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SON TEKNOLOJİ CAM İŞLEME VE TEMPER MAKİNASI İLE
İLKLERİN FİRMASI KÖSEMEN PLASTİK A.Ş DEN

YİNE DEV BİR YATIRIM



Çok değerli üyelerimiz ve kıymetli okur-
larımız yeni yılda yeni sayımız ile sizlerle 
yine birlikteyiz. 

İki büyük genel seçimi içinde barındıran 
2015 yılını tamamlamış bulunuyoruz. Ya-
şanan bu süreçte ekonomi anlamında çok 
coşkulu ve büyüme odaklı günler geçirdi-
ğimizi söyleyemeyiz. 

Fakat 1 Kasım 2015 Seçimleri sonrasında 
yüzde elli gibi bir tercih ile göreve başla-
yan yeni hükümet ile birlikte hemen deva-
mında açıklanan yol haritası ile ekonomik 
anlamda da önümüzdeki günlerde daha 
gelişme ve yatırım odaklı günler bekliyo-
ruz.

Dergimizin bu sayısında bölgemizin ta-
nıtımı ve iş dünyasının temsilcilerine böl-
gemize yeni yatırımlar yaparken bir ufuk 
açmak adına Bozüyük’ün tarihçesi, kültü-
rü, ekonomik altyapısı, mevcut yatırımları, 
eğitim, finans, ulaşım vb. imkanları ile ge-
nel bir çerçeve çizmeyi amaçladık. 

Bu vesile ile 2015 yılı genel faaliyetlerimizi 
Akreditasyon değerlendirme anketlerinde 
de yer aldığı şekli ile sizlerle paylaşmak 
isterim. 

2015 yılı içinde Stratejik Planımızda da yer 
verilen hedeflerimizi % 107 oranında ger-
çekleştirmiş bulunuyoruz. 

Odamız faaliyetlerine 2015 yılı içerisinde 
225 kez yerel basın kuruluşlarında yer 
verilmiş yine ağırlıklı internet sayfaları 
olmak üzere odamız faaliyetleri 297 kez 
ulusal basında yer almıştır. 

Oda üyelerimize ve ilçemiz kamuoyuna 
yönelik olarak Odamız ve paydaşlarımız 
ile işbirliği halinde toplam çalıştay eğitim 
toplantı vb. gibi toplam 56 adet organi-
zasyon gerçekleştirdik. 

Bunlar içerisinde dört yurt içi bir de yurt 
dışı olmak üzere toplam beş fuar organi-

zasyonunda  102 üyemizin yer almasını 
sağladık.

Odamız finansman ve organizasyon des-
teği ve İŞ KUR , KOSGEB işbirliği ile üç 
adet girişimcilik sınıfı oluşturduk ve 90 gi-
rişimci adayımıza yeni iş fikirlerini hayata 
geçirmeleri konusunda KOSGEB destek-
lerinden faydalanmalarının önünü açtık. 

Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz Komite-
lerimiz ve Odamız yönetim kadroları ile 
birlikte ziyaret, karşılıklı görüşme, toplan-
tı vb. 24 ayrı lobi faaliyeti gerçekleştirdik 
yine bu süreçte TOBB tarafından gerçek-
leştirilen 8 faaliyet ve organizasyona katıl-
ma imkanı bulduk. 

2015 yılı içinde üyelerimize yönelik eğitim, 
konferans ve bilgilendirme toplantısı gibi 
toplam 10 etkinlik düzenledik ve bu etkin-
liklerimize toplam 680 üyemizin katılımını 
sağladık. 

2015 yılının son günlerinde tempolu gün-
ler geçirdik. Milli Eğitim Bakanımız sayın 
Prof. Dr. Nabi AVCI’YI VE Milletvekilliği 
genel seçimleri sonrasında göreve gelen 
Milletvekillerimizi makamlarında ziyaret 
etme fırsatı bulduk. 

Yine TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hİ-
SARCIKLIOĞLU’nu yılın son günlerinde 
Odamızda misafir ettik. 

Dergimizin bu sayısında detayları ile de 
izleyebileceğiniz gibi ziyaretlerimiz sıra-
sında şüphesiz bölge ekonomisi ve üye-
lerimizin sorunları ve beklentileri çözüm 
önerileri ve taleplerimiz görüşmelerimizin 
ana konusunu oluşturdu. 

Aynı şevk ve heyecan ile sürdürdüğümüz 
çalışmalarımıza 2016 yılında da devam 
edeceğimizi belirtirken bu vesile ile 2016 
yılının tüm üyelerimize ve iş camiasına ha-
yır ve bereketler getirmesini dilerim.   

Saygılarımla.

AYNI ŞEVK
VE

HEYECAN
İLE..,  

 Buğra LEVENT
Yönetim Kurulu Başkanı



►Tarihçemiz

Bozüyük Marmara bölgesinin güney 
sınırları ile İç Anadolu bölgesinin 
kuzeybatı sınırları arasında yer alır. 

Son 20 yıllık dönem içerisinde hızlı sa-
nayileşme hareketlerine sahne olmuş bir 
sanayi kentidir. 

İstanbul Ankara Bursa gibi büyük şehir-
leri birbirine bağlayan karayolu ve de-
miryollarının kesişme ve kavşak noktaları 
üzerinde kurulmuştur. 

İlçemizde 1970’li yıllarda Bilecik ili ve 
ilçelerinin kalkınmada öncelikli yöreler 
arasına alınması ile büyük bir sanayi pat-
laması yaşanmıştır. 

Bugün Bozüyük irili ufaklı yaklaşık 50 sa-
nayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği bü-
yük bir sanayi kenti durumunu almıştır. 

Sanayi kenti özelliğinin yanı sıra kentimiz 
coğrafi konumu, ulaşım, enerji, yatırım 
imkanları, tarihi ve kültürel varlıkları, yö-
reye has lezzetleri, turizm ve kültür var-
lıkları ile de bir değer oluşturmaktadır. 

Asya ile Avrupa arasında doğal bir köp-
rü görevi gören Anadolu´nun hemen her 
köşesi bu önemle jeopolitik konumu ne-
deniyle, ilk çağlardan bu yana hareketli 
ve zengin bir tarihe sahiptir. İlkçağlardan 
beri bu bölgede sırasıyla Hititler´in, M.Ö. 
1200 yıllarından sonra balkanlardan ge-
len Frigyalılar´ın bölgeye egemen olduğu 
şimdiki İçköy, Yaylacık ve Manişar olarak 
adlandırılan esimlerde tarihi Mina şehri-
nin kurulmuş olduğunu antik kalıntılardan 
anlaşılmaktadır. Bölgedeki yaklaşık 600 
yıllık Frig egemenliğine doğudan kafkas-
lardan gelen Kimmerler son vermişlerdir. 
Kimmerlerin yaklaşık 1 asırlık egemenliği-
ne de batıdan gelen Lidyalılar son vermiş-
tir. 

Bundan sonraki asırlarda sırasıyla bölgeye 
doğudan gelen Persler ile batıdan gelen 
Büyük İskender komutasındaki Makedon-
yalılar egemen olmuştur. İskender im-
paratorluğu parçalanınca bölgede uzun 
yıllar bu imparatorluğun parçası olan Bi-
tinyalılar yaşamıştır. Sonraları Roma  
İmparatorluğu egemenliğine giren bölge 
M.S. 395 yılından sonra Doğu Roma yani 
Bizans egemenliğine katılmıştır. Bu yıllar-
da Bozüyük´ün adının “LAMUNİA” oldu-
ğunu bilinmektedir. 

600 - 720 yılları arasında bölge, İstan-
bul´u almak için gelen Arap Emevi kuv-
vetlerinin geçit yeri olmuştur. 

1071 yılında doğudan gelen Selçuklu Türk-
leri´nin Malazgirt Savaşı sonucu, Bizans 
İmparatorluğuna yenilgiye uğramasıyla 
Bozüyük ve çevresi Selçuklu Türkleri´nin 
egemenliğine geçmiştir. 

Bundan sonra da bölge sık sık el değiş-
tirmiştir. Daha ilerki yıllarda (M.S. 11.asır 
ve daha sonra) haçlı seferlerinde özellik-
le 1.Haçlı seferinde bölge zaman zaman 
Hristiyanla Müslümanlar arasında el de-
ğiştirmiştir. Bu konudaki en yakın tarihi 
olay Eskişehir yakınlarındaki 1097 yılında 
yapılan Haçlı komutanı Godefdoit ile Sel-
çuklu Hükümdarı Kılıçarslan arasındaki 
Dorylaion savaşıdır. 

Selçukluların Anadolu´ya egemen olma-
sı ile birlikte Bozüyük Sultanönü uç bey-
liğinin bir Kariye´si (köy) idi. Selçuklu 
hükümdarı II. Gıyasettin Mesut´un 1289 
taihinde Osman beye gönderdiği 2. men-
şurunda Eskişehir´den Yenişehir´e kadar 
olan bölgeyi bir sancak kabul edip Osman 
beye vermesiyle Bozüyük´te o tarihten 
itibaren Osmanlı egemenliğine girmiştir. 

1525´ten önce bugünkü Bozüyük´ün ye-
rinde Çayköy, Arıklar, İçköy ve Atkaydı 
köyleri bulunmaktaydı. 
Osmanlı devletinde gerek sınırlarda sa-
vaşan orduların, gerekse cepheye giden 
orduların yol boyunca beslenmesini de 
halka yüklemiştir. Bu amaçla ordunun ha-
reketinde önce izleyeceği askeri yol, kısa 
bir süre için dinleneceği noktalar belirlen-
mekte ve bu yerlerde ordunun yiyecek ve 
yem olarak kullanacağı zaire miktarı sap-
tanarak kadınlardan bunları sağlaması is-
tenmekteydi. Kanuni Sultan Süleyman´ın 
Bağdat seferine çıkacak Kasım Paşa ko-
mutasındaki ordusunun Bozüyük´te ko-
naklayacağı haberi gelince, ordunun ihti-
yacı olan erzak karşılanır. Kasım Paşa bu 
yardımlardan çok memnun kalır. “Eğer 
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savaşı kazanıp dönersem bu dört köyün 
ortasına bir cami yaptıracağım.” der. Sa-
vaştan zaferle dönen komutan sözünü 
tutup cami ve külliyeyi (han, hamam, ye-
mekhane, sıbyan mektebi gibi eklentileri) 
1525 - 1528 yılları arasında yaptırır. Cami 
ve külliyenin yapılmasıyla birlikte bu dört 
köy halkı birer ikişer şimdiki Kasımpaşa 
Mahallesinin bulunduğu yerde toplanarak 
bu günkü BOZÜYÜK´ü oluştururlar. Bo-
züyük uzun yıllar Sultanönü sancağının 
Kariyesi durumunda kalmıştır. 93 Harbi 
diye bilinen 1877 - 1878 Osmanlı - Rus sa-
vaşlarından sonra Balkanlardan kaçarak 
Anadolu´ya göç eden Türklerin büyük bir 
bölümünün Bozüyük´te yerleşmeleri sağ-
lanınca nüfus artmış, daha sonra bucak ve 
belediye kurumları kurulmuştur. 

Bozüyük´ün bucak durumuna getirilmesi-
nin ilginç bir öyküsü vardır. Rivayete göre 
Bozüyük´ün ileri gelenleri buranın bucak 
olması için aralarında anlaşarak İnönü 
bucak müdürünü kaçırmayı planlarlar. 
Daha önceden müdürün oturacağı resmi 
dairesi ve evi hazırlanır. Bir gece geç sa-
atlerde atlı arabalarla İnönü´ye giderek 
bucak müdürünü kaçırıp Bozüyük´e ge-
tirirler. Ertesi gün müdürün kaçırıldığını 
anlayan İnönü´lüler durumu yetkililere 
bildirirler. yetkililer bu duruma çok şaşırır. 
Çünkü böyle bir olay o zamana kadar ne 
duyulmuş ne de görülmüştür. Bir taraftan 
da Bozüyük´lülerin bu hareketi çok hoş-
larına gider. İnönü´lülere yeni bir bucak 

müdürü sözü vererek kaçırılan müdürün 
Bozüyük´te kalmasını sağlarlar. Bu olaya 
kadar Söğüt kazasının İnönü bucağına 
bağlı köydü. 
 
Böyle bir yöntemle bucak merkezi olan 
Bozüyük, önce Söğüt´e bağlandı. 1885 
te Ertuğrul livası kurulunca Söğüt´ün bu-
cağı olarak bu livaya bağlandı. 1924´te 
iller teşkilatının kurulması ile Söğüt´e 
bağlı bucak olarak Bilecik iline bağlandı. 
1926´da İnönü bucağını kapsayacak bi-
çimde, Bilecik´in ilçesi olmuştur. 1963´e 
kadar Bozüyük´ün bucağı olan İnönü, o 
yıl Eskişehir´in merkez ilçesine bağlan-
mış, sonunda 1987´de Eskişehir´in ilçesi 
olmuştur. 1995 yılında Söğüt´e bağlı-
Düzdağ, 1997 yılında yine Söğüt´e bağlı 

Metristepe (Doruk) köyleri Söğüt´e bağ-
lanmıştır. 

Kurtuluş savaşında batı cephesinin ilk 
kuruluş günlerinde (18 Haziran 1920) Bo-
züyük bir müddet cephe karargahı olmuş 
ve halkın gösterdiği vatan sevgisi ve fe-
dakarlıkla 1920 Haziranında başlayan 
ve Bursa´nın düşmesiyle sonuçlanan ilk 
düşman taarruzunun Eskişehir´e doğru 
ilerlemesini durdurmakta ordumuz için 
bir dayanak olmuştur. 1. ve 2. İnönü Sa-
vaşlarında, 9 Ocak 1921- 14 Mart 1921, 26 
Mart - 1 Nisan 1921 arasında kısa süreli Yu-
nan işgaline uğrayan Bozüyük, 12 Temmuz 
1921´de 3. kez Yunan işgaline uğramış, 4 
Eylül 1922´de harap bir halde işgalden 
kurtulmuştur. 
Kaynak:http://www.bozuyuk.bel.tr/kent_rehberi.
asp?id=5 
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►EĞİTİM VE ÜNİVERSİTE 
Sanayileşmeye paralel olarak Bölgemizde eği-
tim faaliyetlerinin de etkinliği artmıştır. Toplam 
13.900 (Okul Öncesi:1.100 İlk Öğretim:8.450 
Lise: 4350) civarında öğrenciye İlk ve Orta De-
receli eğitim halen mevcut 24 İlköğretim Okulu 
3 Anaokulu 11 Lise ve Dengi Okul ve Çıraklık 
Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Mesleki 
Eğitim Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merke-
zi, Öğretmen evi tarafından verilmektedir. 

Bozüyük Meslek Yüksekokulu, 1992 yılında 
Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olarak açılmış, 29 
Mayıs 2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı 
Kanun ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne 
bağlanmıştır. 

