENT öncülüğündeki oda üyeleri 
3 gece 4 gün kaldıkları kentte çeşitli 
temaslarda bulundu.
Fuar ziyareti ile birlikte Odamız heyeti ..,
Almanya Stuttgart Ticaret Ataşeliği, 
Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Stuttgart MÜSİAD temsilcileri ile bir araya 
geldi. 

Almanya Stuttgart Ticaret Ataşeliği 
ziyaretinde heyetimizi karşılayan 
Mustafa Hilmi AŞKIN kentin ticareti 
hakkında heyetimize detaylı bilgiler verdi. 
Sonrasında Stuttgart Ticaret Odasını 
ziyaret eden heyetimizi Türk Ticaret 
ve Sanayi Odalarından sorumlu Fr. 
Barbara E� enberger karşıladı.Stuttgartın 
tarihi, ekonomi ve sanayinin gelişimi 
hakkında sunumlar yaptıktan sonra ikili 
görüşmelerle birlikte fikir alışverişlerinde 
bulunuldu.

Stuttgart MÜSİAD Başkanı Burhan 
SAĞLAM ın ev sahipliğini yaptığı 
ziyaret programında Stuttgart sanayi 
ve ekonomisinden Türk üreticilerinin de 
faydalanması açısından çalışmalarının 
olduğunu ve bu konularda bir çok Girişimci 
firmalara önderlik yaptıklarını ve bunun 
kendileri için bir görev olduğunu, bununla 
birlikte büyük mutluluk duyduklarını 
belirttiler.
 
Stuttgart MÜSİAD ziyareti esnasında ise 
Başkan Buğra LEVENT İlçemiz Bozüyük 
hakkında İş adamlarına bilgiler verdi. 
Sanayi anlamında gelişmekte olan 
şehrimizin bölgesel konumu ve lojistik 
anlamdaki avantajlarından bahseden 
LEVENT yatırım yapmayı düşünen 
yabancı yatırımcıları bilgilendirdi.
 
Görüşmeler sonunda ziyaretimiz anısına 
Başkan Buğra LEVENT in plaket hediye 
etmesi ile program son buldu.

ÜYELERİMİZİ

DÜNYA İLE 
BULUŞTURMAYA 

DEVAM EDİYORUZ

Üyelerimiz ile Almanya Stuttgart 
Gıda ve İnşaat Fuarı’nı ziyaret ettik 

geldi. 
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8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev-

sahipliğinde Başbakan Ahmet Davutoğlu 

ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz 

Kuleler’de gerçekleştirildi. 81 ilin oda-bor-

sa başkanları illerindeki en önemli 5 so-

runu ve çözüm önerisini birinci ağızdan 

hükümete aktarma fırsatı buldu.

 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 

Başkanı M.Doğan Tunç  Yönetim Kurulu 

Başkanı Buğra Levent ve Oda Genel Sek-

reteri Bedri Öztürk’ün de katıldığı Şura’ya 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan 

Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Eko-

nomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Güm-

rük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye 

Bakanı Mehmet Şimşek ile TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, 

buradaki konuşmasında, oda ve borsala-

rın, büyük bir gayretle kapsamlı bir çalış-

ma yaptıklarını, 81 il ve 160 ilçedeki mikro 

ve makro ekonomik sorunları belirledikle-

rini söyledi. Ardından, çözüm önerilerinin 

de hazırlandığını dile getiren Hisarcıklıoğ-

lu, tüm bu sorun ve önerileri, ilgili Bakan-

lıklar ve kamu kurumları bazında da tasnif 

ettiklerini ifade etti.

8. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI 
TOBB BİRLİK MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİ
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesi olan firmaların 

temsilcileri ve girişimcilik fikri 
ve potansiyeli olanlara yönelik 
İŞKUR istihdamları ve KOSGEB 
firma girişimcilik destekleri ta-
nıtımlarına yönelik KOBİ’lerin 
bilgilendirilmesi amacıyla Bo-
züyük Halk Eğitim Merkezi Sa-
lonunda seminer düzenlendi.

Programa Bozüyük Kaymaka-
mı Köksal ŞAKALAR, Bozüyük 
Belediye Başkanı Fatih BAKI-
CI, İlçe Jandarma Komutanı J. 
Yzb. Süleyman KOÇ, İŞKUR İl 
Müdürü Ayhan TOZAN, KOS-
GEB İl Müdürü Cemil BAHÇE, 
Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
ticileri, Oda üyeleri ve girişim-
cilik fikri olan halkımız katılım 
sağladı.

Buğra Levent; 
Günümüzde  tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de en 
büyük ekonomik sorunların 
başında yeni iş alanlarının 
açılmaması, ekonominin bü-
yütülememesi ve yeni istih-
dam alanlarının oluşturula-
maması geliyor.

Programın açılış konuşmasını 
Bozüyük TSO Başkanı Buğra 
LEVENT yaptı. Çalışma hak-
kında bilgiler veren LEVENT 
şunları söyledi…;

Günümüzde  tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de en 
büyük ekonomik sorunların 
başında yeni iş alanlarının açıl-

maması, ekonominin büyü-
tülememesi ve yeni istihdam 
alanlarının oluşturulamaması 
geliyor. Bu suretle bizlerde 
oda olarak ekonomik gelişime 
katkı, yeni iş imkanlarının sağ-
lanması ve iş fikri olan insan-
larımızın bu fikirleri hayata ge-
çirebilmesi konusunda onlara 
destek olmaya çalışıyoruz. Bu 
çabamızın bir diğer adımını da 
bugün üyelerimizin desteği ile 
hibe programlarının tanıtımı 
ile gerçekleştirmiş bulunuyo-
ruz. dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı 
Fatih BAKICI: bölgemiz ve Ül-
kemiz adına kalkınmanın en 
önemli unsurlarından birinin 
de yeni iş fikirleri ve yeni iş 
imkanlarının geliştirilmesi

Daha sonrasında Bozüyük Be-
lediye Başkanı Fatih BAKICI 
söz alarak öncelikle girişimcilik 
kurslarının açılmasında öncü-
lük ettiği için Bozüyük Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Buğra LEVENT 
ve Meclis Başkanı M.Doğan 

TUNÇ’a teşekkürlerini sundu. 
Girişimciliğin ne kadar önemli 
olduğunun bir kez daha altı-
nı çizen BAKICI, bölgemiz ve 
Ülkemiz adına kalkınmanın en 
önemli unsurlarından birinin 
de yeni iş fikirleri ve yeni iş im-
kanlarının geliştirilmesi oldu-
ğunu belirtti.

Programa İŞKUR İl Müdürü 
Ayhan TOZAN ın istihdam ko-
nularında detaylı bilgiler ver-
mesi ile devam edildi.
Sonrasında KOSGEB İl Müdürü 
Cemil BAHÇE söz alarak devlet 
destekleri ve hibe programları 
hakkında kısa açıklamalar-
da bulundu ve detaylı bilgiler 
vermesi sözü için KOSGEB Uz-
manı Mustafa RAZBONYALI ya 
bıraktı.

Program Bozüyük Belediye 
Başkanı Fatih BAKICI , Bo-
züyük TSO Meclis Başkanı 
M.Doğan TUNÇ ve  Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra LEVENT 
‘in KOSGEB İl Müdürü Cemil 
BAHÇE ve İŞKUR İl Müdürü 
Ayhan TOZAN’a plaket verme-
leri ile son buldu.

BOZÜYÜK TSO
KOBİ BİLGİ GÜNLERİ 
KOSGEB- İŞKUR
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

sağladı. başında yeni iş alanlarının açıl- ve Meclis Başkanı M.Doğan 

4444

Odamızdan Haberler



Bilecik Valiliği öncülüğünde, 
Bilecik Belediyesi ve Bur-

sa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Bilecik 
Ortak Akıl Toplantısı Bursa’da 
yapıldı.

Bilecik Ortak Akıl Toplantı-
sı’na, Vali ve BEBKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Ham-
di Nayir, Milletvekili Bahattin 
Şeker, Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, Şeyh Edebali Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi 
Özcan, Bilecik TSO Başkanı 
Fevzi Uzun ve Bozüyük TSO 
Başkanı Buğra LEVENT başta 
olmak üzere BEBKA Kalkınma 
Kurulu Başkanı Hasan Çepni 
ile Bozüyük, Osmaneli ve Sö-
ğüt Kaymakamları, Gölpaza-
rı, Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar 
Belediye Başkanları ile birlikte 
Bilecik’deki kamu kurumları ve 
sivil toplum kuruluşu yönetici-
leri katıldı.

Bilecik Valisi; Ahmet Hamdi 
NAYİR; 

Bilecik ile ilgili konuların top-
luca ele alınmasında fikirlerin 
yanı sıra birlik beraberlik ve 
uygulama çok önemli. 

Toplantının açılışında konuşan 
Bilecik Valisi ve BEBKA Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet 
Hamdi Nayir, Bilecik Ortak Akıl 
Toplantısı’nın kalkınma ajans-
larının amacına hizmet edecek 
en önemli faaliyetlerden birisi 
olarak gerçekleştirdiklerini be-
lirterek, “Kültürümüzde istişa-
re önemli bir yer tutmaktadır 
ve günümüzde ortak akıl top-
lantıları ile arama toplantıları 
da bunlara arasında yer alıyor. 
Bilecik ile ilgili konuların top-
luca ele alınmasında fikirlerin 
yanı sıra birlik beraberlik ve 
uygulama çok önemli. Bilecik 
Ortak Akıl Toplantısı’nı kal-

kınma ajanslarının amacına 
hizmet edecek en önemli faali-
yetlerden birisi olarak gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

Genel Sekreter Değirmenci; 
“BEBKA olarak plan ve strateji 
çalışmalarına da ağırlık veri-
yoruz. 
 
Bursa’da düzenlenen 2 günlük 
programın açılışında kalkın-
ma ajanslarının görev yetki ve 
sorumlulukları çerçevesinde 
faaliyetlerine devam ettikleri-
ni belirten BEBKA Genel Sek-
reteri Tamer Değirmenci de 
“BEBKA olarak plan ve strateji 
çalışmalarına da ağırlık veriyo-
ruz. Bu anlamda Orta Sakarya 
Vadisi’nin ekonomik gelişme 
planı hazırlıklarına başladık. 
2015 yılı mali destek progra-
mının 12 milyon TL’lik kısmını 
oluşturan kırsalda ekonomik 
kalkınma desteği doğrudan 

Bilecik’i ilgilendiriyor.

Ayrıca Bilecik’in turizmine 
yönelik özel çalışmalar hazır-
landı ve 2015’de etkin tanıtı-
ma yönelik devam ettirmek 
istiyoruz. Bilecik’in önemli 
bir üretim alanı olan Mermer 
sektörüne yönelik kümelenme 
çalışmalarıyla rekabet gücünü 
ileri taşımayı hedefl iyoruz. Bi-
lecik ortak   toplantımızda da 
Bilecik’in her kesiminden yet-
kililer var bugünkü toplantının 
sonuçları Bilecik’in geleceğine 
yol gösterecek” diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmaları 
bölümünde görüşlerini açıkla-
yan BEBKA Kalkınma Kurulu 
Başkanı Hasan Çepni ise “Kal-
kınma kurulu olarak il toplan-
tıları düzenlemiştik. Bu toplan-
tılara en büyük katkıyı Bilecik 
yaptı ve Bilecik bizim için ayrı 
bir öneme sahip bir kentimiz. 
Bu toplantının Bilecik için ha-
yırlı olmasını dilerim” dedi.

BİLECİK ORTAK
AKIL TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİ
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BOZÜYÜK TSO 
LOJİSTİK KÖY İÇİN
BASTIRIYOR
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Bo-

züyük Lojistik Köy Projesinin tekrar 
başlatılması ve bir an önce tamamlanması 
için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra LEVENT, şu an Kamulaştırma so-
runları sebebi ile durmuş olan Bozüyük 
Lojistik Köy yatırımı hakkında TCDD Ge-
nel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı’na 
bir rapor iletti.

Buğra LEVENT;Bölgemiz ekonomisinin 
canlandırılması ve fi rmalarımıza nakliye, 
zaman ve büyük oranda lojistik maliyet 
avantajı sağlayacak olan Bozüyük Lojistik 
Köy projesinin kamulaştırma çalışmaları 
hızla sonuçlandırılmalı.., 

Buğra LEVENT TCDD Yük Dairesi Başkan-
lığına iletilen raporunda adı geçen proje-
nin bölgemiz için ne denli önemli olduğu-
nu bu konuda Oda olarak yapılan çalışma 
ve girişimleri detayları ile anlattı.

Buğra LEVENT Rapor Üst Yazısında şun-
ları dile getirdi..,

“…T.C.D.D. - GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YÜK 
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA - ANKARA   
Bozüyük, büyük üretim kapasitesine sa-
hip bir Sanayi kenti durumundadır. Mev-
cut durumda ağırlıklı olarak seramik ham-
madde ve mamul ürünleri başta olmak 

üzere , Klima, Şofben, Termosifon Yüksek 
Gerilim Kabloları, Sünger, Alçı Blok, Muh-
telif Makine Parçaları, İplik, Yumurta, Balık 
vb. ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarlara 
ilçemizden iletilmektedir.

Kentimizde  faaliyet gösteren  firmala-
rımızda üretilen ve ihracata konu olan 
ürünler ile halen 2013 yılında Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığına sunduğumuz raporda 
da belirtildiği üzere 450.000.000 dolarlık 
bir ihracat potansiyeline sahip bulunmak-
tayız. 

Genel Müdürlüğünüz tarafından Projelen-
dirilen ve İlçemizde uygulamaya başlanan 
Bozüyük Lojistik Köy (Merkez) Projesi 
maalesef 2014 yılı ortalarında proje tesis 
alanında yaşanan kamulaştırma ve yer 
sahiplerinin itirazları sonucunda durdurul-
mak zorunda kalınmıştır.

Konu o günden bu yana çeşitli platform-
larda dile getirilmiş ve şahsım tarafından 
gerek yazılı gerekse de sözlü olarak çö-
züm üretilmesi için muhtelif girişimlerde 
bulunulmuştur. Bu girişimlerimize ait 2014 

yılında TOBB “Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği VII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şura-
sında yer verilen görüşlerimiz ile yerel Ye-
rel Basın ve İnternet Sayfalarında yer alan 
Basın özetlerine ait görseller de yazımız 
ek’inde verilmiştir.

Özellikle seramik sektörü başta olmak 
üzere anılan ürünlerin imalatı sırasında 
hammadde sevkiyatları ve yine mamul 
ürünlerin özellikle yurt dışı piyasalara hız-
la ve ekonomik şekilde ulaştırılmasında 
Demiryolu Taşımacılığı bölgemizde faali-
yet gösteren başta büyük ölçekli firmalar 
olmak üzere tüm imalatçı firmalarımıza 
çok büyük zaman, nakliye, maliyet avan-
tajı sağlayacaktır.

Buradan hareketle Bölgemiz ekonomisi-
nin canlandırılması ve firmalarımıza nak-
liye, zaman ve büyük oranda lojistik ma-
liyet avantajı sağlayacak olan Bozüyük 
Lojistik Köy projesinin kamulaştırma ça-
lışmalarının hızla sonuçlandırılması ve bir 
an önce hayata geçirilebilmesi için gereği 
bilgilerinize sunulur.
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Spon-
sorluğu ve KOSGEB işbirliği ile düzen-

lenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
2015 Programına başlandı.

2015 Yılı için planlanan eğitim program-
larına yaklaşık 90 kişilik bir başvuru ger-
çekleşti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Buğra LEVENT bugün 
dünya ekonomisinin en öncelikli sorunla-
rının başında istihdam ve yeni iş imkanla-
rının yaratılması ile ekonomilerin büyütül-

mesi olduğunu belirtti.
LEVENT, bu sorundan hareketle TOBB 
Başkanımız M. Rifat  HİSARCIKLIOĞLU’ 
nun da üzerinde titizlikle durduğu Giri-
şimciliğin özendirilmesi ve teşvik edilmesi 
yönünde Bozüyük TSO Girişimci adayları-
nı desteklemeye devam ediyor.

2015 yılı için İlk etapta 16 Mart Pazartesi 
günü 30 kursiyer ile Bozüyük Halk Eğitim 
Merkezin de başlayan Uygulamalı Girişim-
cilik Eğitimlerimiz 27 Mart 2015 tarihine 
kadar devam edecek. “ dedi. 

Buğra LEVENT açıklamalarının devamı-
da.., 
“Odamız Sponsorluğunda Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi alan adayların KOS-
GEB ‘den hibe desteğini nakit olarak tek 
kalemde alamayacaklarını, işletmelerini 
kurmaları ile birlikte yapacakları harca-
malara göre belirlenen oranlar üzerinden 
nakit olarak alabileceklerini, bu konuda 
daha önce Girişimci Adaylarının bilgilen-
dirilmedikleri için mağdur olduklarını ve 
bu durumun göz önünde bulundurularak 
hareket edilmesi gerektiğinin bir kez daha 
altını çizdi…”

GİRİŞİMCİ 
ADAYLARINI 

DESTEKLEMEYE 
DEVAM 

EDİYORUZ

ÜYELERİMİZ İLE 
TÜYAP 2015
KAPI PENCERE 
CAM FUARINI  
ZİYARET ETTİK 

Bozüyük Ticaret ve Sana-
yi Odası Tüyap 2015 Kapı 

Pencere Cam fuarına katıldı.
 
Konu hakkında açıklama ya-

pan Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra LEVENT ; 

11-14 Mart  2015 tarihleri ara-
sında gerçekleşen Tüyap 
Pencere, Kapı, Cam fuar or-
ganizasyonuna 14 Mart 2015 
Cumartesi günü odamız üyesi 
firmalarımızı temsilen  22 ka-
tılımcı ile ziyaret etme imkanı 
bulduk.
 
Tüyap Pencere, Kapı, Cam fu-
arında  Pencere, Panjur, Cep-
he Sistemleri ve Aksesuarları, 

Profil, Üretim Teknolojileri ve 
Makineleri Yalıtım Malzemele-
ri, Hammadde ve Tamamlayıcı 
Ürünler,Kepenk, Kilit, Panel, 
Pano, Bölme Sistem ve Akse-
suarları tanıtıldı.
 
Bu ve benzeri fuar organizas-
yonlarının Odamız tarafından 
kesintisiz devam ettiğini belir-
ten LEVENT Firmalarımızdan 
gelecek farklı sektör ve iş kol-
larına ilişkin organizasyon ve 
fuar ziyaret programlarına da 
açık olduklarını gelecek talep-

lerin bu yönde derhal değer-
lendirmeye alınacağını ifade 
etti. 

Bu arada Fuarı ziyaret eden 
Oda üyelerimiz de sektöre iliş-
kin son yenilikleri ve uygula-
maları yerinde görüp inceleme 
imkanı buldular.. 
 
Odamız adına fuar organizas-
yonuna ilgi gösterip katılım 
sağlayan tüm firmalarımıza te-
şekkürlerimizi sunarız
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Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban-
guli Berdimuhamedov’a, TOBB Ekono-

mi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) tarafın-
dan Fahri Doktora Diploması verildi. TOBB 
ETÜ Mütevelli Heyeti ve TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, iki ülkenin işbirliğinin, bütün 
bölgenin kaderini değiştireceğini belirte-
rek, tek milletin farklı iki devleti olduklarını 
bir kez daha teyit ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetine icabetle, Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet 

Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a 
TOBB ETÜ tarafından uluslararası ilişkiler 
alanında fahri doktora diploması veril-
mesine ilişkin tören, TOBB ETÜ Mütevelli 
Heyeti ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde Ankara’da ger-
çekleştirildi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Buğra LEVENT’in de katıldığı törende bir 
konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, “Atayur-
dumuz Türkmenistan’ın Devlet Başkanı 
saygıdeğer Gurbanguli Berdimuhamedov, 

sağ olsunlar, TOBB ETÜ fahri doktora un-

vanını kabul ettiler. Böylece bizlere büyük 

bir şeref bahşetmiş oldular” ifadesini kul-

landı.

Fahri doktora töreninden sonra, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk-

menistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Döwran Orazmyradow ve Türkmenistan 

Girişimciler ve Sanayiciler Birliği Başkanı 

Aleksandır Dadaev arasında işbirliği mu-

tabakatı imzalandı.

TOBB ETÜ ‘DEN 
TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI 

GURBANGULI BERDIMUHAMEDOV’A
FAHRİ DOKTORA
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2015 TÜYAP 
UNICERA SERAMİK 

BANYO MUTFAK 
FUARINI ZİYARET 

ETTİK 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 
UNICERA 27. Uluslararası Seramik 

Banyo Mutfak fuarına katıldı.
 
24 Şubat – 28 Şubat 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşen UNİCERA fuar 
organizasyonuna 28.02.2015 Cumartesi 
günü Odamız Üyesi olan 26 katılımcı ile 
ziyaret etme imkanı bulduk.
 
Odamıza kayıtlı Vitrifiye ve Seramik 
Fabrikalarının da kendi standları ile yer 
aldıkları, 27. Uluslararası Seramik Banyo 
Mutfak fuarında, Seramik, Evye, Armatür 

çeşitleri,Yapı gereçleri, Bahçe ve Ahşap 
yapı ürünlerinin de tanıtıldığı fuarda 
üyelerimiz yeni ürünleri tanıma fırsatı 
buldular.
 
Yine Fuarı ziyaret eden  Oda Üyelerimiz 
de sektöre ilişkin son yenilikleri ve 
uygulamaları yerinde görüp inceleme 
imkanı buldular.
 
Odamız adına Fuar Organizasyonuna 
ilgi gösterip katılım sağlayan tüm 
firmalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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“BİR SINIF 
DONAT ADINI 

YAŞAT” 
KAMPANYAMIZ 
DEVAM EDİYOR 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Oda-
mız işbirliğinde İlçemizde mevcut İlk ve 

Ortaokul sınıfl arının altyapılarının yenilen-
mesi adına ortaklaşa bir kampanya dü-
zenlendi.

Bu konuda açıklama yapan Buğra LE-
VENT Odamız Üyelerinden ve İlçemizdeki 
duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekle-
diklerini söyledi.

Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı LE-
VENT açıklamalarında

Milli eğitim müdürlüğü ve Bozüyük 

TSO’dan “bir sınıf donat adını 

yaşat projesi”

T.C. Bozüyük  Kaymakamlığı İlçemiz Milli 
Eğitim Müdürlüğü ‘nün ilgi yazısına isti-
naden, İlçemiz İlk ve Orta Okullarının eği-
tim sınıfl arının altyapısının iyileştirilmesi 
amacıyla ortalama 2.699 TL/Sınıf değeri 
üzerinden  40 adet sınıfın donatılması için 
Odamız Üyelerine yönelik “Bir Sınıf Donat 
Adını Yaşat Projesi”  başlatılmıştır.
Odamız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-
müz işbirliğinde yürütülecek proje ile ilgili 
detayları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasından 
alınabileceğini ifade eden Buğra LEVENT,  

Eğitime destek çerçevesinde Vergi İndi-
rim Muafiyetinden de yararlanma imkanı 
bulunan  “Bir Sınıf  Donat Adını Yaşat Pro-
jesi” kapsamında Odamız Üyelerinin ve 
yine İlçemizdeki duyarlı hayırsever vatan-
daşlarımızın desteklerini bekliyoruz. dedi.

“BİR SINIF DONAT ADINI YAŞAT” 
KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
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İlçemiz Vergi Dairesi Müdürü 
Sn:Ali İhsan KANAR Yardım-

cısı Öznur SAVUŞ, Gelir Uz-
manı Filiz YAĞCI ve İcra Şefi 
Muhammer KALABAK Odamız 
yöneticilerini ziyaret ettiler.
 
Odamız Meclis Salonunda ger-
çekleşen ziyarete Bozüyük Ti-
caret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Doğan TUNÇ 
, Yönetim Kurulu Başkanı Buğ-
ra LEVENT , Sayman Üye Veli 
ÇELİK, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mete AYAZ, Meclis Üyeleri A.
Murat KÖFTECİOĞLU,Osman 
TEKELİ, Mehmet KARAÇALI , 
Meclis Şeref Üyemiz Mustafa 
ÖZTÜRK  ve Oda Genel Sek-
reteri Bedri ÖZTÜRK katıldılar.
 
Vergi Haftası etkinlikleri se-
bebi ile ziyarete gelen misa-
firlere hoş geldiniz  diyen Yö-
netim Kurulu Başkanı Buğra 
LEVENT  bu etkinlikler ile ülke 
genelinde Vergi Bilinci ve So-
rumluluğunun daha da arttığı 

bu anlamda Mükellefl er ve 
İş Dünyası ile Vergi Dairesi 
arasında düzenli ve iyi ilişki-
lerin daha da arttığını ifade 
etti.
 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası Yöneticilerine teşek-
kür ederek sözlerine başlayan 
Vergi Dairesi Müdürü Sayın; 
Ali İhsan KANAR ise Oda Yö-
neticileri ve odaya bağlı mü-
kellefl er ile daima iyi ilişkiler 
içerisinde olduklarını bu çer-
çevede Mükellefl erimizin Vergi 
Dairesi ile ilgili olabilecek her 
türlü işlem sorun ve sıkıntıla-
rını kanun ve yönetmelikler 
çerçevesinde hızla çözmeye ve 
yardımcı olmaya devam ede-
ceklerini söyledi.
KANAR bu vesile ile 23 Şubat 
1 Mart 2015 tarihleri arasında 
kutlanan Vergi Haftası sebe-
bi ile tüm mükellefl erin Vergi 
Haftalarını kutladığını böyle-
likle mükellefl erimizle Vergi 
idaresi arasındaki ilişkilerin 

daha uyumlu ve koordineli bir 
hale geldiğini belirtti.

Ali İhsan KANAR sözlerinin 
devamında  geçtiğimiz yıl 
uygulamaya başlanan ve ka-
muoyunda Torba Yasa olarak 
bilinen 6552 sayılı Alacakların 
yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin yasa çerçevesinde çalış-
maların tamamlandığını yak-
laşık 6500 mükellef içerisinde 
4000 mükellefin yapılandırma 
için başvuruda bulunduğunu 
belirtti.
 
Kayıtlı Ekonomi için KDV 
Oranları ve İndirimler önemli. 

Bozüyük TSO Yöneticileri ise 

gerek Gıda Sektöründe gerek-
se de Giyim sektöründe geç-
tiğimiz dönemlerde yeniden 
belirlenen ve indirilen KDV 
oranlarının kayıtlı ekonomi-
nin hayata geçirilmesinde çok 
büyük faydasının olduğunu bu 
anlamda belki bazı diğer ka-
lemlerde de aynı KDV indirim-
lerinin yapılmasının olumlu so-
nuçlarının olacağını belittiler.
 
İlçemizde tüketim ve harcama-
nın özendirilmesi için İlçemiz 
Sosyal ve Ekonomik hayatının 
geliştirilmesi adına ve neler 
yapılabileceği konusunda kar-
şılıklı yapılan görüş alışverişle-
rinin ardından toplantıya son 
verildi.

VERGİ DAİRESİ 
MÜDÜRÜMÜZDEN ODAMIZA 

ZİYARET

Bozüyük TSO Yöneticileri ise 
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KAGİK Kadın Girişimciler Kurulu Oda-
mız Yöneticilerini makamlarında ziya-

ret ettiler. Oda Meclis salonumuzda ger-
çekleşen toplantıda KAGİK temsilcilerini 
Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LEVENT 
ve Başkan Yardımcısı Hakan BAKICI kar-
şıladılar.
 