Yüksekokul bünyesindeki bütün programlar iki 
yıllık olup, öğrenim dili Türkçe’dir. Mezun olanlar 
Önlisans Diploması almaktadır. Bozüyük mesa-
fe olarak Bilecik il merkezine yakın olup yaklaşık 
30 km’dir. Bozüyük Meslek Yüksekokulunda, 
4 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi ve 1 
Okutmanları ile toplam 14 Akademik , 13 İdari 
Personeli ile , Bankacılık ve Sigortacılık, Muha-
sebe ve Vergi Uygulamaları, Dış Ticaret, Pazar-
lama, ve Grafik Tasarımı bölümlerinden mezun 
ettiği öğrencileri ile bölge sanayicisinin kalifiye 
eleman ihtiyacına cevap vermektedir. 

Ankara-Eskişehir hattında çalışan yüksek 
hızlı trenin ikinci ayağı Eskişehir-İstanbul 
hattı ilçemiz sınırlarından geçmektedir.  

Yine ilçemizde Devlet Demiryolları tara-
fından 1997 yılı sonunda işletilmeye baş-
lanan konteynır yükleme rampamız tüm 
sanayici ve ihracatçı firmalarımızın hizme-
tindedir. 

TCDDY Genel Müdürlüğü tarafından De-
miryolu Bağlantılı Lojistik Merkez Bozü-
yük ve bölgesinde ihracata yönelik hizmet 
veren tüm firmaların mallarını yurtdışı pa-
zarlara çok daha ekonomik ve hızlı bir şe-
kilde ulaştırma imkanı sağlayacaktır. 
Başta seramik ve toprak mamulleri olmak 
üzere birçok firma ürünlerinin ihracatı bu 
sayede tüm Avrupa ülkelerine ve orta 
doğu ülkelerine direkt ulaştırılabilmekte-
dir.

►Ulaşım

Sınai ürünlerin pazarlaması ve dağıtı-
mı, yine üretim için gerekli hammadde-
nin temin edilmesine olanak sağlayan 
bir altyapıya sahip olan ilçemiz, bugün 
İstanbul-Ankara-Antalya-Bursa-Kütah-
ya-Eskişehir gibi karayolu ve demiryolu 
bağlantıları ile kavşak noktasında yer al-
makta olup ulaşım altyapısını büyük ölçü-
de tamamlamış durumdadır. 

Adapazarı-Mekece hattına bağlı olan çev-
re yolu projesine bağlı Bozüyük çevreyolu 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bu projenin 
sonuçlanması ile şehir içi trafikte büyük 
rahatlama yaşanmış yanı sıra transit taşı-
macılık da daha hızlı ve güvenli hale gel-
miştir. 
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►DÜŞÜK DEPREM RİSKLİ BÖLGE

Marmara Bölgesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen büyük Deprem felaketi 
yeni yatırım planları içerisinde olan sanayicileri aynı bölge içerisinde daha az riskli fakat 
ekonomik merkezlere yakın yerler aramaya yöneltmiştir. 
 
Bu bağlamda yapılan çalışmalar sonrası sert zemin üzerinde ve 3. Dereceden deprem 
riski içeren bölgemiz girişimcilerimize bu yönü ile de ayrı bir avantaj getirmektedir. 

►KONUT VE SU 

İlçemiz gerek Sanayi Kuruluşları ve gerekse 

bölge halkının ihtiyaçlarının temini açısından 

oldukça cömert ve kolay temin edilebilen su 

kaynaklarına sahiptir.

Son yıllarda yoğunlaşan ve ihtiyaca göre de her 

an arttırılabilecek altyapıya sahip yerleşim alan-

ları ile bölgemiz yapılacak yeni yatırımlar sonu-

cu doğması muhtemel konut sorununu da orta 

vadede çözmüş bulunmaktadır. 
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Alana göre parsel tahsis oranı : % 64
Parsel sayısına göre oran : %52
(Tahsisi yapılan 43 sanayi parselinden 5 tanesi tapu iptal davalı
Olup mahkeme süreci devam etmektedir. Bu tapu iptal davalı 5 
adet  Sanayi parselinin toplam alanı 241.665 m² dir.)

• Bozteks İplik San.Tic.A.Ş.
• Berm-Mak Mak.İnş.San. Tic.Ltd.Şti.
• Eskişehir Uçar Çelik Konts.Mak.İnş.Ve 

Özel Yurt İşlt.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
• Polifilm Ambalaj  San.A.Ş. 
• İstikamet Döküm İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
• Koramic Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. 

A.Ş.
• Ats Ateş Tuğla San.Tic.Ltd.Şti.
• Beka Ahşap Ürünleri San.Tic.A.Ş. 

• Midal Kablo San.Ve Tic.A.Ş.
• Şamil Seyhan Kutu Ambalaj
•  Maksikol Kim.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
• Bilecik Demir Çelik San. Tic .A.Ş.
• Park Cam San.Tic.A.Ş.
• Dosamin Maden.İnş. Nak.Tic.San .Ltd.

Şti. 
• Formplast Yalıtım Bantları İnş.San.Tic.

Ltd.Şti.
• Baltacı Kimyasal Mad.Ve Madeni Yağ 

Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti.

• Armat Tesisatarmatür İnş.San.Tic.Ltd.
Şti.

• Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri San.
Tic.A.Ş.

• Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri 
Üret.Ve Tic.A.Ş.

• Hızaltaş İnş.Tes.Malz. .San.Tic A.Ş.

• Leader Mak. San. Ve Tic. A.Ş.

►Elektrik

Kentimizin kuzeydoğusunda 
yer alan Metristepe mevkiinde 
de şu anda rüzgar enerjisinden 
bölgemizde rüzgar yolu ile 
Saatlik 39 MW’ lık bir elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleşmek-
tedir. 

“Bilecik-Bozüyük Organize 
Sanayi Bölgemiz (BORSAB)” 
İl Özel İdare Müdürlüğümüz 
bünyesinde 1996-1997 yılları 
Bütçesinden 5,235,345 m2. bir 
alan üzerine kurulmuştur.

(BORSAB) 
BOZÜYÜK ORGANİZESANAYİ BÖLGESİ PARSEL BİLGİLERİ 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  TOPLAM ALANI  3.401.192,52 m²

SANAYİ PARSELLERİ TOPLAMI   (80 Parsel)  3.407.229 m²

TAHSİSİ YAPILAN SANAYİ PARSELİ (42 Parsel) 1.943.406,57 m²

TAHSİSE HAZIR SANAYİ PARSELİ (38 Parsel) 1.237.229 m²

SOSYAL TESİS ALANI  (8 Parsel) 46.317 m²

PARK ALANI (1 Parsel) 75.000 m²

ARITMA TESİSİ (1 Parsel) 136.749 m²

TEKNİK HİZMET ALANI (1 Parsel) 37.001 m²

YEŞİL ALAN 120.000 m²

YOLLAR-KALDIRIMLAR-AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 1.413.049 m²

BOŞ PARSEL SAYISI          1.457.785,95 m²

• Erk Metal İnş.İnş. Malz. Ve Hayv.San.
Tic.Ltd.Şti.

• Libre Makine Madenclik İnş.San.Tic.
Ltd.Şti.

•  Türevmak Makine Elek.Doğ.Isı.Sis.
San.Tic.Ltd.Şti

• Set Mühendislik San. Ve Tic.Ltd.Şti.
• Kampa Kahramanmaraş Orman 

Ürünleri Ve Ambalaj San.Tic.Aş.
• Decovita Yapı Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş.

• Lima Seramik Konut İnş.Mad.San.Tic.
Ltd.Şti.

• Teknoterm Metal San.Ve Tic.Ltd.Şti.
• Güçlü Ahşap Ürünleri  Pvc San.

Tic.A.Ş.
• Güçlü Ahşap Ürünleri  Pvc San.

Tic.A.Ş.
• Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş.

• Tanay Çelik Yapı  İnş.Tekstil San Ve 
Tic.Ltd.Şti.

• Sınırlı Sorumlu Bozüyük Karayolu 
Yük Taşıma Kooperatifi

• Kromerk End. Mutfak Ve Otel Ekip-
manları İmlt.Ltd.Şti. 

• Krc Otomasyon İlet. Elektrik San.Tic.
Ltd.Şti.

• Reel End.Kim. San.Tic.A.Ş.
• Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri San.

Tic.A.Ş

FAALİYETTE OLAN FİRMALAR

İNŞAAT HALİNDE OLAN FİRMALARPROJE AŞAMASINDA OLAN FİRMALARTESİSİ KAPALI OLAN FİRMALAR
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►FİNANS KURULUŞLARI 

Bölge Sanayicilerinin her türlü finansal ihtiyaçları Ülkemizde de 
Ulusal alanda faaliyet Gösteren T.C. Ziraat Bankası, İş Bankası, 
Halk Bankası, Akbank, Şekerbank, Yapıkredi bankası, Denizbank, 
HSBC, Finans bank, T.Garanti Bankası Vakıf bank, gibi toplam 11 
Banka Şubesi tarafından çağımızın gelişmiş bankacılık hizmet 
imkanları sunularak karşılanmaktadır. 

►EKONOMİK TEMELE DAYALI SİVİL TOPLUM 
OLUŞUMLARI 

1990’lı yılların başında İlçemizde faaliyet gösteren, ağırlıklı ola-
rak genç ve dinamik küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri tara-
fından ekonomik örgütlenme gereği ve kavramı benimsenmiştir. 
 
Buradan hareketle de ilk olarak 1994 yılında Bozüyük Sanayici 
ve İşadamları Derneği hemen ardından da Bozüyük Ticaret ve 
Sanayi Odası İlçeye kazandırılmıştır. Bölgemizde yatırım planları 
olan girişimcilere bu genç ve dinamik oluşum temsilcileri her tür-
lü desteği sunmak üzere hazırdır.

►VAROLAN YATIRIMLAR 

►HAMMADDE TEMİNİ

İlçemizde halen Türk ekonomisinin temel taşları sayılan Eczacı-
başı, Toprak, Demirer Kablo, Ciner Grubu,  Eti, İdaş, Vaillant gibi 
büyük grupların yatırımları mevcuttur. 
İlçemiz ekonomisi Kağıttan Lavaboya, Süngerden Radyatöre, 
Bisküviden Kabloya, Alabalık’tan Rüzgar Santralleri ile Elektrik 
üretimine kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Yöremiz 
sektörü benzer ve/veya farklı olan daha birçok işkolunda faaliyet 
gösterecek yatırımcılar için de aynı sorunsuz ev sahipliği görevi-
ni yapmaya hazırdır. 

Ülkemizde mevcut toprağa bağlı seramik ve sağlık gereçleri 
üretim potansiyelinin büyük bir bölümünü karşılayan bölgemiz 
benzer sektörlerde yatırım planlayan girişimcilere de kil, kaolin, 
manyezit, feldspat, mermer tozu gibi hammadde girdilerinin ko-
laylıkla temin edilebileceği bir coğrafyada yer almaktadır. 

►YETİŞMİŞ KALİFİYE SANAYİ İŞÇİSİ

Bölgemiz insanları 1967 yılında Devletin teşebbüsü ile kurulan 
Sümerbank seramik müessesesi ile ilk sanayi işçiliği deneyimi 
kazanmaya başlamış ve ardından gelen Eczacıbaşı, Demirdö-
küm ve Toprak Grubu yatırımları ile bu deneyimli sanayi işçisi 
potansiyelimiz gelişmiştir. Yeni yatırım planları yapan sanayicile-
rimiz için kolay kalifiye eleman temini ayrı bir avantaj unsurumuz 
olarak değerlendirilebilir.

►YAN SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 

Süreç içerisinde gelişen Sanayi yatırımları bölgede istikrarlı ve her 
türlü esnek ve dinamik unsurları bünyesinde barındırabilen daha kü-
çük ölçekli yan sanayi yatırımlarına hayat vermiştir.  Bu ihtiyaçtan 
hareketle bölgemizdeki küçük işletmeler organize olarak 1999 yılı 
Haziran ayı içerisinde toplam 200 adet 60 – 240 m2 arasında de-
ğişen işyerlerinden oluşan Küçük Sanayi Sitesini tamamlamıştırlar. 
Yatırımcılarımızın gerek kuruluş, gerekse tüm üretim aşamalarında 
ihtiyaç duyabilecekleri iş ve ekipmanları zahmetsizce bu yan sana-
yi oluşumundan temin edebilecek olmaları da bir artı değer olarak 
alınabilir. 
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►YÖRESEL LEZZETLERİMİZ  
Üreticilerimiz sertifikalı Arıcan 97 çeşidi 
bal kabağı ekimi yapmaktadır. Ülkemiz 
marketlerinde helvacı kabağı olarak satı-
lan ürünümüz, bölgemizin toprak, iklim ve 
üretim tekniği sayesinde depolama ömrü-
nün uzunluğu, tat ve lezzetinin mükem-
melliği ayrıca az şeker tüketimiyle başka 
coğrafyadaki üretimlerinden farklı ve üs-
tün özelliğini korumaktadır. 
 
İlçemizde yıllık 2000 ton balkabağı üreti-
mi mevcut olup, bu üretim ülkemiz pazar-
larında ve uluslar arası pazarlarda tüke-
ticinin beğenisine sunulmaktadır. Üretim 
kapasitesi talebe göre 10.000 tona kadar 
çıkarabilecektir.

Çiçekli Yayla

►DOĞA TURİZMİ 
Kömür su yaylası, Çiçekli yayla, Sofular yaylası ve çevresindeki 
orman dokusu her mevsim ayrı bir güzellikle tracking, kamp ve 
kış aktiviteleri için olanak sağlıyor. 

Rengarenk çiçeklerle kaplı kekik kokan yaylalarda buz gibi su-
lardan içmenin keyfiyle, ulu çınar, çam, köknar ağaçlarının se-

rinliklerinde tertemiz havayı soluyarak yapacağınız yürüyüşler-

le doğayla kucaklaşmanın güzelliğini mesire yerleri ve alabalık 

tesislerinde doyumsuz lezzetlere günü sonlandırmanın keyfini 

yaşayın. Tracking ve camping’e elverişli büyüleyicili bir doğa ve 

mesire yerleri… 

Bozcaarmut Göleti

►PANCAR PEKMEZİ 

Kış aylarında, enerji ve mineral ihtiyacını 
karşılamak, hastalıklara mukavemeti ar-
tırmak için en ucuz sağlıklı gıdadır Pan-
car pekmezi. Yöremiz üretimi olan şeker 
pancarından üretilen pancar pekmezi ilçe-
mizde bolca üretilmekte olup huzur içinde 
tüketilen katkısız bir üründür. 

►DAMAK TADI
(BOZÜYÜK HELVACI BALKABAĞI) 

Topraklarımızın yetiştirilmesine elverişli 
olduğu kabak ve pancarın tatlısı, merci-
mekli mantısı, böreği, pekmezi, sadece 
yöremize özgü yeni tatlar olarak ilçemiz 
ziyaretçilerinin beğenisine sunulmaktadır. 
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► KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE ALIŞVERİŞ İÇİN BOZÜYÜK

Bölgemiz her ne kadar sanayi ağırlıklı 
üretim trendinde olsa da alternatif hizmet 
yatırım planları olan girişimciler içinde ba-
kir imkanlara sahiptir. 

Bozüyük – Bursa Karayolu Üzerinde 
Uludağ’ın etekleri sayılabilecek Orman-
lık Arazi ve burada bulunan yaylalar, kış 
turizmi, kayak, çim kayağı, yayla turizmi 
gibi alternatif turizm yatırımları açısından 
muhteşem doğal güzelliği ile adeta keşfe-
dilmeyi beklemektedir. 