2014 Yılı Kasım Ayı içinde İl ve İlçe bazın-
da İcra Kurulu Üyelerini belirleyen Kadın 
Girişimciler Kurulu son 6 Ocak 2015 tari-
hinde yapılan seçimler ile Başkan ve Baş-
kan Yardımcılarını belirlemişlerdi.
 
Bölgemizde çalışmalarına başlayan KA-
GİK Üyeleri bu çerçevede İlçemiz Kay-
makamlığı, Belediye Başkanlığı ve Oda 
Yöneticilerimize nezaket ziyaretinde bu-
lundular.
 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LE-
VENT toplantı başlangıcında KAGİK Baş-
kanı ve Yöneticilerini tebrik ederek sözle-
rine başladı.

LEVENT Kadın Girişimcilerin bölgemizde-

ki istihdam ve iş imkanlarının arttırılması-

na yönelik çalışmalarda büyük rollerinin 

olacağını bu çerçevede Oda olarak Kurula 

her türlü desteği vermeye hazır oldukları-

nı ve her zaman işbirliği içinde olacakları 

sözünü verdi.

Levent; Çevre KAGİK temsilcileri ile de or-
tak projeler yapılabilir.
 

Buğra LEVENT yine Bursa ve çevre İller-

deki Kadın Girişimciler Kurulları ile ortak-

laşa çalışmaların da yapılabileceğinden 

bahsederek tekstil, takı , tasarım gıda 

maddeleri vb. konularda birlikte projeler 

üretilebileceğini ifade etti.

 

KAGİK Başkanı Hülya ESEL ise yeni dö-

nemde kurul üyesi arkadaşların tamamı ile 

işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalarına 

başladıklarını, İcra Kurulu Toplantılarının 

geniş katılımlı olarak ve mümkünse tüm 

Kadın Girişimcilerin davet ve katılımları ile 

gerçekleştirmeyi planladıklarını belitti.

 

Esel: Ev Kadınlarının evde istihdamlarına 
yönelik projeleri önemsiyoruz. 

ESEL Bölgemizde özellikle Kadın İstihda-

mının arttırılması ve Girişimciliğin özen-

dirilmesi yönünde çalışmalarının olaca-

ğını bu çerçevede yeni Projeler üzerinde 

çalışacaklarını yine ev kadınlarına evde 

istihdam ve iş imkanlarının yaratılması 

ve genişletilmesi yönünde çaba göstere-

ceklerini bu konuda yasal bazı sıkıntı ve 

prosedürler ile karşılaştıklarını bunların 

aşılması için de mücadele edeceklerini ve 

yine KOSGEB desteği ile Bozüyük’te bir İş 

Geliştirme Merkezi açılabilmesi için çalış-

malara başlanacağını belirttiler.

BOZÜYÜK TSO VE 
KAGİK’TEN

KADIN İSTİHDAMI 
İÇİN İŞBİRLİĞİ
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 5 Yıldızlı Oda ka-
litesini sürdürmeye devam ediyor. 

Konu hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Buğra LEVENT 
Akreditasyon belgesini yenileyen odamız Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği merkez binasında ger-
çekleşen Akreditasyon belge yenileme töreninde 
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Akreditas-
yon Kurulu Başkanı Halim Mete den yeni belgesini 
aldı.

Buğra LEVENT; 
TOBB ODA BORSA AKREDİTASYON Programımız-
da yeni dönemde çalışmalarımıza aynı kalite an-
layışı ve sürekli gelişim temeli üzerinde devam 
ediyoruz

2012 yılından bu yana TOBB tarafından Standart-

ları belirlenen ve titizlikle izlenen TOBB ODA BOR-
SA AKREDİTASYON Programımızda yeni dönem-
de çalışmalarımıza aynı kalite anlayışı ve sürekli 
gelişim temeli üzerinde devam ediyoruz.  dedi.. 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Buğra Levent, TOBB Genel Kurulu Dele-
gesi Murat Şeker, Meclis Başkan Yardımcısı Garip 
Öge, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Murat Köftecioğlu, 
Mete Ayaz, Meclis Üyeleri Osman Tekeli, Osman 
Çetin ve Odamız Genel Sekreteri Bedri Öztürk’ün 
katıldığı programda TOBB Başkanı M.Rifat Hisar-
cıklıoğlu şu şekilde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, akredite olarak ‘5 yıldızlı’ ünvanı 
alan oda borsa sayısının 191’e ulaştığını, 41 oda 
ve borsanın da yolda olduğunu açıkladı. Akredi-
tasyon belgelerinde hedef; 365 oda ve borsanın 
tamamı.
Geçen yıl çalışmaları tamamlanan ve denetim-

BOZÜYÜK 
TSO’DAN 

BEŞ 
YILDIZLI 
HİZMETE 

DEVAM
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leri gerçekleştirilen 10. Dönem 39 oda/borsa ile 
akreditasyon sertifikalarını yenileyen 1, 2, 5 ve 7. 
Dönemden 54 oda/borsa; TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla düzenlenen 
törenle sertifikalarını aldı. 

TOBB  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende 
yaptığı konuşmada, Bakan Işık'a, OSB'lerdeki ta-
ban alanı kısıtlamasının kaldırılması ve kamu iha-
lelerindeki yerli ürüne getirilen avantaj için teşek-
kür etti. 

Hisarcıklıoğlu, bugün kendileri için bir gurur günü 
olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:     

Hisarcıklıoğlu; 5 yıldızın manası şudur aslında. 
Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet 

kalitesi anlamıyla Londra'daki, Paris'teki, Ber-
lin'deki oda ve borsalar, üyelerine hangi stand-
artta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalarla min-
imum aynı seviyeye gelen 191 oda ve borsamızın 
başkanları ve tüm çalışanlarını kutluyorum 

"191 oda ve borsamız Türkiye'de 5 yıldızlı oda ve 
borsa kapsamında, yani akredite oldular. 41'i de 
hatta girmiş durumda. İnşallah kısa sürede bu 
41'ine de bu salonda ödülünü vereceğiz. Gururla 
övüneceğimiz bir camiamız var. 5 yıldızın manası 
şudur aslında. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve bor-
salarımız, hizmet kalitesi anlamıyla Londra'daki, 
Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar, üyelerine 
hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve bor-
salarla minimum aynı seviyeye gelen 191 oda ve 
borsamızın başkanları ve tüm çalışanlarını kutlu-
yorum." 

TOBB Başkanı olduğunda sadece 5 oda ve borsa-

nın profesyonel çalışanlarının İngilizce okuyup ya-

zabildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bugün itibarıyla 

ise 355 oda ve borsanın çalışanlarının İngilizce 

okuyup yazabilir hale geldiğini ifade etti. Geçen 

zaman içinde oda ve borsalarda bunun gibi birçok 

dönüşümü gerçekleştirdiklerini dile getiren Hisar-

cıklıoğlu, 

"Önümüzdeki süreç çok önemli. Çünkü artık mar-

kalaşan ülkeler değil, iller, ilçeler var. Bu noktada, 

hizmet kalitesini artırmak için üyelerimizin, firma-

larımızın taleplerini toplamamız lazım.

Bizden daha fazla ne hizmet bekliyorlar, bunu de-

ğerlendirmemiz lazım" diye konuştu.
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Bilecik İl Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı Bilecik Valisi Ahmet 
Hamdi Nayir başkanlığında ya-
pıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi Meclis 
toplantı salonunda Vali Ah-
met Hamdi Nayir başkanlı-
ğında gerçekleşen toplantıya, 
ilçe kaymakamları, bölge ve il 
müdürleri, belediye başkanla-
rı katıldı. Bozüyük Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Buğra 
Levent’in de katıldığı toplan-
tıda açılış konuşmasını yapan 
Vali Nayir, 2014 yılı yatırımları-
nın yıl sonu değerlendirmesini 
yapmak üzere il koordinasyon 
kurulu olarak 2015 yılının ilk 
toplantısını yaptıklarını belir-
terek, “İlimizde 2014 yılı ya-
tırımcı kurum ve kuruluşların 
tarafından 339 bu rakam üze-
rinde çalışmalar yapabilmiştir. 

Proje toplam tutarımız 555 
milyon 640 bin TL’dir. 2014 
yılında öngörülen ödenek 
toplamda 158 milyon 100 bin 
TL’dir. Yıl sonuna kadar bu 
ödeneğin 127 milyon 298 bin 
TL harcanarak yüzde 81 ora-
nında bir nakli gerçekleştirme 
sağlanmış durumdadır. 

Kamu harcamalarımızın yüzde 
41’i eğitim sektöründe, yüzde 
20’si ulaştırma sektöründe, 
yüzde 13’ü tarım sektöründe, 
yüzde 2’si enerji ve sağlık sek-
töründe yüzde 23’ü de diğer 
kamu sektörlerinde gerçekleş-
miştir. Yıl sonu itibariyle 229 
proje bitirilmiş, 68 projede 
çalışmalar devam etmektedir. 
10 proje ihale aşamasında 32 
projeye henüz başlanılmamış-
tır” dedi. 

Bozüyük’te lojistik köyle ilgili 
bir  takım çalışmalar başladı. 
Bozüyük Organize Sanayisine 
yatırım  yapacak olan fi rma-
ların bu konuyla ilgili beklen-
tileri var.

Daha sonra söz alan Bozüyük 
Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Buğra Levent, Bozüyük’teki 
lojistik merkezi çalışmalarını 
gündeme getirdi. Merkezin 
kamulaştırma çalışmalarının  
hızlandırılmasını talep eden 
Levent, Bozüyük’te lojistik 
köyle ilgili bir  takım çalışma-
lar başladı. Bozüyük Organize 
Sanayisine yatırım  yapacak 
olan firmaların bu konuyla ilgi-

li beklentileri var. Bu konunun  
ya Devlet Demir Yolları aracılı-
ğıyla ya da devlet kanalıyla  bir 
şekilde çözülmesi gerekiyor. 

Devlet Demir Yolları olarak  
sizlerin  kamulaştırmayla ilgili 
bir hızlandırma çalışmasında 
bulunmanız gerekiyor. 

Biz Bozüyük olarak çok vakit 
kaybettik. Dışarıdan Bozü-
yük’e yatıırm yapmak isteyen 
yatırımcılar, Bozüyük’te or-
ganize sanayi bölgesindeki 
kamulaştırmalarla ilgili ticaret 
ve sanayinin başındaki kişi-
ler olarak her ne kadar mülki 
amirlerimizi arasalar da bizleri 
de arıyorlar.

Öncelikli olarak bizler hem Bi-
lecik hem çevre  ilçelerimizde-
ki yöre halkı olarak dışarıdaki 
insanlara bölgemize yatırım 
yapma konusunda gittiğimiz 
mevki ve makamlarda çeşit-
li sunumlar yapıyoruz. Biz bu 
alanın kamulaştırılma işini va-
tandaşımıza izah edemiyoruz. 
Bakanlarımıza ve vekillerimize 
konuyla ilgili defalarca dosya 
düzenliyoruz. Bozüyük’ümü-
zün Gümrük Müdürlüğüne 
kazandırılması hakkında dos-
yalarımızı da sunduk ve bunu 
lojistik köy projesiyle beraber 
paralelinde açılacağı konusun-
da cevabi yazımız geldi dedi.

BAŞKAN LEVENT
BİLECİK İL KOORDİNASYON 

KURULU TOPLANTISINDA 
LOJİSTİK KÖY PROJESİNİ 

GÜNDEME GETİRDİ 
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SAĞLAMLAR ORMAN ÜRÜNLERİ



Ü Y E L E R İ M İ Z İ N   
D İ K K A T İ N E !

TİCARET SİCİL 
İŞLEMLERİ MERSİS

ÜZERİNDEN 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Üyelerimizin ve meslek 
sahiplerinin Ticaret Sicili İşlemleri 

sırasında problem yaşamamaları 
için en kısa sürede elektronik 

imza almaları ve MERSİSE  kayıt 
olmaları ve sicil kayıtları ile firma 

bilgilerini kontrol etmelerini 
önemle hatırlatırız 

DUYURU

Bozüyük Ticaret Sicil Müdürlüğü
Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tüm 
sicil işlemleri Kasım 2013 tarihinden itiba-
ren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi 
Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. 

Oda üyelerimizin ve meslek mensupları-
nın mağduriyet yaşamamaları için en kısa 
sürede elektronik imza edinerek sisteme 
kayıt olmaları ve firmalarının sicil kayıt-
larını kontrol etmeleri hususunu tekrar 
önemle hatırlatırız.

Altyapısı ve kurgusu Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından tasarlanan ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde geliştirilen Merkezi 
Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), vatandaşla-
rın, kurumların, tüzel kişilikler ile ilgili
yürüttükleri hizmetlerde adı geçen sistem 
kullanılmaya başlanmıştır. 

PROJENİN AMACI 

Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili 
ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunul-
ması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin 
vergi numarası ile bir sistemde birleştiril-
mesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket 
bilgileri uluslararası standartlara uyumlu 
hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer 
alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahre-
miyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde 
belirlenecek kurallara göre özel sektör ku-
ruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. 
Türkiye’de dört veri tabanı vardır. Kimlik 
bilgilerinin olduğu “Kimlik Paylaşım Siste-
mi (MERNİS), adres bilgilerinin tutulduğu 
“Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)”, 
Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı oldu-
ğu “Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)” ve 
tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu “Merkezi 
Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK)”. Bu veri 
tabanlarının tamamlanması ile üzerine 
e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapı-
labileceği kesindir. 
Projenin birinci aşamasında, ticaret sici-

linde işlem gören ticari işletmeler, şahıs 
işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilci-
likleri, sermaye şirketleri, kooperatifl er ile 
dernek ve vakıfl ar ve bunlara ait işletme-
lere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bunlara 
ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin 
online yapılabilmesine imkan sağlayan 
merkezi veri tabanı oluşturmaktIr.
 