Yine ilçemizde halen faaliyette bulunan 
Turizm Bakanlığından Belgeli Dört Yıldızlı 
Modern Otel ve konforlu dinlenme tesisle-
ri ile Şehrin konaklama ihtiyacı orta vade-
de karşılanmış bulunmaktadır. 
 
Bozüyük Çevreyolunun açılması ile birlik-
te İstanbul, Bursa, Ankara, Afyon, Antalya 
Karayolu ana geçişlerini sağlayan alanda 
yeni kurulan büyük alışveriş merkezleri ile 
dinlenme tesisleri Kentimizin Turizm Po-
tansiyelinin gelişimine büyük katkı sağla-
maktadırlar. 
 
Çevre Yolu Üzerinde her geçen gün bir 
yenisi eklenen Alışveriş Merkezleri, Lokan-
talar ve Dinlenme Tesisleri bu bölgemizde 
bir cazibe alanı oluşturmaktadır. 
Yine bu tesislerimizde yöresel damak 
tatlarına uygun Kabak Tatlısı, Mercimekli 
Mantı, Pekmez vb. ürünlerin satışı da ger-
çekleştirilmektedir.
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Mahiyeti: Bozüyük’ün incisi ve gururudur.
İlk devir Osmanlı camilerine benzemektedir.
Cami ve İmaret külliyenin ayakta kalan kı-
sımlarıdır.İkisini birlikte ele almak gerekir.

Cami:Küçük ölçekli ve kare planlıdır.Dıştan 
dışa 17,15x 17,15 m. ebadındadır.Duvar kalın-
lıkları 1,65 metredir. Düzgün kesilmiş kırmızı 
ve beyaz taşlar kullanılmıştır.Tek kubbelidir. 
Yalnız son cemaat yeri üç kubbelidir.Kubbe-
ler kurşunla kaplıdır.Tek minareli ve tek şe-
refelidir. Sanat değeri her yönü ile çok yük-
sektir.Mermer ve taş işçiliği ve süslemeleri ile 
mimari durumu,Çini süslemeleri,Kalem işçi-
liği,tahta ve sedef işlemeleri ve vitray süsle-
meler bir birlerini tamamlayan uyumlu renk 
cümbüşü oluşturmaktadır.

İmaret: Caminin 20 metre batı tarafında 
bulunmaktadır.42,15x8,90 m. ebadındadır. 
Dört kapı ve üç penceresi vardır.Birde maz-
gal türü aydınlatma yeri vardır.Yapının tam 
orta yerinde sekizgen biçimli aydınlatma 

feneri bulunmaktadır. Tuğlalar yapıyı çepe 
çevre sarmaktadır. Saçak altında beş sıra ha-
linde süsleme elemanı olarak kullanılmıştır.

Gerek cami ve gerek imaret zaman zaman 
onarım görmüştür.

Medresesi, hamamı,sübyan mektebi,Kervan 
sarayı,Meşruta binaları,orijinal şadırvan ve 
helaları yok olmuş kısımlarıdır
Yaptıran Kişi:
Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi es-
nasında Caminin şimdi bulunduğu yer de 
mola verdiği.Kasım Paşanın:Savaştan mu-
zaffer dönersek buraya bir cami yaptıraca-
ğım dediği ve adağını yerine getirdiği hep 
anlatılır.Hemen belirtmek istiyorum.Aynı za-
manda yaşamış.Vezir olan camiler yaptırmış 
iki seçkin Kasım Paşa vardır.Biri Cezeri Kasım 
Paşa, diğeri Güzelce Kasım Paşadır. Camiyi 
yaptıran paşanın hangisi olduğu net olarak 
belli değildir.
Caminin Mimarı Cami kapısının üzerindeki 
kitabeden anladığımıza göre 1525 te başla-

yıp 1528 de bitmiştir. Ancak mimarından adı 

geçmiyor. Babadan oğla halk söylemi Mimar 

Sinan yaptırmıştır denilmekte ise de yapılış 

tarihi Mimar Sinan’ın Ustası da olan Mimar 

Acem Ali olması ihtimali daha yüksektir.

Cami Bozüyük’ün kurulmasına vesile olmuş-

tur. Cami ilk inşa edildiği 1528 yılında Bo-

züyük henüz yerleşim yeri değildi. Osmanlı 

teni yerleşim yerleri kurmak istedikleri yer-

lere Külliyeler yaptırmaktaydılar. Kasımpaşa 

külliyesi içinde Kırklar medresesi de vardı..

Bu gün kü mana ile Üniversite kurulmuştu. 

Etrafına çok sayıda kanun kaçakları,haydut-

lar yerleştirilmişti. Etrafta bulunan Arıklar, 

Manişar, Aktaydı, İçköy gibi yerleşim yerleri 

de zamanla buraya taşınarak Bozüyük kurul-

muş oldu.

Estetiğinden, güzelliğinden hiçbir şey kay-

betmemiş olan cami Bozüyük’ün incisi ve 

gururudur.Halen hizmet vermektedir. Za-

man zaman bazı onarımlar da görmüştür. 

ÖZMARMARA HAFRİYAT
NAKLİYE İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Öz Marmara Hafriyat ilk olarak 1986 yılında Bozüyük’te işletime açmış olduğu hafriyat sektöründe faaliyete girmiştir. Başlan-
gıçta 1 kamyon ve 1 kepçe ile başladığımız hafriyat sektöründe filomuzu gün geçtikçe arttırmaktayız. 

İlerleyen zamanla gelişen hafriyat sektörü sayesinde Öz Marmara Hafriyat'ında gelişmesine  zemin - ihtiyaç hazırlamış 
ve 1996 da ağır iş makineleri ile çok yönlü çalışmaya başlanmıştır.

Bilecik Bozüyük’te ve bölgesinde bir çok alt yapı zemin, kanal ve yıkım işlerinde başarı sağlamış ve sürekli ilerleme 
kaydetmiştir.

2007 yılında Cihan ÖĞE ve Garip ÖĞE ortaklığıyla hizmetlerine devam eden ÖZMARMARA HAFRİYAT İnşaat sektörü-
nün vazgeçilmezi olan hafriyat ve yıkım işlerinin hızlı ve komplike bir şekilde yapılması için makine parkını, 
çağımıza uygun olarak yeni ve son model makinelerle geliştirmiş olup günümüzde, Bozüyük ve çevresindeki kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren ülkenin önde gelen sanayi kuruluş-
larına da hizmet vermeye devam etmektedir. 

Hafriyat sektöründe yıllardır faaliyet gösteren firmamız. Her türlü kazı ve dolgu işlerini, profesyonel ekipman 
ve personeli ile hizmetinize sunmaktadır. Ayrıca firmamız hafriyat sektörünün yanı sıra Düzdağ Yolu üzerinde 
bulunan şantiyemizde maden (feldspat,kaolin vb.) ,kil kırma ve karıştırma hizmetiylede  faaliyet göstererek 
fabrikalara hammadde hazırlama konusunda öncü bir çalışmayı sürdürmektedir.

Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:82 Kapancı Apt. K1 / D2
Bozüyük / BİLECİK
Tel: 0228 315 78 99          Fax: 0228 315 14 99
Mail: bilgi@ozmarmarahafriyat.com

4 Eylül Mah. İsmet İnönü Cad. 229 / A Bozüyük / BİLECİK
Tel: 0228 315 51 91
E-Mail: sube@ozmarmarahafriyat.com

Bozüyük Belediyesi Asfalt Șantiyesi Yanı
Tel:  0228 315 78 99
E-Mail: santiye@ozmarmarahafriyat.com

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye 
dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi’’ geri dönüşüm olarak tanımlanıyor.

Hepimiz biliyoruz ki doğa ve çevrenin korunması doğadaki tüm canlıların sağlığı için yapılabi-
lecek en önemli şeydir. Geri dönüşümle kazanılabilecek atıkların değerlendirilmesiyle çöp 
miktarı azalacak, çevre ve doğa kirlenmeyecek, atık maddelerin tekrar kullanımı ile 
ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır.

İşte tüm bunlar göz önünde bulundurularak kurulmuş olan firmamız 10.02.2016 tarihinde 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği  kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi onayını alarak Bilecik 
ili Pazaryeri ilçesinde hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır. Geri Dönüşüm konusunun 
ülkemiz açısından önemini benimseyen ve bu bilinçle faaliyete geçen firmamızın öncelikli 
hedefi bu bilinci bizimle paylaşacak bir nesile örnek teşkil edebilmektir. Çünkü Sağlıklı 
yaşam ancak sağlıklı çevreyle olur. 

Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan düzenli atık depolama tesislerine duyulan ihtiyaç 
neticesinde  firmamız yaklaşık iki yıllık bir izin aşaması ve 6 aylık Geçici Faaliyet sürecinin 
ardından  03/06/2015  tarihinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında  lisans belgesi-
ne  sahip olarak  Kargayuvası mevkii Dodurga ‘da düzenli depolama faaliyetine başlamış 
bulunmaktadır.İlçenin tek katı atık düzenli depolama tesisine sahip olan firmamız ülkenin en 
önemli sanayi kuruşlarının faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların düzenli depolanmasına ve 
bertaraf edilerek çevre kirliğinin önlenmesi konusunda fabrikalara çözüm ortağı olmuş ve 
temiz çevre bilincini kendine ilke edinmiştir. 

Her Atık Çöp Değildir.
Ayrıştırıyoruz, Kazandırıyoruz
Dönüştürüyoruz Ve Geleceğimizi Önemsiyoruz.

GARİP ÖGE PAZARYERİ
GERİ DÖNÜŞÜM

GARİP ÖGE III SINIF
İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI
DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI

MERKEZ ȘUBE ȘANTİYE

www.ozmarmarahafriyat.com



Eskişehir-Bozüyük yolu üze-
rinde, Bozüyük’ten 10 km. 

sonra yolun sağ sapağındaki 
“Metristepe Şehitliği” tabelası 
yazan yola girdikten 1 km. son-
radır. Şehitliğe varmadan az 
evvel, küçük bir şehitlik daha 
vardır. Burada, 61 Tümen 174.
üncü Alay, 2.Tabur,7.Bölük ku-
mandanı iken 28 Mart 1921 de 
Şehit olan Bekir Şahinoğlu ile 
Bnb.Erzincanlı Karakullukçu 
oğlu Halis Bey’in ve Hüseyin 
Hüsnü ile adları bilinmeyen 
Mehmetçiklere ait 10 mezar 
vardır. Komutan Halis Bey için 
dikilen mezar anıtının üzerin-
de ay-yıldız resmedilmiş olup, 
üzerine şu ibare yazılmıştır: 
”İkinci İnönü cenginde Kah-
ramanca Şehit düşen fırka 62 
Alay 174 İkinci Tabur Kuman-
danı Binbaşı Erzincanlı Kara-
kullukçu oğlu Halis Beyin Me-
zarıdır. Tarihi şahadeti 29 Mart 
1921.” Buradan itibaren virajlı 
ve dik bir yolla Metristepe’ye 
çıkıldığında karşımıza Metris-
tepe Anıtı gelir. Anıtın üzerin-
de şu ibare yazılıdır: 
“Ankara 1 Nisan 1924 - ...Siz 
orada yalnız düşmanı değil 
milletin makûs talihini de yen-
diniz../ T.B.M.M. Başkanı Mus-
tafa Kemal” .Anıtın önünde 
savaş sahnelerini canlandıran 
rölyefli kabartmaların arasında 
da Zaferden sonra İsmet İnö-
nü’nün Atatürk’e çektiği telg-
raftan alınan şu ibare yazılıdır 
“ Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Mustafa Kemal Paşaya / Bozü-
yük yanıyor Düşman binlerce 
ölüleriyle doldurduğu savaş 
alanını silâhlarımıza bırakmış-
tır / Batı Cephesi Komutanı 
İsmet 1.4.1921”. Anıtın arka yü-

zünde ise Birinci ve İkinci İnö-
nü Savaşlarına katılan Tümen 
ve daha üst Birlikleri ve Komu-
tanlarının isimlerinin yazıldığı 
mermer yazıt yer alır: 
Birinci İnönü Savaşları 6-1 
Ocak 1921 Garp Cephesi K. Alb.
İsmet İnönü 8.Tümen K. Yzb. 
Mehmet Sabri Erçetin (1932’de 
Tümgeneralken emekli oldu. 
Vefatı: 1956) 24 Tümen K.Yzb. 
Mehmet Hulusi Conk (1923’de 
Sağlık durumundan ötürü Al-
bay iken emekli oldu.Vef.1950) 
61 Tümen K.Alb. İzzettin Çalış-

lar (1939 da Orgeneral olarak 
emekli oldu. Vefatı: 1951) 4 
Tümen K. Yzb. Mehmet Na-
zım (Eskişehir, Yumruçal’da 15 
Temmuz 1921 de şehit oldu.) 
Kocaeli Grup K. Alb.Halit Kar-
sıalan (Tümgeneral oldu. Vefa-
tı: 1925) 
İkinci İnönü Savaşları 23 Mart-
1 Nisan 1922 Garp Cephesi K. 
Alb.İsmet İnönü 3.Süvarı Tü-
men K. Alb. İbrahim Çolak 
(1922 ’de emekli oldu. Vefatı: 
1944) 61 Piyade Tümen K.Alb. 
İzzettin Çalışlar 24 Piyade Tü-

men K. Yzb. Mehmet Hulusi 
Conk II.Piyade Tümen K. Alb.
Mehmet Arif (Şehit) I.Piya-
de Tümen K. Yzb. Kemalettin 
Sami (Korgeneral olarak 1924 
de ordudan ayrıldı 1934 de 
Berlin Büyükelçisi iken vefat 
etti.) 12 Kolordu K. Alb. Fah-
rettin Altay (1945 de Orgene-
ral olarak Yüksek Askeri Şura 
üyesi iken emekli oldu.Vefatı: 
1974) 2 Süvari Tümen K.Yzb.
Nazım Solok (1939 da Korge-
neral olarak emekli oldu. Vefa-
tı: 1956) 1.Süvarı Tümen K. Yzb.
Ahmet Derviş (1932 de Korge-
neral iken vefat etti.) 41 Piyade 
Tüm.K.Yzb.Şerif Yacağaz (1923 
de Albay olarak İstanbul Mer-
kez Komutanı oldu aynı sene 
kendi isteği ile emekli oldu. 
Vefatı: 1938) 8.Piyade Tümen 
K. Alb.Mehmet Sabri Erçetin 
4 Piyade Tümen K. Yzb.Meh-
met Nazım 57 Piyade Tümen 
K. Yzb.Mümtaz (Şehit) 23 
Piyade Tümen K. Yzb.Ömer 
Halis Bıyıktay (27 Mayıs 1934 
de Korgeneral olarak İstanbul 
Komutanı iken vefat etti). 7 
Piyade Tümen K.Alb.Hüseyin 
Nurettin (Şehit) Kocaeli Grubu 
Alb.Halit Karsıalan Karamürsel 
Tüm.K. Bnb.Rıza (Şehit) Şehit-
likten aşağıya bakıldığında sa-
vaşın geçtiği geniş düzlük alan 
görülür. Metristepe Anıtı Cum-
huriyetin ellinci yılında İnönü 
Savaşları Zafer Anıtı olarak 
1973’te yapımına başlanmış, 
29.6.1975 tarihinde açılışı ya-
pılmıştır. 
Kenthaber Kültür Kurulu 
Kaynak: http://www.kentha-
ber.com/marmara/bilecik/bo-
zuyuk/Rehber/sehitlikler/met-
ristepe-sehitlik-ve-aniti

TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ 
“TÜRK MİLLETİNİN MAKUS TALİHİNİN YENİLDİĞİ TOPRAKLAR” 

Metristepe Zafer anıtı
Metristepe Zafer Anıtı;

Türk Kurtuluş Savaşımızın en 
çetin mücadelerinin yaşandığı 

İnönü Savaşları ve kazanılan zafer 
sonrasından Atatürk’ün “Milletin 

Makus talihinin yenildiği yer” 
olarak tarihe geçen sözleri ile 

bölgemizi simgeler.
1 Nisan 1921 Bozüyük
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BİLECİK
MİLLET VEKİLİ 
ADAYLARINDAN 
BOZÜYÜK
TSO ZİYARETİ

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tem-
silcileri 23.10.2015 Cuma günü Bile-
cik Milletvekili Adayları ile bir araya 

geldi.