MERSİS Sistemi ile Üyemiz Firmalarımız 
ile yine gerçek kişi kuruluşlar ve temsilci-
lerinin MERSİS numarası ile işlem Yapma-
ya başlamaları şirketlerle ilgili ihtiyaç du-
yulan bilgilere daha güvenli, hızlı ve kolay 
ulaşabilmesi amaçlanmıştır. . 

MERSİS çalışmaları kapsamında Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB tarafından 
merkezi ortak veri tabanını da içeren bir 
bilgi sistemi oluşturulmuştur.

Böylece Ticaret Sicili İşlemlerinin Elekt-
ronik ortamda yürütüldüğü, Ticaret Sicili 
Kayıtları ile Tescil ve İlan edilmesi gereken 
içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve 
elektronik ortamda sunulduğu bir plat-
form oluşturulmuştur.

Üyelerimizin MERSİS’e kayıt
olmaları gerekiyor. 

Bu sistemde firmaların kuruluş ve her tür-
lü tescil işlemlerini gerçekleştirebilmek 
için MERSİS’e kayıt yaptırması gerekmek-
tedir. İşlem yaptırmak için e-imza gerekli
Herhangi bir firma kuruluş işlemi hari-
cinde değişiklik işlemi yapacaksa (hisse 
devri, adres değişikliği, yetkili ataması, 
tasfiye, merkez nakli vb.) e-imza sahibi 
olmadan işlem yapamayacaktır.

Üyelerimizin ve meslek sahiplerinin mağ-
duriyet yaşamamaları amacıyla en kısa 
sürede elektronik imza edinerek sisteme 
kayıt olmaları gerekmektedir.  

MERSİS Başvuru: http://mersis.gumruk-
ticaret.gov.tr/Login/tabid/110/Default.
aspx?returnurl=%2f
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Cafe & Fast FoodKonaklama Hamam & Banyo Sauna Organizasyon

Şirket bünyemize birde Cafe Teras adı altında bir aile kafeteryası dahil edilmiştir. Kafeteryamız otelimizin terasında, hem otel müşterile-
rimize hemde Bozüyük halkına hizmet vermektedir. Eğer birgün yolunuz Bozüyük’e düşerse sizleride misafir etmekden çok büyük 
mutluluk duyarız.

Hizmetlerimiz

Odalarımızda HD-LED TV, uydu kanalları, yüksek hızlı wifi internet bağlantısı,
telefon, buzdolabı, banyo tuvalet ve 7/24 sıcak su bulunmaktadır.

İLETİŞİM

Yeni mahalle Dr. İsmail bey Cad. No:7 Bozüyük / Bilecik 0 228 315 26 90 iletisim@bozuyuksahinotel.com

İLETİŞİM

Otelcilikde memnuniyetin şüphesiz tek göstergesi,
aynı yüzleri tekrar misafir ettiğimizi görebilmekdir
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GENÇ ÜNİVERSİTEMİZ 
BÖLGEMİZE

DEĞER KATMAYA
DEVAM EDİYOR  
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Üniversiteler bilim, teknoloji ve değer üre-
ten merkezler olarak insan ve toplum 

hayatının vazgeçilmez kurumlarındandır. Bi-
lecik’te bir üniversitenin kurulması bölgenin 
kimliğimizdeki yeri itibariyle ayrı bir önem 
taşımaktadır. Bilecik ve çevresi, yakın tarihi-
mizde çeşitli nedenlerle tarih ve kültürümüz-
deki konumuna yakışmayan bir yalnızlık, bir 
terk edilmişlik yaşamış olmasına rağmen, bu 
topraklarda nefes alan herkesin izzet ve iti-
barını bir parça borçlu olduğu, ‘’kuruluş ve 
kurtuluşumuz’’ ile milletimizin mukaddera-
tının yazıldığı mümtaz bir mekandır. Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi ile burada ilim ge-
leneğini yeniden yaşatmak üzere yeni ufuk-
lara yeni bir yolculuk başlatılmıştır. 
29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Üniversite-
miz 700’den fazla akademik ve idari personel 
ile 15.000 civarında öğrenciye eğitim-öğre-

tim imkanı sunarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Kurulu-

şu Fen-E-
debiyat 

Fakültesi, 
Mühendis-
lik Fakülte-
si, Sosyal 
Bilimler ve 
Fen Bilimle-
ri Enstitüsü 

ile gerçekleşen Üniversitemiz İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesi, İslamî İlimler Fakültesi, Meslek Yükseko-
kulu, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazar-
yeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek 
Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu, 
Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Uygulama-
lı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu 
ile akademik manada gelişimini devam et-
tirmektedir.   

Yükseköğretimin hızla yaygınlaştığı ülke-
mizde üniversitemiz, bölümlerinin tercih 
edilirliği bakımından hızla öne çıkmaktadır. 
İstikrarlı bir şekilde bu durumun sağlanmış 
olmasında nitelikli bir eğitim-öğretim imka-
nının ihdas edilmesinin yanısıra Üniversite 
ve şehir olarak huzurlu bir ortamın sağlan-
mış olması da etkili olmaktadır.  Bilecik ili-
nin İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi 
büyük illere olan yakınlığı, Yüksek Hızlı Tren 
projeleri ile ulaşım ağının genişlemesi şehrin 
olduğu kadar Üniversitemizin de gelişimine 
olumlu katkılar sağlamaktadır. Diğer taraf-
tan alanında uzman, yurtdışı deneyimi olan, 
kurumsal kimliğe sahip, ahlakî değerleri şiar 
edinerek kendilerine insan odaklı bir viz-
yon belirleyen akademik ve idari personeli 

ile Üniversitemiz gerek geleceğimiz 

olan öğrencilerimizin gerekse de etkileşim 
halinde bulunduğumuz kişi ve kurumların 
nezdinde her zaman için olumlu bir izlenim 
bırakmaktadır.

2008 yılından itibaren eğitim-öğretim faali-
yetlerine başlayan Üniversitemiz, donanımlı 
bir şekilde mezun olan öğrencilerimizin alan-
larındaki mevcut iş fırsatlarından faydalan-
maları hususunda teorik ve pratik manada 
destek sunmaktadır. Öğrencilerimizin kendi 
alanlarında başarılı olmuş isimler ile üni-
versitemizin düzenliyor olduğu programlar 
çerçevesinde buluşmalarını sağlamanın yanı 
sıra mezun oldukları vakit karşılaşacakları 
ortamı yakından müşahade edebilmeleri, 
gerekli deneyimi kazanabilmeleri maksadıy-
la ilgili kuruluşlarda staj imkanı sağlanmak-
tadır. Diğer taraftan Hayat Boyu Öğrenme 
ve Gençlik Programı ile Mevlana Değişim 
Programı bünyesinde öğrencilerimizin eği-
timlerinin belirli bir süresini yurtdışındaki, 
Farabi Değişim Programı çerçevesinde ise 
yurtiçindeki bir yükseköğretim kurumunda 
görmeleri imkanı sunularak daha donanımlı 
ve vizyon sahibi bireyler olarak yetişmeleri 
sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok üniversite ile 
akademik işbirliği bulunan Üniversitemiz 
tertip edilen bilimsel toplantı, kongre, sem-
pozyum vb. akademik faaliyetler ile bilim 
dünyasına ve bölgesine katkı sağlamaya 
devam etmektedir.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 
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ÜNİVERSİTEMİZ VE 
BİLECİK

Bilecik, tarihî ve kültürel kimliğinin ya-
nında yaşadığımız çağın koşulları ve 
ihtiyaçları çerçevesinde bir gelişim 

seyri takip etmektedir. Söz konusu gelişim 
ekonomiden turizme, teknolojiden sosyal 
etkinliklere, sanayiden tarıma kadar uzanan 
geniş bir yelpazeyi içinde barındırmaktadır. 
 
Bilecik sahip olduğu potansiyelin verimli bir 
şekilde değerlendirilmesi ile ekonomik ma-
nada gün geçtikçe gelişme kaydetmektedir. 
Üniversite olarak şehrimizin olumlu yöndeki 
bu gelişimine katkıda bulunmak adına çeşitli 
faaliyetler yürütmekteyiz. Ülke genelinde 
farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürü-
tülen programlara paralel bir şekilde Üniver-
site-sanayi işbirliğine ivme kazandırılması 
noktasında karşılıklı görüşmeler yapılarak 
söz  konusu süreç Bilecik adına daha ve-
rimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Diğer 
taraftan Üniversitemiz bünyesinde kamu 
kurum ve kuruluşları ile sanayi alanında ça-
lışan araştırmacılara çalışmalarında yardımcı 
olmak adına 2011 yılında Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı kurularak faaliyetlerine baş-
lamıştır. Söz konusu Laboratuvarımız sahip 
olduğu ileri teknoloji ürünü cihazlarıyla; mal-
zeme, metalürji, jeoloji, madencilik, çimento, 

seramik, kimya, biyoloji ve biyokimya alanla-
rındaki endüstrilere bilimsel araştırma/geliş-
tirme çalışmalarında destek olacak analizleri 
gerçekleştirerek sanayi kuruluşları ve diğer 
özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yapmak-
ta, yapılan araştırmalarla üniversite-sanayi 
işbirliğini güçlendirmekte ve uygulanabilir 
sonuçların sanayiye aktarımını hızlandır-
maktadır. 

Bunun yanısıra üniversitemiz öğrencileri ve 
öğretim üyeleri ile sanayi sektöründe faali-
yet gösteren ilgili tüm birimler arasında çe-
şitli alanlarda işbirliği olanakları sunulmakta-
dır. Nitekim öğrencilerimizin, aldıkları teorik 
eğitimlerini pratiğe dönüştürebilmelerini te-
minen belirli dönemlerde çeşitli sektörler-
deki kuruluşlarda faaliyette bulunmaları 
sağlanmaktadır.  Üniversitemizin, alanında 
yetkin akademik kadrosu da kendi uzman-
lık alanları ile ilgili konularda çeşitli kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği içerisinde projeler yü-
rütmekte ve bunların neticelerini hem bilim 
dünyası hem de toplumla paylaşarak bilimin 
soyut ifadesinden arınıp insanlığın kullanı-
mına sunulması sürecine katkı sağlamakta-
dırlar. 
 
Ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir 
ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturul-
ması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, 
verimliliği arttırmak, üründe ve üretim yön-

temlerinde teknolojik yenilikler getirmek, iş 
imkanları yaratmak gibi çok çeşitli alanlarda 
fayda sağlamak için oluşturulan ülkemizde-
ki 45 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden biri 
olan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölge-
si’ne ait Alan’ın Bilecik’te kurulmasına yö-
nelik çalışmalarda Üniversitemiz tarafından 
sona yaklaşılmıştır. Alan’ın faaliyete geçmesi 
ile birlikte Bilecik’in dünya pazarlarında re-
kabet edebilmesine yönelik ihracat nokta-
sında kazandığı ivme başta olmak üzere 
İlimizin sahip olduğu teknolojik üretimin ve 
birikimin yönlendirilmesi, Ar-Ge çalışmala-
rının yürütülmesi ve akademik kadroların 
sahip olduğu bilgi birikiminin ekonomik de-
ğere dönüştürülmesi hususunda Üniversi-
temiz tarafından büyük bir  katkı sağlanmış 
olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu ve Milli Mü-
cadele’nin kazanıldığı topraklar üzerinde sa-
hip olduğu millî ve manevi değerlere bağlı, 
bulunduğu coğrafyadan dünyaya yayılan 
Medeniyet ışığının takipçisi olan, eğitim-öğ-
retim ve bilimsel araştırmalar konusunda 
tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü ge-
lişmiş bir Üniversite olma yolunda ilerleyen 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önümüz-
deki yıllarda sahip olduğu akademik kadro-
su, fizikî ve teknik donanımları ile ulusal ve 
uluslarararası alanda adından söz ettiren bir 
Üniversite olma yolunda ilerlemektedir.
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BİLECİK  ŞEYH EDEBALİ 
ÜNİVERSİTESİ RÖKTÖRÜ
PROF. DR. AZMİ  ÖZCAN

Azmi Özcan(Kasım 1960, Burdur doğumlu) Türk akademisyen. Uluslarara-

sı platformlarda Sömürgecilik tarihi, Güney Asya ve Güney Asya Müslü-

manları hakkındaki araştırmalarıyla tanınır.

İzmir’de lise eğitimini tamamladıktan sonra 1981 yılında İstanbul Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1986 yılında Manchester Üniversitesi’nde 

Orta Doğu Araştırmaları üzerine Master yaptı. 1990 yılında İSAM araş-

tırmacısı olarak Londra Üniversitesi SOAS, Tarih bölümünde İngiliz 

- Osmanlı İlişkileri üzerine Doktora yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversi-

tesi’nde dersler verdi. 1996-1999 yıllarında İSAM Başkanlığı yaptı. 1997 

yılında Marmara Üniversitesi’nde Yakınçağ Tarihi alanında Doçent oldu. 

2002 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Profesör ünvanını aldı. Son 

dönem Osmanlı Tarihi alanında yayımlanmış 4 kitabı ve farklı 

dillerde pek çok makalesi bulunmaktadır. “Indian Muslims, 

the Ottomans and Britain 1877-1924” adlı kitabı Sosyal ve 

Beşeri Bilimler alanında dünya lideri, uluslararası akade-

mik bir yayınevi olanBrill Publishers tarafından 1997 yı-

lında yayınlandı.

2003-2004 yıllarında Sakarya Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölüm Başkanlı-

ğı yaptı. 25 Aralık 2007’de Bilecik Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne atandı. 2012 yılında ikinci defa 

rektör seçilerek Bilecik Şeyh Edebali Üniver-

sitesi’nin kurucu rektörü olarak çalışmalarını 

sürdürmektedir.

İngilizce, Urduca ve Arapça bilmektedir.

Azmi Özcan(Kasım 1960, Burdur doğumlu) Türk akademisyen. Uluslarara-

sı platformlarda Sömürgecilik tarihi, Güney Asya ve Güney Asya Müslü-

manları hakkındaki araştırmalarıyla tanınır.

İzmir’de lise eğitimini tamamladıktan sonra 1981 yılında İstanbul Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1986 yılında Manchester Üniversitesi’nde 

Orta Doğu Araştırmaları üzerine Master yaptı. 1990 yılında İSAM araş-

tırmacısı olarak Londra Üniversitesi SOAS, Tarih bölümünde İngiliz 

- Osmanlı İlişkileri üzerine Doktora yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversi-

tesi’nde dersler verdi. 1996-1999 yıllarında İSAM Başkanlığı yaptı. 1997 

yılında Marmara Üniversitesi’nde Yakınçağ Tarihi alanında Doçent oldu. 

2002 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Profesör ünvanını aldı. Son 

dönem Osmanlı Tarihi alanında yayımlanmış 4 kitabı ve farklı 

dillerde pek çok makalesi bulunmaktadır. “Indian Muslims, 

the Ottomans and Britain 1877-1924” adlı kitabı Sosyal ve 

Beşeri Bilimler alanında dünya lideri, uluslararası akade-

mik bir yayınevi olanBrill Publishers tarafından 1997 yı-

lında yayınlandı.

2003-2004 yıllarında Sakarya Üniversitesi Fen 
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Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi 
sağlam kalelere, güzel binalara 
ve milli gelirine değil, o insanların 
ahlaki değerlerine bağlıdır. (Martin 
Luther King)
 
İdeal davranış olarak ifade edilen 
etik, bir şeyin doğruluğunu veya 
yanlışlığını anlamaya çalışmaktır. 
Yunancada karakter, adet, usul 
veya gelenek anlamına gelen 
“ethos” kelimesinin karşılığı olan 
etik, “insanların kurduğu bireysel 
ve toplumsal ilişkilerin temelini 
oluşturan değerleri, kuralları doğ-
ru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki 
açıdan ortaya koyar. 
Etik; dürüstlük, doğruluk, sözünde 
durmak, sadakat, adalet, başka-
larına yardım etmek, başkalarına 
saygı göstermek, sorumlulukları-
nı yerine getirmek gibi bireylerin 
toplumsal düzeni ve huzuru sağ-
lamak amacıyla benimsedikleri ve 
yaşam boyunca bir takım deği-
şikliklere uğrayan değerlerdir. Etik 
değerler sayesinde insanların bir-
birlerine zarar vermeleri önlenebi-
lir. Etik değerler bireyleri, grupları 
ve mesleği olası zararlardan koru-
mak; geliştirici, yüceltici ve mutlu 
kılıcı davranışları özendirmek için 
hazırlanmıştır. Yazılı ya da sözlü 
olan etik değerler, birey ilişkilerin-
de güven, dürüstlük ve saygıyı göz 
önüne alarak bireylerin birbirlerine 
karşı eşit davranışlar sergilemesi-
ni sağlar. Etikte ortaya çıkan olay 
ya da olguların nedenini anlamak 
için “niçin doğru” şeklinde sorular 
yönelterek davranışlar üzerine ifa-
deler üreten, denetleyen ve temel-
lendiren bir felsefe alanıdır. 

Dünya ve insanlık için tehdit ve 
tehlike oluşturan bazı gelişmeler, 
etik kuralların önemini daha da 
artırmıştır. Nüfus artışı ve tekno-
lojik gelişmelerin yarattığı istih-
dam ihtiyacının giderilememesi, iş 
dünyası tarafından geliştirilen çok 
amaçlı teknolojilerde kontrolün 
sağlanamaması olasılığı, küresel-
leşme sonucunda değişik kültür-
lerden gelen insanların çok uluslu 
işletmelerde çalışmasının yarattığı 
beklentiler, iş dünyasında önemi 
artan uzmanlaşma, özellikle iş 
dünyasında etnik köken, dil, din, 
cinsiyet gibi konularda ayrımcılık 
olmaması gibi demokratik bek-
lentiler, artan çevre kirliliği gibi 
konular etik davranış sergileme-
nin önemini daha da arttırmıştır. 
Bu nedenle birçok meslekle ilgili 
kurum ve kuruluş, alanları ile ilgili 
etik kuralları yayınlamış ve bunlara 
uyulmasını zorunlu kılmıştır. Yayın-
lanan bu etik kural ve ilkeler, etiğin 
bir alt disiplini olan meslek etiğini 
oluşturmaktadır. Meslek etik ku-
rallarının amacı, meslek mensup-
larının mesleği icra ederken kişisel 
eğilimlerinden ziyade kamu çıka-
rını ön plana çıkarmalarını sağla-
maktır. 
Meslek etiği, mesleki davranış-
la ilgili neyin doğru, neyin yanlış, 
neyin haklı, neyin haksız olduğu 
hakkındaki ilkeler ve kurallardır. 
Bireyin, kurumun ve toplumun 
etik anlayışından etkilenen mes-
lek etiği, bir meslek mensubunun 
ahlak, davranış, görev ve sorum-
luluklarını ortaya koyar. Bir meslek 
grubunun, mesleğe ilişkin olarak 
oluşturup koruduğu kurallar olan 
meslek etiği ile mesleği yürüten 

meslek mensuplarının kişisel çı-
karlarını sınırlanır, yetersiz ve il-
kesiz olan mensuplarını dışlanır, 
meslek içi rekabet düzenlenir ve 
kamu çıkarları gözetilir. Meslek etik 
kuralları, bir mesleğin ve meslek 
mensuplarının toplumdaki saygın-
lığını sağlar ve gelecekteki mes-
lek mensuplarının faaliyetlerinde 
doğru ve iyi davranışlar içerisinde 
olmalarına, görevlerinde bilinçli, 
duyarlı, dikkatli davranmalarına 
zemin hazırlar. Meslek etiği, çalı-
şanları faaliyetlerini sürdürürken 
toplum güvenini sağlayan davra-
nışlara yönlendirir.  

Günümüz toplumlarında artan 
yolsuzluklar ve bunlarla ilgili ha-
berler, çeşitli meslek dallarına iliş-
kin olarak etik kurallar geliştirme 
ve uygulama zorunluluğu getir-
miştir. Bu nedenle meslek etiğiyle 
ilgili olan değerlerin bir kısmı vic-
dani kanaatlere dayanırken, bir 
kısmı da o işin bağlı bulunduğu 
oda, dernek, cemiyet, birlik vb. or-
ganizasyonlar tarafından düzen-
lenmiş yazılı kurallara dayanır. En 
üst seviyede ise yasalaşmış kural-
lar yer alır. 

Temel etik kurallar baz alınarak 
oluşturulan mesleki etik kurallar, 
meslek kültürü olarak bütün mes-
lek mensuplarına benimsetilirse, 
yanlış kararlarla ortaya çıkabile-
cek problemler önlenmiş olunur. 
Böylece meslek etiği sayesinde 
dünyanın neresinde olursa olsun 
aynı meslekte çalışan bireylerin bu 
davranış kurallarına uygun dav-
ranmaları ile iş hayatında karşılıklı
güven sağlanabilecektir.

Sonuç olarak, küreselleşen dünya-
da, hızla artan sermayenin, mal-
ların ve hizmetlerin uluslararası 
dolaşımı, kâr amaçlı rekabete sınır 
tanımaz bir güç kazandırmıştır. 
Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde, 
gelir dağılımları bozulmakta, or-
tak kamu yararı hiçe sayılmakta, 
kamu kaynaklarının israfı, rüşvet 
ve adam kayırmacılık bir sistem 
olarak benimsenir hale gelmekte-
dir. Yapılan çalışmalar, toplumsal 
dengesizliklerin ortaya çıkmasın-
da iş ve meslek etik standartların-
daki düşüşün önemli faktörlerden 
biri olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ayrıca son yıllarda gündemde 
hep temiz toplum hayali vardır. İş 
dünyası, politika dünyası, bürok-
ratlar, toplum kirlenmiş toplum-
sal olaylardan söz etmekte ve bu 
durumdan dert yanmaktadırlar. 
Bu anlamda, toplumsal temizliğin 
yapılabilmesi için iş çevrelerinin 
üzerine düşen önemli konulardan 
biri meslek etik kurallarının oluş-
turulması ve uygulanabilmesini 
sağlamaktır. 
Günümüz rekabet koşullarında, 
rakiplerinden bir adım öne geç-
mek, sıkı piyasa baskılarından 
kurtulmak için “kestirmeden”, 
“köşe dönmeci”, gayri ahlaki, etik 
dışı çözümlerden faydalanmaya 
çalışan şirketler veya bireyler, bu 
durumdan belki kısa vadede bir 
başarı elde edebilirler ama uzun 
dönemde kesinlikle kendileri ve 
toplum açısından birçok olumsuz-
luklar ortaya çıkacaktır. Bu neden-
le meslek etik kurallarının oluştu-
rulması kadar uygulanmasının da 
üzerinde ısrarla durulmalıdır.

MESLEK
ETİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Şerife Subaşı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
İİBF Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Şerife Subaşı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
İİBF Dekan Yardımcısı
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meslek etiği ile mesleği yürüten güven sağlanabilecektir.
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2009 yılında kurulan Bien Seramik, Bilecik ve Bozüyükteki üretim tesisileri ile  Türk ve Dünya Seramik pazarına ürünler sunan bir 
markadır. Dünyaca ödüllü tasarımları ve  800’ü aşkın ürün yelpazesiyle sektörün ilk sıralarında yer alan Bien, 6 kıtada 66 ülkeye 
ihracat gerçekleştirmektedir.  Bien, yer ve duvar karo üretiminde Türkiye’de dijital teknoloji kullanrak üretim yapan ilk marka 
özelliğini de taşıyor. 

Bien yaptığı yeni yatırımlarla  yılda ortalama 25 milyon metrekare yer ve duvar karosu, porselen karo ve teknik porselen üretimi 
gerçekleştirmektedir. 2011’de seramik sağlık gereçleri (SSG) alanında da yatırıma girerek karo üretimine, vitrifiye üretimini de 
eklemiş bulunmaktadır.

Fabrika içinde geri kazanımlar ile enerji ve su tasarrufu konusunda çevre dostu teknolojilere yatırım  da gerçekleştiren  Bien, 
fabrikalarında yapılan yatırımlar kapsamında, atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun yaklaşık yüzde 100’ünün geri dönüşümünü  
sağlamaktadır.  

BİEN HAKKINDA
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İlçemizin endüstriyel anlamda ilk fab-
rika ve ilk sanayi tesislerinden olan ve 
şu anda üretimini çok daha modern 
bir şekilde devam ettiren işletmenizin 
geçmişten günümüze bir değerlendir-
mesini yapar mısınız ? 

Ercan Şirketler Topluluğu kuruluşlarından olan 
Bien Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Bien mar-
kası altında Yer ve Duvar Karoları, Mat ve Par-
lak porselen karolar, Seramik Sağlık Gereçleri 
ürünlerini Bilecik ve Bozüyük’te bulunan fab-
rikalarında üretmekte, yurt içinde 120 adedi 
aşkın yetkili satıcısı ve 3.000 aşkın satış nok-
tası ile pazarlamaktadır. Ayrıca Yurt dışında 66 
ülkeye üretiminin % 30’nu ihraç etmektedir. 25 
milyon m2 olan üretimi ile yenilikçi ve dinamik 
yapısı ile sektörün önemli oyuncularındandır. 
Bien markası ile 2007 yılında pazara giren şir-
ketimiz bugün pazarda önemli ve etkin bir pay 
sahibidir.

Fabrikamızın mevcut durumu üretim 
kapasiteniz, ithalat ve ihracat durumu-
nuz , katma değer yaratan özellikleri-
niz, yeni ürünleriniz ile grup şirketleri-
niz içindeki yerini anlatır mısınız?

Bien, dünya pazarında 6 kıtada; Amerika, Ka-
nada, Almanya, İngiltere, Fransa ve İsrail başta 
olmak 66 ülkeye ihracat yapmaktadır. Geçen 
yıl Kuzey Amerika, Kanada, İsrail, Avrupa Top-
luluğu ülkeleri de bizim hedef pazarlarımız 
arasında yer aldı. Toplam üretimimizin yüzde 
30’nu ihraç ediyoruz. Yeni pazarlara açılmaya 
devam ediyor olacağız. Gerçekleştirdiğimiz 
yeni anlaşmalar ile Bien’i küresel bir marka 
yapma yolunda önemli adımlar atmış olduk. 
İhracatımız bir önceki yıla oranla %50 büyüdü. 
2015 yılında yeni pazarlar olarak Afrika, Asya, 
Avustralya ve Uzakdoğuya ihracat yapmayı 
planlıyoruz.

En son seramik teknolojileri, gelinen 
nokta, yeni uygulama ve anlayışlar ne-
lerdir ? Sektörünüze etkileri nelerdir? 

En son Dijital Baskı Sistemlerinin devreye 
girmesi ve gelişmesi ile seramik sektöründe 
üç boyutlu ürünlerin düzenlenmesi ve doğal 
ürünlerin seramik üzerine uygulamalarının 
hızla gelişimi doğada bulunan mermer desen-
lerinin, ahşap desenlerinin seramik üzerine uy-
gulamalarına geçilmiştir. Bu da sektörün Pazar 
payının gelişimine olumlu katkı yapmaktadır. 

Firmanızın tasarım ve yeni ürün ge-
liştirme çalışmaları, ödülleri, seramik 

BİEN
DÜNYA 

PAZARINDA
6 KITADA 

SORULAR İLE 
FİRMA TANITIMI

METİN SAVCI
Bien Seramik
SATIŞ GRUP BAŞKANI
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sektörünün bugünü ve geleceğini yo-
rumlar mısınız? 