01 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 
Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde 
Odamızı ziyaret eden Milletvekili aday-
larımız Meclis Başkanı M. Doğan Tunç ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent’in 
yanı sıra Oda yönetim kurulu ve meclis 
üyelerimiz ile bir araya geldiler.

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletveki-

li Adayı Halil Eldemir, Cumhuriyet Halk 
Partisi Milletvekili Adayları Yaşar Tüzün, 
Hüseyin Elmas, Milliyetçi Hareket Partisi 
Milletvekili Adayı A.Murat Köftecioğlu ve 
Partilerin yöneticilerinin katıldığı prog-
ramda bölge sorunları ve çözüm önerileri 
görüşüldü.
Milletvekili adayları Bozüyük TSO Meclis 
Salonunda gerçekleşen toplantıda parti 
programları çerçevesinde ülkemiz ve böl-
gemiz özelinde yürütecekleri projelerini 
oda yöneticilerimiz ile  paylaştılar.

Görüşmeler sırasında Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Buğra Levent bölgemiz ekono-
misinin canlandırılması adına Lojistik Köy 
projesinin ve BORSAB Bozüyük Organize 
Sanayi Bölgesindeki yatırım alanlarının 
biran önce yatırımcılarla buluşturulması 
ve bölgemiz ekonomisine kazandırılması 
adına Bozüyük TSO ve tüm siyasi parti-
lerle her zaman sıcak diyaloglar içerisinde 
bulunacaklarını belirtti.

Karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşen  
toplantıda  fikir alışverişlerinin ardından 
programa son verildi.
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyelerimiz Ankara’da Mil-
li Eğitim Bakanımız ve Milletvekillerimizi 
makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundular.

Bozüyük TSO Meclis Başkanı Mehmet Do-
ğan Tunç, Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Levent, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hakan 
Bakıcı, Veli Çelik, Mete Ayaz, Ali Osman 
Türk, Orhan Karalı, Meclis Başkan Yardım-
cısı Garip Öge, Meclis Üyeleri Osman Te-
keli, A.Murat Köftecioğlu, Mustafa Öztürk 
ve Oda Genel Sekreteri Bedri Öztürk, Mil-
li Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı,  
Milletvekillerimiz Sayın Halil Eldemir, Sayın 
Yaşar Tüzün ve Eskişehir Ticaret Odası Eski 
Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Sayın Ha-
run Karacan’ı makamlarında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Ziyaretler sırasında Bozüyük Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Levent, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. 
Dr. Nabi Avcı’ya Milletvekillerimiz Sayın 
Halil Eldemir’e Sayın Yaşar Tüzün’e ve Eski-
şehir Milletvekili Harun Karacan’a bölgemiz 
ticaret ve sanayisi, eğitim ve ekonomisini 
ilgilendiren arz dosyalarını sundu.

Yapılan görüşmeler sırasında..,  

Milletvekili Halil ELDEMİR ;

Odamız Yöneticilerinin ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seçim 
döneminin sona erdiğini artık Milletin te-
veccühü ile seçilmiş tüm arkadaşlarımız ile 
ortak çalışma zamanıdır dedi.

Buğra Levent: İlçemizde Kapalı Pazaryeri-
nin bir an önce hayata geçirilmesi ve büt-
çesinin çözülmesi bu alandan iş yeri alan 
ve şu an mağdur olan esnaflarımız olduğu-
nu, Yine Kentsel dönüşüm uygulamaların-
da harç uygulama konularında ve sürecin 
yavaş gitmesi üzerine sıkıntıların yaşandı-
ğını ifade ettiler.

Valimiz Milletvekillerimiz ve üst düzey yö-
neticilerimizin İlçemiz ve bölgemize ger-
çekleştirdikleri tüm ziyaretlerinde Odamız 
adına bulunmaktan ve Ticaret ve Sanayi 
Odamız ve Üyelerimiz adına tüm katkıları 
yapmaya hazırız diyen LEVENT.., 

Bu anlamda yakın zamanda Valimiz ve Mil-
letvekillerimiz ile birlikte bölgemiz ekono-
misi ve sanayisi ile genel sorunların birlikte 
görüşülebileceği bir ortak toplantı organi-
ze etmek isteriz şeklinde konuştu.  

ELDEMİR; Bozüyük’ün sorunlarını yakın-
dan takip ettiklerini Küçük Sanayi Sitesi 
probleminin bir an önce çözülmesi gerekti-
ği bu konuda girişimlerin olduğunu Şahsı-
nın KİT Komisyonunda aldığı görev sebebi 
ile bu sorunun TOKİ Halk Bankası vb.  des-
tekler ile aşılması konusunda çalışmaların 
yapılabileceğini söyledi.

Eldemir yine BEBKA tarafından 2016 yılın-
da kullanıma açılacak bütçe ile Firmalara 
Nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda 
girişimlerin gündemde olduğunu ve bu 
konuda oluşturulacak özellikle Orqanize 
Sanayi bölgelerinde oluşturulacak okul ve 

mesleki eğitim merkezi çalışmalarında bir-
likte çalışmayı teklif ettiler.

Milletvekili Yaşar TÜZÜN

Seçim döneminin sona erdiğini artık siya-
si parti anlayışından ziyade  Bilecik Mil-
letvekili olarak bu anlayış ile çalışmaların 
yürütüleceğini ve Oda Yöneticilerimizin 
ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Seçim sonrası dönemde halen Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde çok yoğun bir ziyaret-
çi trafiğinin yaşandığını belirten TÜZÜN…,

Yasa gereği Milletvekillerinin en temel iki 
görevinin Yasama ve denetim görevi ol-
duğu bu görevlerinin yanı sıra vatandaşın 
her türlü sorun ve problemleri için Millet-
vekillerinin büyük bir gayret ve özveri ile 
çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Milletvekili Harun KARACAN

Heyet olarak Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası Yöneticilerinin ziyaretlerinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sırasında Buğra LEVENT Sayın KA-
RACAN ı da Bilecik Milletvekillerimiz gibi 
bölgemizde Odamıza çok yakın bizden bir 
vekil olarak gördüklerini bu vesile ile Bi-
lecik Milletvekillerimize takdim edilen Arz 
Dosyamızın bir örneğinin de kendilerine 
takdim edildiğini bildirdiler.

KARACAN gerek Oda Başkanlığı dönemin-
de gerekse de Siyasi hayatının başlangıcın-
dan bu yana başta TOBB olmak üzere Oda 
Ve Borsa Camiasından çok büyük destek 
gördüğünü bu desteğin kendilerine çok 
büyük güç ve moral verdiklerini ifade etti.

MİLLETVEKİLLERİMİZE
ODAMIZ

YÖNETİCİLERİNDEN
HAYIRLI OLSUN

ZİYARETİ
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Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarımızın 
imzaları ile Sayın Bakanımıza ve Millet ve-
killerimize takdim edilen arz dosyalarında 
aşağıdaki konulara yer verildi.

ARZ DOSYAMIZ

“…Bozüyük, büyük üretim kapasitesine sa-
hip bir Sanayi kenti durumundadır. Mevcut 
durumda ağırlıklı olarak seramik hammad-
de ve mamul ürünleri başta olmak üzere 
, Klima, Şofben, Termosifon Yüksek Geri-
lim Kabloları, Sünger, Alçı Blok, Muhtelif 
Makine Parçaları, İplik, Yumurta, Balık vb. 
ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarlara iletil-
mektedir.

İlçemizde faaliyet gösteren firmalarımızda 
üretilen ve ihracata konu olan ürünler ile 
halen 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığına sunduğumuz raporda da belirtil-
diği üzere 450.000.000 dolarlık bir ihracat 
potansiyeline sahip bulunmaktayız. 

Odamız Üyesi Firmalarımız ile bu yıl içe-
risinde yapmış olduğumuz Ekonomik 
Durum Tespiti ve yine Sanayici Anket ça-
lışmalarımız sonucunda Odamıza iletilen 
sorunlar çok kısa ana başlıklar halinde aşa-
ğıda verilmiştir.

Sanayicilerimizin ilettikleri;

• Üretime yönelik İşçilik, Enerji, Finans-
man  ve Hammadde maliyetlerinin 
yüksekliği

• Nitelikli eleman ihtiyacı ve istihdam 
sürekliliğinin sağlanması

• Yerli Üretimin özendirilmesi, İç Piyasa-
nın canlandırılması ve İhracatın arttırıl-
ması,

• Teşvik uygulamalarının bölgesel baz-
lar yanı sıra sektörler de ele alınarak 
düzenlenmesi,

• Tacirlerimizin İlettikleri;

• KOBİ’ lere yönelik Kredi İmkanlarının 
arttırılması,  

• Kayıt dışı Ekonomi ile mücadele ve 
Haksız Rekabet Şartlarının ortadan 
kaldırılması

• İç Pazarın canlandırılması ve yerli üre-
timin özendirilmesi

• İlçemiz Turizm Potansiyelinin geliştiri-
lip tanıtımı adına çalışmalar yapılması 
(Metristepe, Şehitliklerimiz, Yayla ve 
Doğa Turizmi gibi)

İlçemizin kısa geçmişine baktığımızda yıl-
larca problem olarak görülen Çevre yolu 
Projemizin tamamlanmış olması bizleri 
hem ilçe sakinleri hem de ilçe ticari hayatı 
anlamında çok rahatlatmıştır.

Hızlı tren projesinin tamamlanması Ülkemi-
ze olduğu kadar bölgemize de çok büyük 
artı değer katmıştır orta vadede ilçemiz ve 
bölgemize olan olumlu dönüş ve katkıları 
çok daha büyük olacaktır.

Yine bu yıl içerisinde tamamlanan Uygu-
lamalı Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun 
çok kısa zamanda öğrenci kabulüne başla-
masını sabırsızlık ile bekliyoruz.

Bozüyük Organize Sanayi Bölgemizde 
yatırımcılarımıza yer tahsisleri devam  et-
mektedir. Bu anlamda OSB içerisinde yer 
alan sanayi arsalarının bulundukları konum 
göz önünde bulundurularak fiyatlandırıl-

ması ayrıca önem taşımaktadır.

Yine bu arada T.C.D.D Genel Müdürlüğü 
tarafından Projelendirilen ve İlçemizde uy-
gulamaya başlanan Bozüyük Lojistik Köy 
(Merkez) Projesinde bu güne dek proje te-
sis alanında yaşanan kamulaştırma ve yer 
sahiplerinin itirazları sonucunda maalesef 
çok zaman kaybedilmiştir.

Özellikle seramik sektörü başta olmak 
üzere anılan ürünlerin imalatı sırasında 
hammadde sevkiyatları ve yine mamul 
ürünlerin özellikle yurt dışı piyasalara hızla 
ve ekonomik şekilde ulaştırılmasında De-
miryolu Taşımacılığı bölgemizde faaliyet 
gösteren başta büyük ölçekli firmalar ol-
mak üzere tüm imalatçı firmalarımıza çok 
büyük zaman, nakliye, maliyet avantajı 
sağlayacaktır.

Buradan hareketle yukarıda ana başlıklar 
halinde verilen sorunlarımız ve çözüm öne-
rilerimiz ile özellikle de Bölgemiz ekonomi-
sinin canlandırılması ve firmalarımıza nakli-
ye, zaman ve büyük oranda lojistik maliyet 
avantajı sağlayacak olan Bozüyük Lojistik 
Köy projesinin bir an an önce tamamlan-
ması için gereği bilgilerinize arz olunur. …” 

Oda Başkanlarımızın  Arz Dosyaları ve Pla-
ket takdimleri ile devam eden görüşmeler 
Milletvekillerimizin Misafirlerimiz onuruna 
verdiği öğle yemeği ile son buldu.

Bölgemiz genel ekonomisi, mevcut yatı-
rımlarımız, sanayi kuruluşlarımız, ihracat 
potansiyelimiz Üyelerimizden gelen sorun, 
görüş ve önerilere yer verildi.

Bozüyük’ün genel ekonomik ve sanayi du-
rumu özet olarak verildikten sonra yukarı-
daki konulara yer verildi.
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası yö-
neticilerinin bir araya geldiği prog-
ramda Eskişehir Milletvekili Harun 

Karacan, Bozüyük Kaymakamı Köksal Şa-
kalar ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih 
Bakıcı da bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent 
Odamız yeni hizmet binası hakkında açık-
lamalarda bulunurken ilçemiz ekonomisi 
ile üyelerimizin görüş öneri ve taleplerine 
detaylı şekilde yer verilen arz dosyamızı 
TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcık-
lıoğluna iletti. 

Levent; Bizler Bozüyük’te 1994 yılında sa-
nayici ve işadamlarınca kurulmuş müteva-
zi küçük bir odayız. Şu anda 817 tane faal 
ve 144 tane askıda olmak üzere toplam 
961 üyeye sahibiz. 7 kişilik yönetim kuru-
lumuz ve 20 kişilik meclisimiz 49 kişilik 
Meslek Komite Üyelerimiz ile hizmet ver-
meye devam ediyoruz. 

Şu an içerisinde bulunduğumuz 165 met-
rekarelik odada hizmet vermeye çalışıyo-
ruz. 2013 yılında projesi tamamlanan ve 
yeni hizmet binamıza taşınma sürecimiz 
kanayan bir yaramız. Bununla ilgili yöneti-
ci olarak bir takım faaliyetlerde bulunmak 
istedik ama bunları hayata geçiremedik. 
Onun neticesinde kendi öz sermayemiz-
le tamamlama konusunda çalışmalarımız 
devam ediyor. İnşallah Mayıs veya Haziran 
gibi donanımı bitmiş şekilde odamızı üye-
lerimizin hizmetine sunacağız. Dedi

TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU’nu yeni 

Oda Hizmet Binasının açılışına davet eden 
ve en yakın zamanda çok daha geniş ve 
kapsamlı bir program ile katılım sözü alan 
Buğra LEVENT konuşmasının devamında 
şu konulara değindi. 