Marka olarak tasarıma önem verdiğimiz gibi 
daha iyi tasarımlar için arge alanına da yatırım 
yapıyoruz. Türkiye’deki ilk dijital duvar karola-
rının üreticisi olarak tasarıma öncülük etmeyi 
amaçlıyoruz. Karo ve seramik sağlık gereçleri 
diye adlandırdığımız vitrifiye tasarımlarımıza 
hem yurt içinde hem de yurt dışında ödüller 
kazandık. İtalya “a design awards” da karo 
tasarımlarımızdan İnci, Elhamra, Eramosa, 
vitrifiye tasarımlarımızdan Lotus, fracture’a 
ödüller kazandık. Yurtiçinde ise Elle Decorati-
on’da Lotus yılın banyo tasarımı seçildi. RAF 
yapı malzemesi ödülünde ise Lotus ve 20mm 
teknik porselen karolar ödül aldı. 2007 yılın-
da yenilenen Bien markası ile gerek yurtiçi ve 
gerekse yurtdışı pazarların taleplerini dikkate 
alan üretim, satış ve pazarlama politikaları 
ile yenilikçi, dinamik ve farklı ürünleri pazara 
sunuyoruz ve bunun karşılığını da artan satış 
hacmimiz ve katma değeri yüksek ürünlerin 
payının genel satışımız içerisinde artması ile 
aldığımızı düşünüyoruz. İnşaat sektörü kentsel 
dönüşümün de etkisi ile büyümeye devam et-
mektedir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
büyük şehirlerimizde kentsel dönüşümünde 
etkisi ile büyüme diğer kentlerimize göre daha 
fazla olacaktır. İnşaat sektörünün gelişimi için 
konut kredisi faizlerinin % 1’lerin altına inmesi 
ve konut kredi hacminin artması gerekmekte-

dir. Bien, 25 milyon m2’yı geçen / yıl üretim 
hacmi ile pazarın önemli oyuncularındandır. 
Devam etmekte olan yatırımlarımız ile de üre-
tim gücümüz daha da arttırılmaktadır.

Sektör olarak genel bir değerlendirme 
yapıldığında firmanızı ülkemizde ve 
dünya genelinde nerede konumlandı-
rırsınız. 

Bien’in 5 yılda yaptığı yatırımlar ile hem ka-
pasite olarak hem de teknolojik olarak en süt 
düzeye çıktık. Bu faaliyetlerimizin sonucunda 
hem iç pazarda hem de dış pazarda payımızı 
arttırdık.

Sektörün avantaj ve dezavantajları ile 
ilgili neler anlatmak istersiniz? Firma-
nızın karşılaştığı sorunlar ve çözüm 
önerilerinizi bizlerle paylaşır mısınız? 

Sektörün önemli girdilerinden enerji ma-
liyetleri, dağıtım maliyetleri, genel mali-
yetlerinin içinde önemli paya sahiptir. Bu 
girdilerdeki iyileştirmeler üretici şirketlerin 
gerek yurt içi, gerekse yurtdışı pazarlardaki 
rekabet gücünü arttıracaktır.

2014 yılı sektörel anlamda nasıl geçti? 
Bu anlamda 2015 yılı için değerlendir-
meleriniz, Firma olarak hedefl eriniz ve 
geleceğe yönelik öngörüleriniz neler 
olabilir. 

2014 yılında artan üretim kapasitesinin de et-
kisi ve etkin satış - pazarlama faaliyetleri sonu-
cunda Bien inşaat sektörünün genel büyüme-
sinin üzerinde büyüdü. 2013 yılına göre genel 
cirosunu % 50 oranında arttırdı. 2014 yılı içeri-
sinde üretim ve pazarlama gamına Türkiye’de 
ilk defa üretilen 20 mm kalınlığında fulbody 
porselen karoları, 45x90 ebadında parlak ve 
mat karolar kattı. 2009 yılından beri kullandığı  
Digital baskı teknolojilerini bu yeni ürünlerinde 
de kullanıyor. Bu yenilikçi ve yeni ürünlerinde 
katkısı ve etkin satış ve pazarlama faaliyetleri 
ile bir önceki yıla göre yurtiçi pazar payını % 
20 oranında arttırdı. 2015 yılında da yeni ya-
tırımlarımızın devreye girmesi etkin satış ve 
pazarlama faaliyetlerimiz ile öncelikle yurtdışı 
pazarın da büyümeyi hedefl edik. Bunun için 
gerek mevcut pazardaki satış hacmimizi bü-
yütmeyi ve yeni pazarlar yeni müşteriler ka-
zanmayı hedefl iyoruz. 2015 yılı genel büyüme 
hedefimizi % 20’lerin üzerine koyduk.
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%50’SİNDEN FAZLASINI TEK BAŞINA GERÇEKLEŞTİRİYOR

7474

Üyelerimiz



İlçemizin endüstriyel anlamda ilk 
fabrika ve ilk sanayi tesislerinden 
olan ve şu anda üretimini çok daha 
modern bir şekilde devam ettiren 
işletmenizin geçmişten günümüze 
bir değerlendirmesini yapar mısı-
nız?

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, ilk Se-
ramik Sağlık Gereçleri fabrikasını İstan-
bul’da faaliyete geçirdikten sonra; 1977 
yılında Bozüyük’te 2. fabrikasının temelle-
rini attı. 1977 yılında 600.000 ad/yıl kapa-
site ile üretime başlayan tesis, 1 yıl sonra 
kapasiteyi iki katına yani 1.200.000 ad/
yıl seviyesine çıkardı. Kurulduğu tarihten 
sonra Alman İdeal Standart firmasıyla iş-
birliğine giderek, 1982 yılında Türkiye’nin 
ilk Seramik Sağlık Gereçleri ihracatını ge-
liştirdi ve yine bu yıllarda en modern tek-
nolojileri kullanmaya başladı.

1990’lı yıllarda dünyada yeni gelişen sır-
lama robotları ve basınçlı dökümler gibi 
teknolojileri adapte ederek sektördeki ve 
dünyadaki teknolojik gelişmelerde öncü 
rolü oynadı. Bu dönemde teknolojik olarak 
sürekli yatırımlar yapan Eczacıbaşı Yapı 
Ürünleri Grubu 1998 yılında Tüsiad-Kal-
der, 2000 yılında ise Avrupa kalite ödü-
lü EFQM’e layık görüldü. Eczacıbaşı Yapı 
Ürünleri Grubu; Bozüyük’teki fabrikası-
nın kapasitesini 1996 yılında 2,500,000 
ad/yıl, 2004 yılında 3,500,000 ad/yıl ve 
2005 yılında 4,500,000 ad/yıl seviyesine 
çıkararak dünyanın en büyük fabrikaların-
dan biri konumuna geldi. Bugün ise Bo-
züyük fabrikası 1800 çalışanıyla, Türkiye 
ve Bozüyük ekonomisinde önemli bir yere 
sahip.

Fabrikamızın mevcut durumu üre-
tim kapasiteniz, ithalat ve ihracat 
durumunuz , katma değer yaratan 
özellikleriniz, yeni ürünleriniz ile 
grup şirketleriniz içindeki yerini 
anlatır mısınız ? 

Bugün Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, 
çokmarkalı, çok üretim merkezli ve çok-
pazarlı bir oyuncu olarak faaliyetlerini 
sürdürüyor. VitrA, Artema, Engers, Vil-
leroy&Boch, Burgbad ve İntema Mutfak 
markalarıyla hizmet veriyoruz. Sektördeki 
en geniş ürün yelpazesine ve üretim ka-
pasitesine sahip kuruluşuz. Yaklaşık 6.500 
çalışanımızla, 4 ülkedeki 16 tesiste üretim 
yapıyoruz. Bozüyük, Gebze ve Tuzla ol-
mak üzere Türkiye’de 6; Almanya, Fransa 
ve Rusya’da 10 tesisimiz bulunuyor.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu olarak, 
Türkiye’nin toplam seramik sağlık gereç-
leri ihracatının %50’sinden fazlasını tek 
başına gerçekleştiriyor, AB ülkelerine ya-
pılan ihracatta, karo ürünleriyle 1. sırada 
yer alıyoruz. Üretimimizin %60’ını Orta 
Avrupa, İskandinavya, Britanya Adala-
rı, Kuzey Amerika ve Rusya başta olmak 
üzere 75’ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 
Ciromuzun %70’i yurtdışında gerçekleşi-
yor. Türkiye’nin dışında Almanya, Fransa 
ve Rusya’da üretim tesislerimiz bulunuyor. 
Çalışanlarımızın %30’i yurtdışından.

Rusya’daki karo üretim tesisimiz 2011 yı-
lında açıldı. Mayıs 2014’te ise aynı yerde 
seramik sağlık gereçleri fabrikamız faali-
yete geçti. Yurtdışındaki yerleşik pazarla-
rımız, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya. 
Komşu ülkeler ihracat pazarlarımızı oluş-
tururken; Afrika ve Hindistan’ı yükselen 

pazarlar olarak değerlendiriyoruz ve yatı-
rımlarımızı artırıyoruz.

En son seramik teknolojileri , geli-
nen nokta, yeni uygulama ve anla-
yışlar nelerdir ? Sektörünüze etki-
leri nelerdir? 

Sektörümüzde; döküm ve sırlama alanla-
rında yeni teknolojiler kullanılıyor. Eczacı-
başı Yapı Ürünleri Grubu ise dünyada bu 
teknolojileri uygulayan sayılı kuruluşlar 
arasında yer alıyor. Döküm süreçlerinde, 
fabrika üretiminin %70’inde basınçlı dö-
küm teknolojisi kullanılmaya başlanırken; 
sırlama süreçlerinde ise artık fabrika üre-
timinin %99’unda robot veya elektrostatik 
yöntemler kullanıılıyor.

Sektörün en büyük dezavantajlarından 
biri; ürün ağırlığı ve manuel taşımalar… 
Son yıllarda Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Gru-
bu olarak bu alandaki yatırımızla dünya-
da öncü durumuna geldik. Robotlar veya 
vakumlu sistemlerle, işçinin üzerine düşen 
yükü minimum seviyeye indirmeye çalı-
şıyoruz… Ayrıca çevreye olan duyarlılığı-
mızla da sektörde öncü firmayız. Son 15 
yılda enerji kullanımı %50 seviyelerine dü-
şürülürken, fabrikadan çevreye hiçbir atık 
atılmıyor. Bütün atık malzemeler çimento 
fabrikalarına ve refrakter sanayine ham-
madde olarak veriliyor.
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Firmanızın tasarım ve yeni ürün 
geliştirme çalışmalarını, -ödülle-
rini, -seramik sektörünün bugünü 
ve geleceğini yorumlar mısınız ? 

Değişen aile ve yaşam alışkanlıkları evle-
rin her köşesinde olduğu gibi banyolar-
da da beklentileri değiştirdi. Tüketiciler 
artık kişiliklerini yansıtabildikleri, tasarım 
ve fonksiyonlarıyla öne çıkan, hayatlarını 
kolaylaştıran ve özel hissettiren ürünler 
bekliyor. Biz de müşterilerin beklentilerini 
doğru analiz ederek, tasarım ekibimizle 
birlikte daha iyi yaşam alanları tasarlamak 
için çalışıyoruz. 2015 yılında, sektörün 
öncü firması olarak gündemimizde hijyen, 
kolay temizlenebilirlik, akıllı sistemler, 
enerji ve su tasarrufu sağlayan çevreye 
duyarlı ürünler yer alıyor. Değişen yaşam 
biçimlerine uygun, kişiselleştirilebilir çö-
zümler üretmeye ve tasarımı fonksiyonla 
buluşturan ürünleri tüketicilerin hizmetine 
sunmaya özen gösteriyoruz. 20 yıl sonra 
da, sektörün öncü markası olarak yenilik-
ler yaratma vizyonumuzu koruyacak, tü-
keticilerin hayatını zenginleştiren inovas-
yonlar üretmeye devam edeceğiz.

Tasarım ve üretim süreçlerimizin her nok-
tasında “insan”ı odağımıza alarak, hem 
estetik anlamda hem de fonksiyonel 
olarak fark yaratan yenilikler sunuyoruz. 
Fonksiyonel tasarımıyla müşterilerimi-
ze katma değer yaratan, bizi rakiplerden 
farklılaştırarak pazarda öncü olmamızı 
sağlayan ürünleri de devreye almayı he-
defl iyoruz. VitrA’nın ürünleri, 2014 yılında  
iF, Good Design, Iconic Awards, Red Dot, 
Interior Innovation ve Design Turkey gibi 
ödüllere layık görüldü. Tasarımı tekno-

lojiyle buluşturarak değer katan fonksi-
yonlarıyla öne çıkan ödüllü ürünlerimizle 
kişiselleştirilebilir çözümleri tüketicilerin 
hizmetine sunmak için çalışıyoruz. 

Seramik sektörü, ulusal ve uluslararası 
alanda büyümeyi sürdürüyor. Sektörde 
gerçekleşen yeni yatırımlar ve birleşmeler 
de bu büyümenin önemli göstergelerin-
den biri olduğunu düşünüyoruz. Sektör, 
ihracat gücü yüksek, ülke ekonomisine 
katma değer yaratan ve istihdam sağla-
yan dinamiğiyle öne çıkıyor. Sektörel bilgi 
birikiminin gelişimi, uzun yıllara dayanan 
uzmanlık, insan ihtiyaç ve taleplerine göre 
ürün tasarımı, üretim yetkinliklerinin art-
ması ve Türk işçiliğinin kalitesinin ulusla-
rarası arenada talep görür hale gelmesi, 
sektörün yurtiçi ve yurtdışında büyüme 
trendini arttırıyor. Ayrıca sektörde ürün 
kategorilerinin çeşitlenmesiyle banyo 
mobilyası gibi ürünlerin daha fazla orta-
ya çıktığını görüyoruz. Biz de Eczacıbaşı 
Yapı Ürünleri Grubu olarak seramik sağlık 
gereçlerinin yanı sıra banyoların tüm ihti-
yacını karşılayacak diğer ürün gruplarında 
da büyüme yaşıyoruz. Gelecek dönemler-
de, Türkiye için önemli bir ihracat gücüne 
sahip olan seramik sektöründe büyüme-
nin devam etmesini, rekabet öncesi işbir-
liklerinde kayda değer bir artış olmasını 
ve Türk şirketlerinin yurtdışında organik 
ve inorganik büyümeyi sürdürmesini bek-
liyoruz. 

Sektör olarak genel bir değerlen-
dirme yapıldığında firmanızı ülke-
mizde ve dünya genelinde nerede 
konumlandırırsınız. 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu olarak, 

sektörümüzdeki en geniş ürün yelpazesi-
ne, üretim ve satış ağına sahip kuruluşuz. 
Yarım asrı aşan deneyimimizle, banyo ve 
karo ürünlerinin toplamında Türkiye’de 
pazar liderliğini elimizde bulunduruyo-
ruz. Türkiye’nin toplam seramik sağlık 
gereçleri ihracatının %50’sinden fazlası-
nı gerçekleştiriyor, AB ülkelerine yapılan 
ihracatta, karo ürünleriyle birinci sırada 
yer alıyoruz. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Gru-
bu üretim kapasitesi olarak Türkiye’nin 
ve dünyanın tek çatı altında toplanan en 
büyük tesislerinden biri... Toplam üretim 
kapasitesi bakıldığında da dünyada 12. sı-
rada yer alıyoruz.

Kullanıcı davranışını, ihtiyacını ve isteğini 
anlamanın, bunlara cevap veren yaratıcı 
fikirler oluşturmanın önemine inanıyoruz. 
Kullanım alışkanlıklarını daha iyi anlamak 
için uzun soluklu araştırmalar gerçekleş-
tiriyor, bunun sonucunda insan için fayda 
yaratan, yaşamı kolaylaştıran, ulaşılabilir 
ürünler geliştiriyoruz. 

Grubu’muzun DNA’sını oluşturan; ino-
vasyon, tasarım ve sürdürülebilirlik; hem 
Türkiye hem de dünyada yaptığımız ya-
tırımların önceliklerini oluşturuyor. Temel 
taşlarımızdan inovasyon ve tasarımı, her 
alanda başarının ön koşulları olarak görü-
yoruz. Ekonomi ve sanayi alanındaki kü-
resel rekabette, inovasyonla ahenk içinde 
çalışabilen “ulaşılabilir tasarım”ın büyük 
önem taşıdığına inanıyoruz. 

Tasarımı, özgün, yaratıcı ve akıllı uygula-
malarla banyodaki her ayrıntıya yansıtı-
yor, banyo deneyimini farklılaştırıyoruz. 
Banyoları konforlu, ekonomik, son tek-
nolojilerin kullanıldığı yaşam alanlarına 
dönüştürüyoruz. Dış cepheden bahçeye, 
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balkondan havuza pek çok alana özel 
ürettiğimiz karolarla, uzmanlığımızı ban-
yo mekânının dışına da taşıyoruz. Bunlara 
ek olarak; kapasitemiz, ürünlerimizin kali-
tesi ve coğrafi yaygınlığımız da bizi rakip-
lerimizden bir adım öne çıkarıyor.

Sektörün avantaj ve dezavantajları 
ile ilgili neler anlatmak istersiniz. ? 
Firmanızın karşılaştığı sorunlar ve 
çözüm önerilerinizi bizlerle payla-
şır mısınız ? 

Enerji yoğun bir sektörde faaliyet göste-
riyoruz. Ülkemizdeki enerji maliyetlerinin 
rakip ülkelerden çok yüksek oluşu, özel-
likle Avrupalı rakiplerimize karşı bir de-
zavantaj olarak ortaya çıkıyor. Demiryolu 
ağının yetersizliğinin yanı sıra, seramik 
hammadde açısından son derece zengin 
olan ülkemizdeki rezervlerin işletilmesin-
deki güçlükler, sektörümüzün önemli so-
runları olarak sıralanabilir. Ayrıca bölge-
mize özgü işçilik de önemli sorunlardan 
birini oluşturuyor. 

2014 yılı sektörel anlamda nasıl 
geçti ? Bu anlamda 2015 yılı için 
değerlendirmeleriniz, Firma ola-
rak hedefl eriniz ve geleceğe yöne-
lik öngörüleriniz neler olabilir. 

Kentsel dönüşümün sunduğu avantajlar 
ve pazara kazandırdığımız yeni ürünlerin 
sağladığı ivmenin etkisiyle özellikle proje 
bazlı çalışmalarla iç pazarda çok başarılı 
bir yıl geçirdik. Yer aldığımız tüm iş alan-

larında enfl asyon oranının üzerinde reel 
büyüme elde ettik. Dış pazarda ise Batı 
Avrupa’da, özellikle de İngiltere’de, çalış-
malarımızı pozitif yönlü olarak geliştirme 
fırsatı bulduk. 2010 yılında ve takip eden 
dönemde önemli yol katettiğimiz Ortado-
ğu pazarı ise arap baharının halen devam 
eden etkisiyle belirsizliği koruyor. Biz de 
bu süreçte temkinli hareket ettik. Öte yan-
dan, Rusya’daki tüm olumsuz ekonomik 
koşullara rağmen, yerel üretici olmamızın 
avantajıyla büyümemizi sürdürdük.

Rusya pazarındaki kriz ortamını fırsata 
dönüştürerek pazar payımızı daha da ar-
tırmak hedefl erimiz arasında. Bu yıl için 
önceliğimiz, yurtdışında yeni pazarlara da 
açılarak, iç pazarın üzerinde bir büyüme 
elde etmek.

Bu yıl içerisinde devreye aldığımız en son 
yatırımımız; Rusya’nın Serpukhov Bölge-
si’nde, Mayıs ayında faaliyete başlayan 
seramik sağlık gereçleri fabrikası… Fab-
rika, hâlihazırda faaliyet gösteren karo 
seramik fabrikasının yanına kuruldu. Ser-
pukhov’daki üretim tesisimiz; 46.000’i 
kapalı toplam 200 bin m2 alana yayılıyor 
ve 315 kişiye istihdam sağlıyor. 2011 yı-
lında açılan karo fabrikamızın 3,2 milyon 
m2, yeni seramik sağlık gereçleri fabrika-
mızın ise 250 bin adet üretim kapasitesi 
bulunuyor. Yıllık üretim kapasitemiz; 5 
milyon seramik sağlık gereci, 37,5 milyon 
m2 seramik kaplama malzemesi, 3 milyon 
armatür, 350.000 küvet ve duş teknesi, 
340.000 modül banyo mobilyasından 
oluşuyor. Ayrıca Eczacıbaşı Yapı Ürünleri 
Grubu olarak 2014 yılında en fazla patent 
başvurusunda bulunan 30 firma arasında 
yer alıyoruz.

Bizimle paylaşmak istediğiniz yeni 
yatırım planlarınız veya çalışmala-
rınız nelerdir ? 

İnovatif ürünlerimizden biri bu yıl pazara 
sunduğumuz VitrA V-care Akıllı Klozet… 
VitrA’nın, çağın en ileri kişisel temizlik 
sistemini sunan akıllı klozeti V-care, ban-
yo ürünlerinde inovasyonun ve tasarımın 
ulaştığı en son noktayı tanımlıyor. Ürün; 
ayarlanabilir su sıcaklığı, her kullanımdan 
sonra kendini temizleyen taharet boru-
su, farklı yıkama seçenekleri, kurutma ve 
koku emme özellikleriyle konfor sunuyor. 
V-care’in, el sürmeden kapağın açılmasını 
sağlayan, yalın arayüzüyle kolayca kulla-
nılabilen uzaktan kumandası, hijyeni daha 
da artırıyor.

VitrA ayrıca bu sene Rim-ex Kanalsız 
Klozet’in 7 ayrı seride lansmanını yapa-
rak kanalsız klozet segmentinde de öncü 
olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2015’in 
yenilikleri arasında yer alan VitrAfresh 
klozet ise üzerine entegre edilen deter-
jan haznesiyle maksimum hijyen ve ferah 
koku sağlıyor. Ayrıca, banyo mobilyaların-
daki gelişime inan VitrA, fonksiyonelliği 
ve tasarımıyla öne çıkan yeni banyo mo-
bilyaları serilerini bu sene de tüketicilerle 
buluşturdu.

Bozüyük fabrimızda 1.000.000 ad/yıl ka-
pasiteli yeni bir yatırıma başlıyoruz. Bunun 
ilk kısmının 2016 yılında, diğer kısmının ise 
2017 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. 
Böylelikle 400 kişiye ek istihdam yaratıl-
ması ön görülüyor.
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SIRA 
NO   

Üye Sicil 
Nosu

Ticaret Sicil 
Nosu Ünvanı Adres Üye Kayıt 

Tarihi

1 2273 2747 PASES GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KASIMPAŞA MH. ORGENERAL HÜSEYİN KIVRIKOĞLU CD. 
NO:1 / A BOZÜYÜK/BİLECİK
KASIMPAŞA MH. ORGENERAL HÜSEYİN KIVRIKOĞLU CD. 
NO:1 / A BOZÜYÜK/BİLECİK
KASIMPAŞA MH. ORGENERAL HÜSEYİN KIVRIKOĞLU CD. 05.01.2015

2 2274 2748 KORTEK KORAY TEKNİK MAKİNA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
KORTEK KORAY TEKNİK MAKİNA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
KORTEK KORAY TEKNİK MAKİNA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 4 EYLÜL MH. 814 SK.NO:27/A POSTAKODU:11300 

BOZÜYÜK/BİLECİK 08.01.2015

3 2275 2749 AYDIN NAR KASIMPAŞA MH. ALİAĞA SK. NO:8 / A BOZÜYÜK/BİLECİK 08.01.2015

4 2276 2750 KADİR KUŞ YENİ MH. RAVSALI SK. NO:6 BOZÜYÜK/BİLECİK 08.01.2015

5 2277 2751 YUNUS BİLGEHAN BİLGİCİ YENİ DOĞAN MH. MALHATUN CD. NO:251 / 13 BOZÜYÜK/
BİLECİK 09.01.2015

6 2278 2752 CAFER IŞIN MAKİNA İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİ MH. MOLLA YUSUF SK.1/1 POSTAKODU:11300 
BOZÜYÜK/BİLECİK 12.01.2015

7 2279 2753 KUZEY MADEN İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AŞAĞI ARMUTLU KÖYÜ KOÇ KISIK MEVKİİ BOZÜYÜK/
BİLECİK
AŞAĞI ARMUTLU KÖYÜ KOÇ KISIK MEVKİİ BOZÜYÜK/
BİLECİK
AŞAĞI ARMUTLU KÖYÜ KOÇ KISIK MEVKİİ BOZÜYÜK/ 13.01.2015

8 2280 2754 ENVER ERKANLI - ERKANLI İNŞAAT BOZÜYÜK ŞUBESİ KASIMPAŞA MH. NECATİBEY CD. NO:10/A BOZÜYÜK/
BİLECİK
KASIMPAŞA MH. NECATİBEY CD. NO:10/A BOZÜYÜK/
BİLECİK
KASIMPAŞA MH. NECATİBEY CD. NO:10/A BOZÜYÜK/ 19.01.2015

9 2281 2755 DİLEK ÇATEL ÇATEL KURUYEMİŞ 4 EYLÜL MH. İSMET İNÖNÜ CD. NO:245/B 25 BOZÜYÜK/
BİLECİK 20.01.2015

10 2282 2756 ŞEKER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ AKPINAR ŞUBESİ
ŞEKER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ AKPINAR ŞUBESİ
ŞEKER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET YEŞİLKENT MH. YEŞİLKENT CAD 3. KÜME EVLER SK NO:3 

11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
YEŞİLKENT MH. YEŞİLKENT CAD 3. KÜME EVLER SK NO:3 
11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
YEŞİLKENT MH. YEŞİLKENT CAD 3. KÜME EVLER SK NO:3 20.01.2015

11 2283 2757 YELİZ YILMAZ ELİT YAPI DEKORASYON İNŞAAT TİCARET YENİ MH. CAMİ CD. NO:118/1 BOZÜYÜK/BİLECİK 23.01.2015

12 2284 2758 YÜKSEL DUR YENİDOĞAN MH. 411 SK. NO:18 / 3 11300 BOZÜYÜK/
BİLECİK 12.02.2015

13 2285 2759 ERGİN ÇELİK YENİDOĞAN MH. 360 SK. NO:12 / 1 BOZÜYÜK/BİLECİK 16.02.2015

14 2286 2760 ÇETİN ÇALPAN YEDİLER MH. İÇKÖY KÜME EVLERİ NO:207 / 1 BOZÜYÜK/
BİLECİK
YEDİLER MH. İÇKÖY KÜME EVLERİ NO:207 / 1 BOZÜYÜK/
BİLECİK
YEDİLER MH. İÇKÖY KÜME EVLERİ NO:207 / 1 BOZÜYÜK/ 16.02.2015

15 2287 2761 ŞABAN MANGIR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ YENİ MH. İSMET İNÖNÜ CAD.TEMEL PASAJI NO:108 / P6 
BOZÜYÜK/BİLECİK 18.02.2015

16 2288 2762 MURAT CEYLAN TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
MURAT CEYLAN TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
MURAT CEYLAN TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED YENİDOĞAN MH. MAL HATUN CADDE NO:251/40 SARAR 