Sayın Başkanım bu ziyaretinizde sizlere 
takdim edeceğimiz Odamız Arz Dosyası 
içerisinde İlçemiz ekonomisi ile Üyelerimi-
zin görüş öneri ve taleplerine daha detaylı 
şekilde yer verilmiştir. 

Buğra LEVENT: Odamız Üyeleri için 
Uygun Vade ve Fazi Oranları ile yeni 
Kredi Programları istiyoruz. 

Ben bu talepler içinde en öncelikli görülen 
bir talebimizi sizinle paylaşmak istiyorum. 

Malumunuz esnaf ve sanatkarlar odaları-
na kayıtlı esnaflar halk bankası ve kredi 
kefalet kooperatifleri aracılığı ile belirli 
limitlerde işletme sermayesi ve küçük ya-
tırım giderlerinde kullanabilmek üzere uy-
gun vade ve faiz oranları üzerinden kredi 
kullanmaktadırlar. 

Daha önce şahsınızın girişimleri ve TOBB 
un sahiplenmesi ile başlanan KOSGEB 
ve Bankalar arası Tacir ve KOBİ’lere Özel 
Kredi programı gibi programların tekrar-
dan hayata geçirilebilmesi oda üyelerimiz 
adına büyük önem taşımaktadır. 

Odamız üyesi Tacir ve KOBİ niteliğindeki 
işletmelerimize de TOBB girişimleri ile ge-
rekirse Halk Bankası ve/veya benzer kre-

ditör kuruluşlar aracılığı ile uygun faiz ve 
vade koşulları ile kredi programları oluş-
turulmasını sizlerden özellikle istirham 
ediyoruz. dedi.

Hisarcıklıoğlu; Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası bu kadar küçük hizmet alanı olma-
sına rağmen dünya çapında Beş Yıldızlı bir 
odamız. Bunlarla gurur duymanız lazım. 

Verilen hizmet kalitesi ve standardı iti-
bariyle başta Sayın Genel Sekreterimiz 
olmak üzere Çalışma Ekibi, Meclis Üye-
si Kardeşlerim, Yönetim Kurulumuza ve 
Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu 
yıldızı da ben vermiyorum herkes bilsin 
diye söylüyorum Uluslararası Akreditas-
yon Kurulu tarafından veriliyor.

Bozüyük TSO inşallah yeni binasında, 
daha iyi kalitede özellikle Bozüyük’ümü-
ze yakışır bir şekilde hizmet verecektir. 
Ben özellikle burada bulunan meslektaş-
larımıza şunu söylemek istiyorum. Sizler 
Bozüyük’ün kanaat önderi konumunda-
sınız. Buralar alma makamı değil, verme 
makamıdır. Hiçbir şekilde buradan ka-
zançlı çıkamazsınız ama inşallah kazançlı 
çıkacağımız yerler olacak. Çünkü burada-
ki verdiğimiz hizmetler Bozüyük’e, Bozü-
yük’ün ekonomisinin gelişmesine katkıda 
bulunmak için. İnşallah Allah bu görevleri 
hayırlısıyla bitirmeyi nasip etsin. 

Buğra kardeşimle yine Odalar Birliğinde 
beraber çalışıyoruz. Odalar birliğinin poli-
tikalarına da katkı sağlıyor. Bozüyük, Tür-
kiye’nin en gelişmiş ilçelerinden bir tanesi. 

TOBB BAŞKANI 
M. RİFAT 

HİSARCIKLIOĞLU 
BOZÜYÜK TSO 

YÖNETİCİLERİNİ 
ZİYARET ETTİ
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Sizler de herhalde Bozüyüklü olmaktan 
gurur duyuyorsunuzdur. Eğitim seviye-
sine baktığımız zaman Bilecik’ten daha 
yukarıda ki Türkiye’nin 81 ilinin çoğunda 
ilçelerde bu durumu görmek mümkün de-
ğildir.

Ekonominin canlı olduğu nüfus artışından 
bellidir. Nüfus artışınıza baktığımız zaman 
son beş yılda Bozüyük’ün nüfus artışı yüz-
de altı olmuş. Yani göç veren değil göç 
alan bir ilçe. İl merkezleri göç alır, ilçeler 
göç verir. 

HİSARCIKLIOĞLU:Bozüyük en önem-
li kavşak noktasında

Ayrıca Bozüyük en önemli kavşak nokta-
sında. Tren buraya 1800’lü yıllarda gelmiş. 
1997’de ilk OSB kurulmuş burada, ilk sera-
mik fabrikasının kurulduğu yerlerden biri 
burası, yani Türkiye’de sanayileşme ham-
lesine öncülük etmiş önemli bir İlçemiz 
Bozüyük. Tabiî ki sizin sıkıntılarınız oluyor. 
Buğra kardeşim bu sıkıntıları her fırsatta 
dile getiriyor bizde bunları hükümetimizle 

paylaşıyoruz.

HİSARCIKLIOĞLU: İşçimiz fazla ka-
zanmazsa bizim mutlu olabilme şan-
sımız olmaz..!

Gündemin en sıcak konusu tabiî ki asgari 
ücret konusu. Bugün bu konu görüşüle-
cek. Yük gelecek fakat temennimiz bu yü-
kün az gelmesi. Bu işçimiz az kazansın de-
mek değil. İşçimiz fazla kazanmazsa bizim 
mutlu olabilme şansımız olmaz. Sonuçta 
işçimiz ne kadar fazla kazanırsa o kadar 
fazla harcama olur piyasada ve ekonomi-
de buna bağlı olarak canlanır. Esas önemli 
olan, işverenin istihdam üzerinde bugün-
kü asgari ücret itibariyle söylüyorum 1500 
lira cebimizden çıkan, işçimizin cebine gi-
ren ise 1000 lira. 

Dünyada en yüksek vergi yükü olan ülke 
biziz. Bu kapsamda diyoruz ki normal bir 
artış yapacağız. Enflasyon artı refah payı, 
yani Türkiye’nin büyümesine bağlı olarak 
asgari ücrette bir artış olacak. Aradaki far-

kı da devletimiz vermeyi garanti ettiyse, 
vergi yükünü de üzerimizden alarak işçi-
nin eline daha fazla geçmesini sağladıysa 
bundan memnun oluruz. Ekonomi canla-
nır. Uğraşıyoruz umarım sonu iyi olur.

Ben özellikle bu teşvik meselesiyle ilgili 
konuşmak istiyorum. Bunu 7 ila 9 Nisan’da 
Sayın Başbakanımız bize geldiği zaman, 
özellikle il merkezi ve ilçelerde farklı farklı 
teşvik politikasının sabit tutulmasını ifade 
etmiştik. Yani birinin geneline göre değil, 
il veya ilçenin hangi sektörde kümelen-
diyse oraya pozitif ayrımcılık yapılması 
lazım. Çünkü burada bir iklim oluşuyor. 
Bu oluşan iklimi bir başka yerde yarata-
bilmek olmuyor. Üretimi teşvik etmek la-
zım. Başbakanımız bu kapsamda bize söz 
verdi dedi.

Ziyaret günün anısına Bozüyük TSO Pla-
ketinin TOBB Başkanına takdimi ve son-
rasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ 
nun Oda Yöneticilerimize TOBB sponsor-
luğunda hazırlanan Dede Korkut kitapla-
rından hediye etmesi ile sona erdi. 
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Meclis Başkanı M. Doğan Tunç, Yöne-
tim Kurulu Başkanı Buğra Levent, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Veli Çelik, 

Mete Ayaz, Ali Osman Türk, Meclis Üyesi 
Fatih Koç ve Oda Genel Sekreteri Bed-
ri Öztürk’ün ve Odamız Üyesi firmaların 
temsilcilerinin de yoğun katılımlarının ol-
duğu programda açılış konuşmasını Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent 
gerçekleştirdi.

Başkan Levent;

KOSGEB, İŞ-KUR, BEBKA ve benzeri ku-
ruluşlar bizim çok yakın paydaşlarımız 
olan kuruluşlardır.

Bu paydaşlarımız ile zaman zaman üye-
lerimize yönelik bilgilendirme toplantıları 
düzenliyoruz.

Bu yılın başında 26 Mart tarihinde İŞ KUR  

ve KOSGEB Müdürlüklerinin katılımları ile 
istihdam ve KOSGEB destekleri toplantısı 
düzenledik.

Yine yakın zamanda 20 Ekim 2015 tarihin-
de İŞ KUR ve İnsan Kaynakları Platformu 
İşbirliğinde firmalarda çalışacak meslek 
sahiplerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi ve 
Uygulamalar konularında açıklamaların 
yapıldığı bir diğer toplantımızı düzenle-
dik.

Bugün ise KOSGEB in Kobi’ lere yönelik 
planlanan marka yaratma ve sürdürme ve 
yine kurumsal kimlik oluşturma konuların-
da projeye dayalı hibe programları konu-
sunda KOSGEB Müdürümüzden detaylı 
bilgileri alacağız.

Son sınıflandırmaya göre Kobi’ler çalışan 
sayıları, satışları ve bilanço toplamaları ile 
mikro küçük ve orta ölçekli işletmeler ola-
rak adlandırılıyor.

BOZÜYÜK TSO
VE KOSGEB
İŞBİRLİĞİNDE 
KOBİ’LERİMİZE
MARKA VE 
KURUMSALLAŞMA 
HİBE DESTEKLERİ 
TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 
ve KOSGEB Bilecik İl Müdürlüğü iş-
birliğiyle, KOSGEB tarafından KOBİ 
Proje Destek Programı kapsamın-
da “KOBİ’lerde Kurumsallaşma-
nın Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde 
Markalaşmaya Geçiş” konularında 
üst limiti 150.000 TL’ye kadar hibe 
desteği olmak üzere açıklanan 
proje teklif çağrısı detayları ile il-
gili olarak bilgilendirme toplantısı 
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Kon-
ferans Salonun da gerçekleşti. 
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Buradan bakıldığında 250 kişiden daha 
az çalışanı olan işletmeler KOBİ  sınıfında 
ve yine bugün Türkiye de yaklaşık faal 2,5 
Milyon işletmenin %99,9 unu Kobiler oluş-
turuyor.

Fakat maalesef bu oran işletmelerin var-
lıklarını sürdürmeleri konusunda bu kadar 
iyimser değil. Yapılan araştırmalara göre 
Dünyadaki şirketlerin ortalama yaşam sü-
resi 40 yıl Dünya Bankası verilerine göre 
Türk şirketlerinde ise bu sürenin 34 yıl ol-
duğu söyleniyor. Türkiye’de işletmelerin 
%80 inin 5’inci yılına %96 sının ise 10’uncu 
yılına ulaşamadığı ise bilinen bir gerçek, 
bu açıdan bakıldığında %99,9 u ekonomi-
nin birebir içinde olan Kobil’erin varlıkları-
nı sürdürmeleri kaçınılmaz oluyor.

Öyleyse tüm büyük firmalar, Yüzyıl ve 
daha üzeri ömre sahip diğer şirketler gibi 
bizimde Kobilerimizin kurumsal altyapıla-

rını oluşturmaları ve marka bilinci ile kendi 
markalarını yaratmaları ve tanıtmaları ge-
rekiyor.

Bu sebep ile bugün programımızın öne-
mi bir kez daha ortaya çıkıyor. Umarım 
siz değerli üyelerimiz ve katılımcılarımıza 
marka ve kurumsallaşma konusunda top-
lantımızın katkısı olacaktır.

Sözlerime son verirken başta sunumlarını 
yapacak olan KOSGEB Müdürümüz Sayın 
Kadir Er ve Uzman arkadaşlarımıza sizle-
rin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. 
Faydalı bir program olmasını temenni edi-
yorum dedi.  

KOBİ’ler, KOSGEB’in kuruluş amacı, KOS-
GEB Destek Programları ve KOBİ Proje 
Destek Programı kapsamında Kurumsal-
laşma ve Markalaşma konu başlıklarında 
desteklenecek projeler hakkında bilgiler 

veren KOSGEB İl Müdürü Kadir Er “Firma-
ların kişilerden bağımsız olarak belirli ku-
rallara, standartlara ve akılcı yönetimlere 
sahip olmasının ticari başarı ve kurumun 
geleceği açısından çok önemli olduğu-
nu, markalaşmanın ise kurumsallaşmanın 
bir sonraki adımı olduğunu ifade ederek, 
uluslar arası piyasalara girip ekonominin 
dev aktörleriyle yarışmanın tek yolunun 
bu olduğunu ifade etti.

Kadir Er, “KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın 
Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde Markalaş-
maya Geçiş” başlıklı destek programla-
rından birinin seçilmesi, işletmenin amaç 
ve hedeflerinin açık şekilde yer aldığı bir 
proje hazırlanması gerektiğini belirterek, 
proje hazırlanırken dikkat edilmesi gere-
ken hususlar ve destek şartları, sunulacak 
proje kapsamı, başvurabilecek işletmeler, 
süreç ve zaman planı ile proje başvuru 
formunun nasıl hazırlanması gerektiği ko-
nularında bilgiler verdi.  
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BOZÜYÜK 
TSO YÖNETİM 

KURULU 
BAŞKANI

BUĞRA LEVENT
BUSINESS

CHANNEL TÜRK 
KANALINDA

BÖLGEMİZ 
EKONOMİSİ
HAKKINDA 

BİLGİLER VERDİ

Ümit ZİLELİ ile “SÖZ SİZDE” progra-
mının TV üzerinden yayını BUSINE-
ES tv de önümüzdeki günlerde ya-

yınlanacak olup Başkan Buğra Levent’in 
ZİLELİ ile yaptığı programdaki değerlen-
dirmeleri aşağıda verilmiştir. 

Başkanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

İsmim Buğra LEVENT ,

1973 doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi-
mi Bozüyük İlçesinde tamamladım. 1997 
yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinden Elektrik Mühendisi olarak 
mezun oldum. 

Evliyim iki çocuğumuz var. Eşim de aynı 
zamanda Bozüyük Genç Girişimciler Ku-
rulu Üyelerinden olup Bayan Kuaför ve 
Güzellik salonu işletmeciliği yapıyor. 

Mezuniyetimi takiben Babam ve Abim ile 
birlikte Aile Şirketimizde iş hayatına baş-
ladım. 

Halen LEVENT KARDEŞLER ELEKTRİK 
MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCA-
RET LİMİTED ŞİRKETİ ortağı ve yöneticisi 
olarak iş hayatıma devam ediyorum. 

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında ve 
Sportif faaliyetler içerisinde etkin görev 
almaktan keyif alıyorum. 

Şu anda mesleğim ile ilgili olarak Bilecik 
Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi 
görevini yürütüyorum. 

2009-2013 yılları arasında Bozüyük Tica-
ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Say-
man Üye ve Meclis Üyeliği görevlerinde 
bulundum. 

7 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen 
oda seçimleri sürecinden sonra Oda Mec-
lisimizin teveccühleri ile şahsımın Başkan-
lığında Oda Yönetim Kurulumuzu oluştur-
muş bulunuyoruz. 

Odalarda görev yapmanın güçlüğü ve so-
rumluluklarını daha önceki dönemde de 
Yönetim Kurulunda yürüttüğüm görevim 
sebebi ile yakından biliyorum. 

Ve bu sorumluluk ve özveri ile Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyesi arkadaşlarımız ile 
birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam 
ediyoruz. 

Ülkemiz ekonomisini kısaca nasıl görü-
yorsunuz?

Türkiye Dünyanın gözbebeği bir coğraf-
yada tüm ticaret ve enerji ana yollarının 
kesişme noktasında yer alıyor.

Ülkemiz Genç ve dinamik nüfusu ile böl-
gesinde ekonomik ve siyasi anlamda is-
tikrarı koruyan ve sürdüren lider ülke ko-
numunda. 

2015 yılı siyasi anlamda beklentilerin şe-
killendiği ve içerisinde iki büyük genel se-
çimi barındırması adına ekonomik anlam-
da biraz daha durağan geçti sayılır. 

Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Levent Business Channel Türk Tv 
kanalından Ümit Zileli’nin hazır-

layıp sunmuş olduğu “Söz Sizde” 
isimli programa konuk oldu.
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1 Kasım seçimleri sonrasında güçlü bir ik-
tidarın işbaşına gelmiş olması bu kısa du-
rağanlığı hemen atlatıp çok daha hızlı bir 
şekilde ekonominin istikrar ve büyümeyi 
tekrar yakalayacağını bizlere müjdeledi. 

Tabi bu arada ilk icraatlar tüm yeni hükü-
metlerde daima belirleyici ve motor etkisi 
yaratmıştır. Bu anlamda geçtiğimiz gün-
lerde TOBB Başkanımızın Sayın Başba-
kanımıza ilettikleri “Özel Sektörün İlk 100 
Günde Beklediği Reformlar” paketini çok 
önemsiyoruz. 

Eğitim , Çalışma Hayatı, Vergi , Hukuk, 
Rekabet , Kobilerin Finansmanı , Ulaşım 
ve Lojistik , Tarım ve Hayvancılık gibi ana 
başlıklar altında belirlenen ihtiyaç ve re-
formların bir an önce hayata geçirilmesi 
Ülke ekonomimiz ve iş dünyası adına bü-
yük önem taşımaktadır. 

Bölgeniz Ekonomisi ve Sanayisi hakkında 
kısa bir değerlendirme yapar mısınız?

BOZÜYÜK VE EKONOMİ

Bozüyük 65.000 merkez nüfuslu bir sana-
yi kenti. 

Coğrafi olarak İstanbul, Ankara, Bursa, 
Antalya gibi büyük kentlerin ulaşım gü-
zergahları üzerinde yer alıyor. 

Bu özelliği ile her geçen gün gerek mev-
cut yatırımcılar gerekse de yeni yatırımcı-
lar için bir cazibe merkezi olmaya devam 
ediyor. 

Cumhuriyet döneminde işletmeye açılan 
İbrahim ÇOLAK ‘a ait kereste Fabrikası ile 
ilk ciddi ekonomik faaliyete ev sahipliği 
yapan kentimiz..,

Gerçek anlamda ilk sanayi yatırımını 1966 
yılında işletmeye alınan dönemin Sümer-
bank Seramik fabrikası ile kazanıyor. 

Bu yatırımın hemen ardından 1970 li yıl-
ların ortalarında bölgemizde uygulanan 
Teşvik Sistemi ile Türk Demirdöküm, Ec-
zacıbaşı, Eti, Toprak fabrikaları gibi büyük 
ölçekli firmaların ilk yatırımları ilçemize 
geliyor. 

Bu ivme ile yaklaşık 50 sanayi kuruluşu ve 

bunların içerisinde 35 ihracatçı firması ile 
Bozüyük’te bugün 

Bisküviden, süngere..,

Süngerden.., radyatöre.., kombi ve şofbe-
ne..,

Seramik Sağlık gereçleri ile Karo ve Vitrifi-
ye Malzemelere.., 

Muhtelif kablo imalatlarından.., ipliğe,

İplikten, Alabalık, yumurta ve cam şişe ve 
ambalaj malzemeleri üretimine.., Yine ağır 
makine parça ve kalıpları üretiminden,

Alçı ve blok imalatına.., ve ..,

Sıhhi tesisat ve armatür üretimine kadar

Çok geniş bir üretim yelpazesi mevcuttur.

Ve bu firmalarımız ile Bozüyük’te bugün 
yıllık yaklaşık 500.000.000 dolarlık ihra-
cata konu ürün üretilmektedir. 

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine 
göre ilçemizde yaklaşık 1400 aktif işyerin-
de 17.000 kişi istihdam edilmektedir. 

Bu rakamın içinde 50 kişi ve üzeri istih-
damı olan yaklaşık 30 firmada 7.000 kişi 
istihdam edilmektedir. 

Sanayi Yatırımları ve devam eden proje-
leriniz hakkında bilgi veririmisiniz ? 

HIZLI TREN, LOJİSTİK MERKEZ, BORSAB

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi 
Bozüyük, ulaşım yollarının kesişme nokta-
sında yer alıyor. Bu özelliği ile Hızlı Tren 
hattının ilçemiz sınırlarından geçiyor ol-
ması bizleri çok daha cazip ve tercih edilir 
kılıyor. 

Aynı şekilde şu an kamulaştırma ve yer 
çalışmalarında yaşanan küçük pürüzler 
sebebi ile gecikme yaşanan Bozüyük Lo-
jistik Köy projemizin tamamlanması ile 
de bölgemiz ekonomik ürünlerin ve ham-
maddelerin limanlara ve uzak pazarlara 
ulaştırılmasında da bir cazibe merkezi ha-
lini alacaktır. 

Bu proje ile ilçemizde üretim yapan fir-
malar hammaddelerini daha ekonomik ve 
kolay temin edebilecekler.., 

Ve ihraç ürünlerini daha düşük maliyetler 
ile dış pazarlara çok daha hızlı ve güvenli 
olarak sunabilecekler. 

BORSAB

Halen ilçemizin doğusunda yaklaşık 
5.250.000 m2’lik bir alanda faaliyet gös-
teren bir organize sanayi bölgemiz mev-
cuttur. 

BORSAB Bozüyük Organize Sanayi Böl-
gemizde 80 adet parselin 39 adedi yatı-
rımcılara tahsis edilmiş olup, 41 adet par-
sel yatırıma hazır halde beklemektedir. 

Şu anda bölgede Tekstil, Demir Çelik, 
Kablo, Makine Kalıp, Şişe ve Cam Amba-
laj Malzemeleri üretimi gibi çok farklı ko-
nularda üretim yapan 26 firma aktif ola-
rak çalışmakta ve bu firmalarda yaklaşık 
2.000 kişi istihdam edilmektedir. 

Az önce bahsettiğim Lojistik merkez aynı 
zamanda Bozüyük Organize Sanayi Böl-
gemizin sınırlarında tesis edilecek. Bu an-
lamı ile de Lojistik Merkez ve Konteyner 
hatları bölgede faaliyet gösteren firmala-
ra artı bir avantaj sağlamış olacak.

Halen bölgede sanayi arsası m2 satış fi-
yatları : 57 TL/m2 dir. Bu rakam çevre 
OSB’ler ile karşılaştırıldığında da avantajlı 
görülebilir. 

Ekonomik Potansiyel ve beklentilerimiz

Az önce bahsettiğim profile bakıldığın-
da ciddi manada bir ekonomik ve sanayi 
üretim kapasitesine sahip olan bölgemizi 
yeni yatırımcılar ve lojistik ihtiyaçlar için 
daha da cazip hale getirilmesini amaçlı-
yoruz.

Ülkemiz ekonomisinin kalbinin attığı İs-
tanbul’un mevcut şartlarda yakın gele-
cekte bir finans, kültür ve turizm merkezi 
olmayı planlaması sebebi ile arka bahçe-
sinde sanayi yatırımları ve üretim alanları 
için yeni alternatif bölge olmayı amaçlıyo-
ruz.
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Ticaret ve Sanayi Odası hakkında bilgi 
verebilir misiniz? (Tarihi, misyonu, vizyo-
nu, üye sayısı vs.

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bu arada kısaca odamızdan bahsetmek 
isterim. 

Bozüyük TSO 1994 yılında 350 sanayici ve 
iş adamının girişimleri ile kuruluyor. 

49 Kişilik Meslek Komite Üyelerimiz 20 
Kişilik Oda Meclisimiz ve 7 Kişilik Yönetim 
Kurulumuz ile Odamızın işlerini koordine 
edip yürütüyoruz. 

Odamızda halen Gıda, Tekstil Giyim, Nak-
liye, İnşaat Malzemeleri, Bankacılık ve 
Sigortacılık, Taahhüt, İmalat, Mobilya ve 
Otomotiv olmak üzere 9 farklı meslek 
grubunda yaklaşık 800’ü aktif, 150’si askı-
da olmak üzere toplam 950 üyemize hiz-
met vermeye devam ediyoruz. 

2009 yılında ISO 9001 2000 Kalite Yö-
netim Sistemine geçen Odamızda Mis-
yonumuzu Bölgemizdeki İş İmkanlarının 
geliştirilmesi ve üyelerimiz ile bu anlamda 
ortak çalışmalar yapmak olarak belirlemiş 
bulunuyoruz. 

Bu misyon çerçevesinde Odamız kurulu-
şundan bu yana üyelerinin ihtiyaçlarının 
karşılanması ve iş potansiyellerinin arttı-
rılması yönünde çalışmalarına devam edi-
yor . 

Yine bu anlamda Odamız 2012 yılından bu 
yana da TOBB camiasında beş yıldızlı hiz-
met veren odalar statüsünde kalite ve üye 
memnuniyetine önem veren Akredite bir 
Oda olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

Sayın Başkan son olarak TSO ve çalışma-
larınız ve GELECEK PLANLARINIZ hakkın-
da kısa bir değerlendirme yapar mısınız

FAALİYETLERİMİZ

Yeni dönemde bayrak yarışı olarak gördü-
ğümüz odamız hizmetlerini daha da geliş-
tirerek devam ettiriyoruz. 

Odamızın yeni hizmet binasının inşaatı 
halen devam ediyor altı ay gibi bir süre 
içerisinde de tamamlamayı planlıyoruz. 

Oda üyelerimize hizmet olarak verdiğimiz 
eğitim , fuar vb. Çalışmaların yanı sıra bu 
anlamda dış seyahatlere de önem veriyo-
ruz . 

2014 yılında Dubai İnşaat ve İnşaat Mal-
zemeleri, 

2015 yılında Almanya Stuttgart İnşaat ve 
Gıda Maddeleri olmak üzere yakın zaman-
da üyelerimizi iki yurtdışı organizasyonda 
buluşturmuş olduk. 

Bu çalışmalarımız daha farklı coğrafyalar-
da daha farklı sektörlerde daha da geniş-
leterek devam edeceğiz. 

Yurt içi ve dışı fuarların yanı sıra KOSGEB 
destekli girişimcilik eğitim programlarımı-
za devam ediyoruz. 

Az önce kısaca bahsettiğim organize sa-
nayi bölgemiz içerisinde ya da alternatif 
bir alanda küçük ve orta ölçekli işletmele-
rimiz için de yeni yatırım alanları açılması 
konusunda ön çalışmalarımıza başlamış 
bulunuyoruz. 

Bu konuda Bozüyük Belediye Başkanımı-
zın da desteklerini alıyoruz. Bu destek bizi 
daha da motive ediyor. 

Üyelerimizin kalifiye eleman ihtiyaçlarının 
karşılanması amacı ile TOBB girişimleri ile 
oluşturulan UMEM Uzmanlaşmış Mesleki 
Eğitim Merkezleri Programları ile İş Kur 
Odamız ve Üyelerimiz işbirliğinde eğitim 
çalışmalarına da destek olmaya devam 
ediyoruz.

Yine sanayi kenti olarak anılan bölgemiz-
de sanayiye kalifiye eleman yetiştirecek 
Bozüyük Şeyh Edebali Üniversitesi Uygu-
lamalı Bilimler Yüksekokulunun da geçti-
ğimiz Ekim ayı içinde açılışı yapılmış bu-
lunuyor. 

Yakın zamana kadar çok daha mütevazi 
koşullarda 250-350 kadar sayıda sınır-

lı öğrenciye eğitim verilen ilçemizde bu 
okulumuz ile yaklaşık 2000 öğrencimize 
eğitim imkanı yaratılmış oluyor. 

Bölge kalkınma Ajansımız Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı BEBKA ve yine 
bölgemizde çalışmalarını sürdüren ve bu 
anlamda ülke genelinde Kümelenme ko-
nusunda örnek alınan EBK Eskişehir Bile-
cik Kütahya Seramik İş Kümesi ile paydaş 
olarak ortak çalışma ve projelerde ortak 
çalışmalar yapıyoruz. 

Odamız aynı zamanda Sosyal Sorumluluk 
Prensibi ile bölgemizde yardıma muhtaç 
aile ve öğrencilere her yıl TOBB desteği ile 
sağlanan nakit karşılığında ihtiyaç sahip-
lerinin gıda, giyim, kırtasiye gibi ihtiyaçla-
rına da destek vermektedir. 

Bu yıl içinde bu anlamda …..ailemize gıda 
yardımı yine 1111 öğrencimize de kışlık bot 
yardımı çalışmalarımızı tamamlamış bulu-
nuyoruz. 

GELECEK PLANLARIMIZ
Hükümet programı olarak belirlenen 2023 
vizyonu içerisinde..,

Bozüyük’ümüzü 2023 yılında 100.000 nü-
fuslu..,

Ekonomik ve sosyal altyapısı oturmuş ve 
büyümeye yönelik planları yapılmış, 

Sanayi üretimi yanı sıra bacasız sanayi 
olarak üniversite altyapısını daha da ge-
liştirmiş, 

Coğrafi konum olarak büyük ekonomilerin 
kesişme noktasında bulunan bölgemizde 
tamamlanacak Lojistik Merkez yatırımı ile 
mevcut sanayicilerimize ve yeni yatırımcı-
larımıza büyük nakliye, zaman ve maliyet 
avantajlarının sağlanacağı…, 

Ekonomik krizler karşısında alternatif üre-
tim imkanlarına sahip, 

İnsana ve çevreye saygılı,

Dengeli büyüyen bir kent olarak hedefli-
yoruz. 

Bu konuda gerek il, 

Gerekse de ilçe bazında..,

Valilik..,

Yerel yönetimlerimiz..,

Ve Sivil Toplum kuruluşları nezdinde..,

Hep birlikte hareket etmeyi ve çalışmayı 
ilke olarak benimsemiş bulunuyoruz.
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1998 Yılında kurulan  Mert Organizasyon,Düğün ve Davet Hizmetleri Ltd. Șirketi , yılların tecrübesi ve 3 farklı salon seçeneği ile 
düğün ve davet sektöründe  faaliyet göstermektedir.

Mutluluğun eğlence ile buluștuğu bu yerde en özel günleriniz için  50 kișiden 750 kișiye  kadar avrupa standartlarına göre dizayn 
edilen 3 faklı salonda profesyonel düğün davet hizmetleri ve çeșitli kurumsal organizasyonlarda yanınızdayız.ayrıca her șey dahil 
düğün paketlerinde, alternatif çözümlerle ekonomik ve harika bir düğün yapabilirsiniz.