AVM BOZÜYÜK/BİLECİK 23.02.2015

17 2289 2763 BAĞKAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
BAĞKAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
BAĞKAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET YENİ MH. YAVUZ SK. NO:9 BOZÜYÜK/BİLECİK 05.03.2015

18 2290 2764 OSMAN KACIR YEDİLER MH. 712 SK. NO:6 BOZÜYÜK/BİLECİK 05.03.2015

19 2291 2765 NİHAT DEMİRCİ KASIMPAŞA MH. TERAKKİ CD. NO:7 BOZÜYÜK/BİLECİK 16.03.2015

20 2292 2766 MURAT ÇEKİCİ YENİ MH. İSMET İNÖNÜ CD. NO:64/A BOZÜYÜK/BİLECİK 17.03.2015

21 2293 2767 UMUT YILDIZ UMUT PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM KANDİLLİ KÖYÜ MH. KÖY SK. NO:113 BOZÜYÜK/BİLECİK 18.03.2015

22 2294 2768 MUSTAFA BARAN YEDİLER MH. 549 SOKAK DEVAMI KÜME EVLERİ NO:3 / 1 
BOZÜYÜK/BİLECİK 19.03.2015

23 2295 2769 YENİ ÇAĞ MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
YENİ ÇAĞ MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
YENİ ÇAĞ MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 4 EYLÜL MH. İSMET İNÖNÜ CAD.ÇALIŞANLAR SİTESİ 47/C 

POSTA KODU 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
4 EYLÜL MH. İSMET İNÖNÜ CAD.ÇALIŞANLAR SİTESİ 47/C 
POSTA KODU 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
4 EYLÜL MH. İSMET İNÖNÜ CAD.ÇALIŞANLAR SİTESİ 47/C 24.03.2015

24 2296 2770 EDİP TURAN DARIDERE KÖYÜ NO:24 BOZÜYÜK/BİLECİK 30.03.2015

25 2297 2771 AZİZE ERTEKİN 4 EYLÜL MH. YUNUS NADİ CD. NO:8 / A 11300 BOZÜYÜK/
BİLECİK 01.04.2015

26 2298 2772 APTULLAH FATİH YÜCEDAĞ YENİ MH. HASAN HÜSEYİN AĞA SK. NO:4 A / A BOZÜYÜK/
BİLECİK 02.04.2015

27 2299 2773 AZİZE ERTEKİN YEDİLER ŞUBESİ YEDİLER MH. 530 SK. NO:24 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK 03.04.2015
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28 2300 2774 UMUT MUMCU ÇARŞI MH. SARAYCIK CD. NO:22/3 BOZÜYÜK/BİLECİK 03.04.2015

29 2301 2775 MURAT EFE 3B YAPI DEKORASYON KASIMPAŞA MH. AYTAÇ SK. NO:7 A / A BOZÜYÜK/BİLECİK 03.04.2015

30 2302 2776 CEYLANLAR AYDINLATMA NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
CEYLANLAR AYDINLATMA NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
CEYLANLAR AYDINLATMA NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE YENİ MH. NUMAN AĞA SK. NO:15 / C BOZÜYÜK/BİLECİK 09.04.2015

31 2303 2777 HÜSEYİN BAKKAL YENİ MH. SÜLEYMAN BEY CD. NO:29/A BOZÜYÜK/BİLECİK 09.04.2015

32 2304 2778 BİRKAN BEDEVİ ARDA POLİSAJ 4 EYLÜL MH. 809 SK. NO:11 BOZÜYÜK/BİLECİK 09.04.2015

33 2305 2779 İZZET ZEREN YENİ MH. İ.İNÖNÜ CD. NO:108/B BOZÜYÜK/BİLECİK 09.04.2015

34 2306 2780 ERHAN EKİNCİ YENİ MH. ABDULLAH SK. NO:71 B / 12 BOZÜYÜK/BİLECİK 09.04.2015

35 2307 2781 İRFAN ŞEN OTOGAR ŞUBESİ KASIMPAŞA MH. SERAMİK CAD.OTOGAR NO:24 / 7 
BOZÜYÜK/BİLECİK
KASIMPAŞA MH. SERAMİK CAD.OTOGAR NO:24 / 7 
BOZÜYÜK/BİLECİK
KASIMPAŞA MH. SERAMİK CAD.OTOGAR NO:24 / 7 09.04.2015

36 2308 2782
ASKOM MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV TARIM HAYVANCILIK 
İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİK PETROL İTHALAT İHRACAT 
ASKOM MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV TARIM HAYVANCILIK 
İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİK PETROL İTHALAT İHRACAT 
ASKOM MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV TARIM HAYVANCILIK 

TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİK PETROL İTHALAT İHRACAT 
TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİK PETROL İTHALAT İHRACAT 4 EYLÜL MH. YAŞARDOĞU CD. NO:124/9 BOZÜYÜK/BİLECİK 10.04.2015

37 2309 2783 AKIN BİO DİZEL PETROL LPG İKMAL DAĞITIM PAZARLAMA NAKLİYE İNŞAAT 
TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AKIN BİO DİZEL PETROL LPG İKMAL DAĞITIM PAZARLAMA NAKLİYE İNŞAAT 
TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AKIN BİO DİZEL PETROL LPG İKMAL DAĞITIM PAZARLAMA NAKLİYE İNŞAAT YENİ MH. İSMET İNÖNÜ CD. NO:48 / 3 BOZÜYÜK/BİLECİK 17.04.2015

38 2310 2784 MEHMET NARİN KASIMPAŞA MH. NESİP HOCA SK. NO:9/A/A BOZÜYÜK/
BİLECİK
KASIMPAŞA MH. NESİP HOCA SK. NO:9/A/A BOZÜYÜK/
BİLECİK
KASIMPAŞA MH. NESİP HOCA SK. NO:9/A/A BOZÜYÜK/ 22.04.2015

39 2311 2785 YILDIZ HAZIR BETON MADEN İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE İNŞAAT İŞ MAK-
İNALARI HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YILDIZ HAZIR BETON MADEN İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE İNŞAAT İŞ MAK-
İNALARI HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YILDIZ HAZIR BETON MADEN İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE İNŞAAT İŞ MAK- YENİDOĞAN MH. BURSA YOLU 2. KÜME EVLER BLV. NO:2 

BOZÜYÜK/BİLECİK 24.04.2015

40 2312 2786
KÖFTECİ YUSUF HAZIR YEMEK TEMİZLİK CANLI HAYVAN ET MAMÜLLERİ 
ENTEGRE GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
BOZÜYÜK SARAR ŞUBESİ
ENTEGRE GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
BOZÜYÜK SARAR ŞUBESİ
ENTEGRE GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ÇARŞI MH. ÇEVRE YOLU CD. BOZÜYÜK SARAR OUTLET 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ NO:250/2-3-32-33-34-35-36 
ÇARŞI MH. ÇEVRE YOLU CD. BOZÜYÜK SARAR OUTLET 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ NO:250/2-3-32-33-34-35-36 
ÇARŞI MH. ÇEVRE YOLU CD. BOZÜYÜK SARAR OUTLET 

BOZÜYÜK/BİLECİK
ALIŞVERİŞ MERKEZİ NO:250/2-3-32-33-34-35-36 
BOZÜYÜK/BİLECİK
ALIŞVERİŞ MERKEZİ NO:250/2-3-32-33-34-35-36 05.05.2015

41 2313 2787 ALPİ İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
ALPİ İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
ALPİ İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET 4 EYLÜL MH. 867 SK. NO:7 / 9 BOZÜYÜK/BİLECİK 06.05.2015

42 2314 2788 DİMİŞ HAFRİYAT İNTERNATİONAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
DİMİŞ HAFRİYAT İNTERNATİONAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
DİMİŞ HAFRİYAT İNTERNATİONAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET YENİ MH. NUMANAĞA SK. NO:11/B BOZÜYÜK/BİLECİK 06.05.2015

43 2315 2789 ZEY PROJE İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
ZEY PROJE İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
ZEY PROJE İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED YENİ MH. İSMET İNÖNÜ CAD.NO:30/1 POSTA KODU:11300 

BOZÜYÜK/BİLECİK 07.05.2015

44 2316 2790 GÜLCAN DELİBAŞ YENİ MH. CAMİ CD. NO:13 / A 1 BOZÜYÜK/BİLECİK 08.05.2015

45 2317 2791 BİRCAN DURAN YEDİLER MH. 556 SK. NO:27 / 2 BOZÜYÜK/BİLECİK 08.05.2015

46 2318 2792 KÖPRÜ11 GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ HAYVANCILIK BASIN YAYIN MATBAA 
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KÖPRÜ11 GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ HAYVANCILIK BASIN YAYIN MATBAA 
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KÖPRÜ11 GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ HAYVANCILIK BASIN YAYIN MATBAA KASIMPAŞA MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:16 BOZÜYÜK/

BİLECİK
KASIMPAŞA MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:16 BOZÜYÜK/
BİLECİK
KASIMPAŞA MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:16 BOZÜYÜK/ 18.05.2015

47 2319 2793 SET MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BOZÜYÜK ŞUBESİ POYRA KÖYÜ BOZÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.
NO:17 BOZÜYÜK/BİLECİK 20.05.2015

48 2320 2794 ENSAR ÖZTÜRK KUYUPINAR KÖYÜ NO:8 BOZÜYÜK/BİLECİK 21.05.2015

49 2321 2795 YCY ENERJİ ÜRETİM VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 4 EYLÜL MH. 863 SK. NO:4 / 4 BOZÜYÜK/BİLECİK 21.05.2015

50 2322 2796 İZZET ZEREN ZEREN TİCARET ŞUBESİ YENİ MH. CAMİ CD. NO:70 / B BOZÜYÜK/BİLECİK 25.05.2015

51 2323 2797 ALİ POLAT KASIMPAŞA MH. 114 SK. NO:2 / 10 BOZÜYÜK/BİLECİK 27.05.2015

52 2324 2798 ALİ MEYDAN MEYDAN YAPI KASIMPAŞA MH. BEKTAŞLAR SK. NO:18 / B BOZÜYÜK/
BİLECİK
KASIMPAŞA MH. BEKTAŞLAR SK. NO:18 / B BOZÜYÜK/
BİLECİK
KASIMPAŞA MH. BEKTAŞLAR SK. NO:18 / B BOZÜYÜK/ 12.06.2015

53 2325 2799 ARMATAY TEKSTİL KONFEKSİYON İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
ARMATAY TEKSTİL KONFEKSİYON İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
ARMATAY TEKSTİL KONFEKSİYON İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET KASIMPAŞA MH. HÜSEYİN KIVRIKOĞLU CD. NO:5 / B 

BOZÜYÜK/BİLECİK
KASIMPAŞA MH. HÜSEYİN KIVRIKOĞLU CD. NO:5 / B 
BOZÜYÜK/BİLECİK
KASIMPAŞA MH. HÜSEYİN KIVRIKOĞLU CD. NO:5 / B 24.06.2015

54 2326 2800 BE-KA NAKLİYAT İNŞAAT VE TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 
BOZÜYÜK ŞUBESİ
BE-KA NAKLİYAT İNŞAAT VE TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 
BOZÜYÜK ŞUBESİ
BE-KA NAKLİYAT İNŞAAT VE TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ KIZILCAPINAR KÖYÜ MEVKİİ BOZÜYÜK/BİLECİK 26.06.2015

55 2327 2801 CEM GÜNER KUYUMCULUK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
CEM GÜNER KUYUMCULUK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
CEM GÜNER KUYUMCULUK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED KASIMPAŞA MH. TERAKKİ CD. NO:2 / C BOZÜYÜK/BİLECİK 29.06.2015
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1992 yılında Dönmez Ticaret ünvanı ile Bilecik, Bozüyük ilçesinde hizmete başlayan kuruluşumuz kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat ve nalbur işleri ile iştigal etmiştir. 2007 yılında Limited şirket olmuş ve 
Dönmez Doğalgaz Isı Sistemleri San. Tic. ve Ltd. Şti. ünvanını ve Beygaz‘ dan ITS/BYG/061 numarası ile yetki belgesi alarak doğalgaz sektörüne profesyonel olarak girmiştir. Sektörde öncü firmaların 
bayiliklerini alarak ürün gamını zenginleştirmiştir. 2012 yılında inşaat sektörüne girmiş olup, 2014 yılında Endüstriyel ( Sanayi ) Doğalgaz yapım sertifikasını EPDK ‘dan alarak faaliyetlerini uzmanlık 
alanlarına göre genişletmiştir. 

Dönmez Isı Sistemleri 20 yılı aşkın tecrübeyle sizlere hizmet vermenin haklı gururunu taşımaktadır.Dönmez Isı Sistemlerinde ihtiyaçlarınız proje yaklaşımı ve tasarım anlayışı ile karşılanmaktadır.

Hizmette farklılık yaratmanın sadece size özel tasarımlarla gerçekleşeceğinin bilinci ile öncelikle konunun uzmanı mühendislerimiz ısıtma ya da soğutma ile ilgili ihtiyacınız olan sistem çözümünün tüm 
aşamalarını titizlikle ele almakta ve üzerinde onayınızın da alındığı tasarımlarımızı TSE belgeli ve kalitesi kanıtlanmış ürün ve el aletleri ile işinin uzmanı ekiplerimizle uygulama aşamasına geçmektedir.
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DÖNMEZ DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DÖNMEZ DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ İNŞAATDÖNMEZ DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT

23 YILDIR
HİZMETİNİZDEYİZ

ENDÜSTRİYEL
TESİSAT SİSTEMLERİ

Yeni Mh. Hasan Hüseyin Ağa Sk. No: 10 Bozüyük/Bilecik
0 (228) 314 81 61 0 (228) 314 16 02 

www.donmezisi.com.tr
bilgi@donmezisi.com.tr
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