Yeşilkent 1.Cadde No:7/O 11300 Bozüyük/BİLECİK 0228 314 44 44      0554 497 06 04

www.yesilkentkulturmerkezi.com

Teşekkürler
Türkiye

20 Yıldır

Bizi Tercih Ettiğiniz İçin



Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası gele-
neksel eğitim yardımı çalışmalarının 
bir yenisini daha tamamladı.

Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Oda-
sı organizasyonunda İlçemiz İlköğretim 
okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrenci-
lere kışlık bot yardımı yapıldı.
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nda düzen-
lenen törene, Bozüyük Ticaret ve Sana-
yi Odası Meclis Başkanı M.Doğan TUNÇ, 
Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LEVENT, 

BOZÜYÜK 
TİCARET 

VE SANAYİ 
ODASINDAN

1111 ÖĞRENCİMİZE 
EĞİTİM YARDIMI 

YAPILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜMÜŞ  

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Veli ÇELİK, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Mete AYAZ, Ali 

Osman TÜRK,Oda Genel Sekreteri Bedri 

ÖZTÜRK ile Okul Müdürleri katıldı.

Teslim töreni sırasında Yönetim Kurulu 

Başkanı Buğra LEVENT bu tip sosyal so-

rumluluk projeleri içerisinde yer almaktan 

büyük mutluluk duyduklarını dile getire-

rek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardım-

larımızın ulaştırılması konusunda büyük 

titizlik ile çalışan başta İlçe Milli Eğitim 

Müdürümüz Hüseyin Bey olmak üzere 

tüm Okul Müdürlerimize teşekkürlerini 

iletti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜMÜŞ 

ise geçen yıl da aynı okulda teslim töreni-

nin yapıldığını ve o günden bu güne Ne-

cip Fazıl KISAKÜREK ilköğretim Okulunun 

fiziki altyapısında , dersliklerde ve sosyal 

sportif alanlarında meydana gelen olumlu 

değişiklikleri katılımcılar ile paylaştı.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜMÜŞ bu 

çalışmaları sırasında İş dünyasından ve 

Okulun kendi personel imkanlarından da 

sonuna kadar destek aldıklarını bu anlam-

da iş dünyasının temsilcisi konumundaki 

Bozüyük TSO’nun da böyle bir yardım 

kampanyası ile İlçemizde eğitim gören 

1111 öğrencimize kışlık bot verilmesinden 

duydukları memnuniyeti belirttiler ve Oda 

Meclis Başkanı Mehmet Doğan TUNÇ ve 

Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LEVENT’ e 

teşekkürlerini ilettiler.
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GLOBAL 
GİRİŞİMCİLİK 

HAFTASI 
ETKİNLİĞİ 

BİLECİK TSO 
KONFERANS 
SOLONUNDA 

GERÇEKLEŞTİ

Bilecik İl Kadın Girişimciler Kurulu-
muz tarafından Girişimcilik Kültürü-
nü Yaymak ve İş Dünyasını Tanımak 

amacıyla düzenlenen Global Girişimcilik 
Haftası Etkinliği 25 Kasım 2015 Çarşamba 
günü Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası kon-
ferans salonunda düzenlendi. 

Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanı Hülya ESEL ve Kadın Girişimciler 
İcra Kurulu Üyelerimizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Global Girişimcilik Haftası 
etkinliğinde; Kurşunlu Köyü Ekolojik Tu-
rizm Öncüsü Bedriye ENGİN, Eskişehir İl 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hüsniye 
TALİ ve Yaşam Koçu Yasemin PAŞALIGİL 

konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’de insanların daha çok para ka-
zanması ve refah düzeyinin artması için 
tek yolun girişimciliğin artması olduğunu 
belirten Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra 
Kurulu Başkanı Hülya ESEL; “Cumhuriye-
timizin 100. Yılında Türkiye’yi dünyanın en 
büyük ekonomisinden birisi yapacaksak 
bunun için girişimciliğe her zamankinden 
daha çok ihtiyacımız var demektir. Kadın-
ların ve gençlerin yenilikleri keşfetmeleri 
kariyer seçeneği olarak değerlendirmele-
rini sağlamalıyız.” dedi. 

Günümüzde iş kurmanın ve işveren olma-

nın zor olduğunu söyleyen ESEL, bütün 

hanımların hayat amacını, gelecek hayali-

ni ve değerlerini kendilerine sormalarının 

gerekliliğini vurguladı.

Kitap okuyabilmek için büyükbaş ve kü-

çükbaş hayvancılık yaptığını söyleyen 

Kurşunlu Köyü Ekolojik Turizm Öncüsü 

Bedriye ENGİN; “Hayatımın her kesimin-

de kitap vardı. Kitapla yoruldum, kitapla 

dinlendim.” diyerek okumanın önemini 

vurguladı. 

Ürünlerimi satabilmem için kendisine 

Buğday Derneği destekli bir internet say-

fası verdiklerini söyleyen Kurşunlu Köyü 

Ekolojik Turizm Öncüsü Bedriye ENGİN; 

“Köydeki kadınların hepsi kazansın iste-

dim ve köydeki bütün kadınlar ürünlerini 

oradan satmaya başladı. Biz bu satışları 

kurşunlu köyünü koruma ve güzelleştirme 

derneği adına yapıyoruz.” dedi. 

11 yıllık bir hayalinin Kurşunlu’yu turizme 

açmak ve köylere tekrar göçün sağlan-

ması olduğunu belirten Bedriye ENGİN 

bunun için elinden geleni yaptığını ve ya-

pacağını vurguladı.

Genç yaşta gösterdiği girişimcilikten bah-

seden Eskişehir İl Kadın Girişimciler Baş-

kanı Hüsniye TALİ; “Girişimcilik size başka 

kapılar açıyor hayata başka perspektiften 

bakmanızı sağlıyor. Bunun sonucunda 

kendi kararlarımı vereceğim bir işte çalış-

mak istediğimi anladım.” dedi.

Kendisini geliştirmek için çıktığı bu yolda 

hayalinin peşinden gittiğini söyleyen Ya-

şam Koçu Yasemin Paşalıgil; “Ne yaparsa-

nız yapın mutlaka yaptığınız işin hakkını 

verin.” dedi.

Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu 

Başkan Yardımcısı Mualla YELKEN, ka-

tılımcılara nefes egzersizleri yaptırarak 

daha sağlıklı nefes almayı, düşünmeyi ve 

harekete geçmeyi uygulamalı bir şekilde 

gösterdi.

Katılımcılara hediye takdim edilmesi ve 

toplu fotoğraf çekilmesi ile Global Giri-

şimcilik etkinliği sona erdi. 
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 6. 
Olağan Müşterek Meslek Komitele-
ri 2015 yılı Kasım ayı toplantısı 27 

Kasım 2015 tarihinde Mert Düğün Salonu 
Locca kafe de gerçekleştirildi. 

Meslek Komite Başkanları, Başkan Yar-
dımcıları ve Komite Üyelerinin geniş katılı-
mı ile gerçekleşen Müşterek Meslek Komi-
teleri toplantısına Meclis Başkanı M.Doğan 
TUNÇ’un Açılış Konuşması ile başlandı. 
Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
LEVENT, Temmuz ayından bu yana kadar 
geçen zaman içinde gerçekleştirilen Oda 
çalışma ve faaliyetleri hakkında Meslek 
Komite Üyelerine sunum eşliğinde açıkla-
malarda bulundu. 

LEVENT şu açıklamalarda bulundu.., 

Sayın Meclis Başkanım, Disiplin Kurulu-
muzun ve Meslek Komitelerimizin değerli 
Başkan ve üyeleri, oda meclisimizin çok 
kıymetli temsilcileri, Yönetim Kurulumuz-
dan değerli çalışma arkadaşlarım, TOBB 
Üniversitesinden aramızda bulunan Hoca-
mız Sayın Türkan Kısa, değerli Basın Men-
supları şahsım ve yönetim kurulum adına 
sizleri saygı ile selamlıyorum.

2015 yılı Kasım ayı Olağan Müşterek Mes-
lek Komiteleri ve Bozüyük Ticaret ve Sa-
nayi Odası 2016-2019 Dönemi Stratejik 
Planı çalışma toplantımıza hoş geldiniz.

► Son toplantımızı geçtiğimiz Temmuz 
Ayı içinde tüm üyelerimiz ile iftar yemeği 

BOZÜYÜK TSO
2016- 2019 
STRATEJİK PLANI 
VE MÜŞTEREK 
MESLEK 
KOMİTELERİ 
TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

ile birlikte gerçekleştirmiştik. O günden 
bu yana odamız tarafından yürütülen bir-
kaç çalışmamızı sizlerle paylaşmak istiyo-
rum.

► Ramazan Bayramı Kutlama Programı-
na Odamız Yöneticileri ile birlikte katıldık.
► Ağustos ayı içerisinden İlçe Sağlık Mü-
dürümüz odamızı ziyaret ettiler.

► Yine aynı tarihte ilimizde göreve baş-
layan KOSGEB İl Müdürümüz Sayın Kadir 
Er odamızı ziyaret ettiler. Kendileri ile ilçe-
mizin genel ekonomik durumu, odamız ve 
üyelerimizin faaliyetleri hakkında görüş-
me fırsatı bulduk.

► Uzun yıllarıdır odamızda devam eden 
bülten çalışmamızı çok daha gelişmiş içe-
rik ve kalite ile yeniledik. Bozüyük Ekoviz-
yon adını verdiğimiz odamız yayınının ilk 
sayısını Ağustos ayında siz değerli üyele-
rimiz ile buluşturduk. Maliyetini üye rek-
lam gelirleri üzerinden finanse etiğimiz 
1500 adet üzerinden baskısı yapılan bu 
çalışmamızda odamız genel faaliyetleri ile 
üyelerimizi yakından ilgilendiren gelişme 
ve değişiklikleri paylaşmayı amaçlıyoruz.

► Yine bu çalışmalarımızda ülkemiz ve 
bölgemiz ekonomisi ile ilgili güncel haber 
ve gelişmeleri ve odamız üyesi firmala-
rımızın da detaylı tanıtımlarını yapmayı 
amaçlıyoruz.

► Yıl içinde belli dönemlerde İstanbul 

Bursa gibi şehirlerde düzenlenen muhtelif 
fuar organizasyonlarına üyelerimizin katı-
lımını sağlıyoruz.

► Bu amaçla geçtiğimiz Eylül ayında İs-
tanbul’da düzenlenen gıda ve teknolojileri 
fuarını oda üyelerimiz ile birlikte ziyaret 
ettik.

► Geçtiğimiz günlerde maalesef ülke-
mizin sıcak gündem maddesini oluştu-
ran terör olayları sebebi ile ülke olarak 
çok büyük acılar yaşadık. Bu acıların bir 
an önce son bulması için ülkemizin sivil 
toplum kuruluşlarının organizasyonunda 
bağlı bulunduğumuz odalar birliği ile bir-
likte Ankara’da düzenlenen “Teröre Hayır 
Kardeşliğe Evet” mitingine odamız adına 
katılım sağladık.

► 7-9 Ekim tarihlerinde TOBB Organizas-
yonunda düzenlenen Akreditasyon Çalış-
tayına Oda Genel Sekreterimiz katıldılar.

► Bölgemizde faaliyet gösteren Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEBKA 
nın tüm etkinlik ve organizasyonların ka-
tılmaya gayret ediyoruz. 01 Ekim tarihinde 
Eskişehir’de düzenlenen BENKA çalışta-
yına da bu anlamda katılım sağladık. Bu 
programda BEBKA yeni yöneticilerinin 
seçimleri yapıldı.

► Yine geçtiğimiz günlerde oda üyeleri-
mize yönelik memnuniyet anketi ve eği-
tim danışmanlık ihtiyaçları tespit anketi 
çalışmalarımızı tamamladık. Bu anketle-
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rimizden aldığımız geri dönüşümler saye-
sinde de odam olarak üye ihtiyaçlarımıza 
yönelik eğitim ve organizasyon planları-
mızı yapıyoruz ve uyguluyoruz.

► Bu programlarımızdan birini yine 20 
Ekim tarihinde İş Kur ve Bilecik İnsan 
Kaynakları Platformu aracılığı ile Mesleki 
yeterlilik bilgilendirme konferansı olarak 
düzenledik.

► 2015 yılı ekonomik anlamda her ne ka-
dar çok tempolu bir yıl olmasa da siyasi 
anlamda iki büyük genel seçimi içinde ba-
rındıran bir yıl oldu.

► En son 1 Kasım Genel Seçimleri önce-
sinde de Milletvekili Adaylarımız İş Dünya-
sının temsilcileri olarak odamız yöneticile-
rini ziyaret ettiler.

► Yine Geçtiğimiz Kasım ayı içinde KOS-
GEB İl Müdürümüzün katılımları ile üyele-
rimize yönelik marka ve kurumsallaşma 
hibe destek programı bilgilendirme top-
lantısını gerçekleştirdik.

► Bu Toplantılarımız üyelerimizin ilgisi-
nin her geçen gün arttığını görmek bizleri 
daha da motive ediyor. Önümüzdeki dö-
nemde yeni hizmet binamız ile birlikte bu 
programlarımızı daha da arttırarak devam 
ettirmeyi planlıyoruz.

► Odamız bu ara da sosyal sorumluluk 

bilinci ile de bazı çalışmaları kesintisiz yü-
rütüyor.

► Uzun yıllardır TOBB desteği ve odamız 
organizasyonunda yürüttüğümüz ihtiyaç 
sahiplerine gıda yarımdı ve öğrencilerimi-
ze yönelik eğitim yardımlarımıza devam 
ediyoruz.

► En son ilçemizde eğitim gören 1111 ilk 
ve orta okul öğrencilerimize kışlık bot yar-
dımlarımızı ulaştırdık.

► En son Oda Hizmet Binamız hakkında 
çok kısa birkaç bilgi paylaşmak istiyorum 
sizlerle.

► Ağustos ayında ihalemizi tamamladık. 
Proje tadilatlarımızı tamamladık. Ekim 
ayında yüklenici firma ile sözleşmemizi 
imzaladık.

► Bu arada inşaat alanımızın bulunduğu 
konum sebebi ile anıtlar ve kültür varlık-
ları koruma kurulu başvurularımızı yaptık.

► Son hali ile bu ay içinde de koruma ku-
rulumuzdan tadilat son iznimizi de almış 
bulunuyoruz.
► 150 günlük bir iş programımız var 2016 
yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz.

Sözlerimin başında ifade ettim TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesinden Türkay 
Hocamız bu akşam yemek sonrasında biz-

lere Stratejik Plan hakkında genel açıkla-
malarda bulunacak.

Odamız 2016-2019 dönemi ikinci Stratejik 
Plan çalışmaları içinde bir değerlendirme 
çalışmasını hep birlikte yapacağız.

Ben daha fazla vaktinizi almamak adına 
hemen yemeğe geçmek istiyorum. Ardın-
dan da sayın hocamızın sunumlarını almak 
üzere sözü kendilerine vermek istiyorum.

Katılımlarınız için tekrar teşekkür ederim. 
dedi

Ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi öğretim görevlisi Türkay Kısa ta-
rafından meslek komite üyelerine stratejik 
planın uygulanması konusunda bilgiler 
verdi. Dr. Türkay Kısa tarafından meslek 
komite üyelerine stratejik planın uygulan-
ması konusunda slayt gösterisi eşliğinde 
bir sunum yapıldı. Kısa, 2016-2019 yılları 
arasındaki stratejik planlama sürecinden 
bahsetti. 

Turkay KISA TOBB Oda Borsa Akreditas-
yon sistemi ve standardın işleyişine ilişkin 
temel yeterlilik ve temel hizmetler ko-
nularını anlattı. Stratejik plan çalışmaları 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. De-
vamında 2016 -2019 Bozüyük TSO komite 
üyelerinin soru ve görüşlerine yer verildi. 
Komite üyeleri de stratejik planın uygu-
lanması konusunda fikir sahibi oldular ve 
SWOT analizi ile komite üyelerinin fikir ve 
görüşlerine yer verildi. 
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Bur-
sa Tüyap 2015 Metal İşlemeleri Fua-
rına katıldı. 09-13 Aralık 2015 tarih-

leri arasında gerçekleşen Metal İşlemeleri 
fuar organizasyonuna 13 Aralık 2015 Pazar 
günü odamız üyesi olan 14 katılımcı ile zi-
yaret etme imkanı bulduk.  Tüyap Metal 
işleme teknolojileri,Demir, Çelik, Otomas-
yon, Kalıp Avrasya, İş ve İşci güvenliği, 

sağlığı ve ekipmanları fuarında firmaların 
ürünleri tanıtıldı. Fuarı ziyaret eden Oda 
üyelerimiz de sektöre ilişkin son yenilikleri 
ve uygulamaları yerinde görüp inceleme 
imkanı buldular. Odamız adına fuar orga-
nizasyonuna ilgi gösterip katılım sağlayan 
tüm firmalarımıza teşekkürlerimizi suna-
rız.

BURSA GIDA TEK FUARI, 11. Gıda ve 
İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Paket-
leme, İçecek Teknolojileri Fuarı UN-

TEK 2012, Bursa 3. Unlu Mamüller Tekno-
lojileri, Pastane ve Fırın Ekipmanları Fuarı, 
BURSA MAĞAZA- MARKET DİZAYN FU-
ARI eş zamanlı olarak 23-26 Şubat 2012 
tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası orga-
nizasyonunda gerçekleştirilen bir günlük 
programda Oda Üyeleri Fuar alanını ziya-
ret etme fırsatı buldular.

Bursa Gıda 2012 Fuar Kapsamında: 1-Gı-
da:Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, 
Balıkçı ve diğer su ürünleri, Kümes ve av 
hayvanları ürünleri, Zeytinyağı, diğer bit-

kisel ve hayvansal yağlar, Konserveler, Ha-
zır yemekler, Salçalar, Dondurulmuş gıda 
ürünleri, Kuru ve kurutulmuş gıda mad-
deleri, 2-İçecek:Alkollü İçecekler, Alkolsüz 
içecekler, Kolalı İçecekler, Meyva Suları, 
Konsantre Meyva suları vb.

Bursa Gıda-Tek 2012 Fuar Kapsamın-
da:1-Gıda İşleme Teknolojileri:Komple 
Otomasyon Sistemleri ve Üretim Maki-
neleri, Paslanmaz çelik makine ve ekip-
manları, Pastorizasyon ve yoğunlaştırma 
Makineleri, Temizleme, Ayıklama, Kesme, 
Soyma , Şekillendirme ve Dilimleme sis-
temleri vb.2-Gıda Laboratuar Hizmetle-
ri:Test ve Analiz cihazları, Kalite Kontrol 
Cihazları, Hassas Teraziler ve Nem Tayin 
cihazları vb.3-Gıda Katkı Maddeleri:Anti-
oksidanlar, Aroma arttırıcılar, Asitler/Asit-

lik düzenleyiciler, Ayırıcılar, Emülgatörler/
Emülgatör tuzlar, Enzimlervb.4-Hizmet 
yayınları:Sektörel Yayınlar, Sektörle ilgili 
Oda, Dernek ve Vakıflar, Üniversite, Kamu 
ve Araştırma Kuruluşları vb.

UNTEK 2012 Fuar Kapsamında:Ekmek 
Makineleri, Ekmek Katkı Maddeleri, Ha-
mur İşleri Makineleri, Hamur Çevirme Ma-
kinaları, Pasta Fırınları, Hamur Yoğurma 
Makinaları, Ambalaj Makinaları vb.

Bursa Mağaza – Market Dizayn 2012 Fuar 
Kapsamında :Alarm Sistemi, Alternatif 
Ödeme Sistemi, Ambalaj, Asma Tavan, 
Aydınlatma ekipmanları, Banka, Barkot 
Yazıcı(Otomasyon), Bilgi Teknololojile-
ri,Bilgisayar, Boya, Depo Sistemleri vb. 
ürünler yer aldı.

ODAMIZ 
ÜYELERİ

BURSA GIDA 
FUARINI

ZİYARET ETTİLER

BOZÜYÜK TSO 
ÜYELERİ İLE 

BURSA TÜYAP 
METAL İŞLEMELERİ 

FUARINA KATILDI
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Bozüyük İlçe Sağlık Müdürü Kenan 
Koçak Bozüyük TSO Başkanı Buğra 
Levent’i ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yeni görevine atanan 
Kenan KOÇAK tanışma ve karşılıklı görüş-
me amacı ile Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Buğra LEVENT’i makamlarında zi-
yaret etti.

Kenan KOÇAK’a nazik ziyaretleri için te-
şekkür eden Yönetim Kurulu Başkanımız 
Buğra LEVENT kısaca Odamız hakkında 
bilgi aktardıktan sonra İlçemizdeki Hasta-
ne hizmetlerinden memnun olduklarını ve 
yeni dönemde daha da iyi hizmetler  veri-
leceğinden şüphe duymadıklarını belirtti.

İlçe Sağlık Müdürü KOÇAK ise İlçemiz 

genel Sağlık uygulamaları, hastanelerimi-
zin mevcut durumları, çalışmalar ve yeni 
projeler hakkında Buğra LEVEN’ e bilgiler 
verdi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız  Buğra LE-
VENT ise Bozüyük Ticaret ve Sanayi Oda-
sı olarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne desteğe 
hazır olduklarını vurguladı. Karşılıklı fikir 
alışverişlerinin ardından görüşmeye son 
verildi.

Bilecik İl Müdürü olarak yeni göre-
ve atanan KOSGEB Müdürü Kadir 
Er Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 

Buğra Levent’i makamlarında ziyaret etti.

İlimiz KOSGEB Müdürü olarak yeni göre-
ve başlayan Kadir ER ’e Yönetim Kurulu 
Başkanımız Buğra Levent hayırlı olsun di-
leklerini iletti ve Odamız hakkında kısaca 
bilgiler verdi.  

Levent; Odamız ile KOSGEB arasında 
daha önceki dönemlerde yürütülen ortak 

çalışma ve faaliyetler ile yine güncel ola-
rak uygulanmaya devam eden Yurt Dışı 
Fuarları, Girişimcilik Eğitim Programları 
vb. konularda birlikte yürütülen çalışma-
lardan bahsetti.

Yeni görevi sebebi ile Yönetim Kurulu 
Başkanımızı makamında ziyaret eden 
KOSGEB İl Müdürü Kadir ER ise bu güne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da Oda-
mız Üyelerine yönelik KOSGEB destekle-
rinin uygulanması ve hayata geçirilmesi 
ve özellikle de Girişimcilik Programları 
kapsamında destek alan veya almaya hak 

kazanan firmaların bu destek süreçlerinin 
hızlandırılması konusunda da daha etkin 
çalışma içerisinde olacaklarını söyledi.

Kadir Er yine, muhtelif KOSGEB hibe, des-
tek, girişimcilik projelerinin hazırlanması 
ve onayı, Yurt Dışı Fuar organizasyonla-
rının daha da arttırılarak geliştirilmesi ve 
diğer KOSGEB desteklerinin Odamız üye-
lerine daha kapsamlı şekilde tanıtılması ve 
bildirilmesi konularında karşılıklı işbirliği 
içinde olacaklarını belirtti. Karşılıklı görüş 
alışverişi ve değerlendirmelerin ardından 
ziyaret son buldu.

BOZÜYÜK İLÇE 
SAĞLIK MÜDÜRÜ 
KENAN KOÇAK 
BAŞKAN
BUĞRA  LEVENTİ 
ZİYARET ETTİ

YENİ KOSGEB 
MÜDÜRÜMÜZ 
KADİR ER 
ODAMIZ BAŞKANI 
BUĞRA LEVENT’İ 
ZİYARET ETTİ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, TOBB Genel 
Kurul Komisyon ve Kurul-

ları’nın üyeleriyle bir araya gel-
di. Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
ve aynı zamanda TOBB İnşaat 
ve Taahhüt Hizmetleri Kuru-
lu Sözcüsü Buğra Levent’inde 
katıldığı programda;

Hisarcıklıoğlu,TOBB’un artık 
model alan değil, kendisi mo-
del olan bir kurum haline gel-
diğini ifade ederken iş dünya-
sının gündemindeki konular 
üzerinde değerlendirmelerde 
bulundu.

Kasım ayı içerisinde Fran-
sa’dan Legion d’honneur nişa-
nı almasının bütün camia için 
gurur verici bir gelişme oldu-
ğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 
Eurochambres Daimi Başkan 
Vekilliğine getirilmelerinin de 
birlik ve beraberliğin başarısı 
olduğunu söyledi. 

13-16 Kasım’da B20 Antalya 
zirvesini gerçekleştirdiklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Ger-
çekten başarılı bir zirve geçirdik. Yorucu 
1 yıl geçirdik. Sadece B20 için 190 bin km 
yol yaptık. 90 gece evimizde uyumadık. 
Tüm dünya iş aleminin mutabık kaldığı 19 
öneri hazırladık. G20 Bildirisinde, bunların 
pek çoğunun yer almış olmasından dola-
yı da mutluyuz” dedi.  19 öneriden 14’üne 
doğrudan ya da dolaylı olarak G20 lider-

ler bildirisinde yer verilmesinin sevindirici 
olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “İlk defa G20 liderler bildirisinde 
özel sektör tarafından kurulan bir kurulu-
şa yer verildi ve takdir edildi. Bu kuruluş 
TOBB ve ICC tarafından İstanbul merkezli 
olarak kurulan Dünya KOBİ Forumu’dur. 
Ayrıca, Dünya KOBİ Forumu, G20 Lider-

leri tarafından KOBİ’lerin bü-
yüme ve istihdama katkılarını 
artıracak küresel kuruluş ola-
rak tanınmıştır.Bu sene B20’de 
ilk defa gündeme taşıdığımız 
dijital ekonomi konusu G20 
Liderler Bildirisi’nde kapsamlı 
bir paragrafla yer almıştır. İlk 
defa dijital ve internet kelime-
leri G20 bildirilerinde geçmesi 
önemlidir” ifadesini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının 
beklentilerinin hükümet prog-
ramında yer almasından mutlu 
olduklarını ancak bunların uy-
gulamaya geçmesi noktasında 
da takipçi olacaklarını vurgu-
ladı. 

Mesleki Eğitimin yeniden dü-
zenlenmesi gerektiğini açık-
layan Hisarcıklıoğlu, mesleki 
eğitim de özel sektörün rolü-
nün artacağından söz etti. 

Karekodlu çek ile ilgili açık-
lamaları için oda ve borsa 
başkanlarına teşekkür eden 
Hisarcıklıoğlu, “Sistemin yay-
gınlaşması lazım. Bu yüzden 

daha çok duyurmamız lazım. Kamu ihale-
lerinde yerli malı belgesi ile ilk 6 ayda payı 
yüzde 30’a çıktı. 9 milyar lirayı yerli üre-
tici kazandı. İthal mala gitmedi bu para. 
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MYK 
belgesi zorunlu hale geliyor. MEYBEM’i 
kurduk” açıklamasında bulundu.

BUĞRA 
LEVENT TOBB 
GENEL KURUL 
KOMİSYON VE 
KURULLAR 
MÜŞTEREK 
TOPLANTISINA 
KATILDI
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Odamız Yöneticilerimiz Ankara’da 
Mili Eğitim Bakanımız Profesör Dr. 
Nabi AVCI’yı makamlarında ziyaret 

ettiler.

Bozüyük TSO Meclis Başkanı Mehmet Do-
ğan Tunç, Yönetim Kurulu Başkanı Buğ-
ra Levent, ve Oda Yöneticilerimizin hazır 
bulundukları ziyaret sırasında Milletve-
killerimize sunulan Bölgemiz Ekonomik 
Durumu ve Sorun ve beklentileri içeren 
dosyamızın bir örneği  Sayın Bakanımıza 
da takdim edildi.

Oda heyetini makamında kabul eden Ba-
kan AVCI Katılımcılar ile tek tek tanışarak 
Oda Yöneticilerimizin görüşlerini dinledi.

Buğra LEVENT Bakan Beye Hayırlı olsun 
dileklerini ilettikten sonra Sayın Bakanımı-
zın katılımları ile gerçekleştirilen Bozüyük 
Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
için teşekkürlerini ilettiler.

Buğra LEVENT bölgemizde işsizlik prob-
leminin bulunmadığını bilakis nitelikli 
eleman ihtiyacının karşılanmasında Sa-
nayicilerimizin ciddi sıkıntılar yaşadığını 
özellikle ifade etti.

LEVENT sözlerinin devamında TOBB ve 
Odalar işbirliğinde Mesleki Eğitim projele-

rinin yürütüldüğünü bu çalışmaların Sayın 
Bakanımızın destekleri ile daha da gelişti-
rilebileceğini belirtti.

Bu anlamda yerel olarak Bozüyük TSO Or-
ganizasyonu ile İl ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüklerimiz ile çok uyumlu işbirliği için-
de olduklarını ve bu çerçevede geçtiğimiz 
günlerde İlçe Okullarımıza İşadamlarımı-
zın destekleri ile Bir Sınıf Donat  Adını Ya-
şat Kampanyası ile sınıfların tefrişatlarının 
gerçekleştirildiğini bildirdiler.

Buğra LEVENT Kuruluş ve Kurtuluşa ev 
sahipliği yapmış bölgemizin yerel turizm 
ve tarihsel anlamda da bilinir hale getiril-
mesi için çalışmalar yapılması gerektiğini 
ve özellikle de Metristepe Anıtımızın ve 
bölgemizin tanıtım çalışmalarına ihtiyacı 
olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Profesör Dr. Nabi AVCI 
;   

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönem-
de iki temel önceliklerinin olduğunu bun-
lardan birisinin Mesleki Eğitim ve diğeri-
nin ise okul öncesi eğitim projelerine özel 
önem vereceklerini söylediler.

AVCI Okul öncesi eğitimin  çocuklarımızın 
tüm hayatını etkilediğini öğrencilerimizin 

kabiliyet tercih ve becerilerinin bu aşama-
da tespit edilmesini çok önemsediklerini 
ve bu konuda yetenek tespiti testlerinin 
uygulandığı söyledi.

Aynı şekilde meslek liselerimize bu dö-
nemde çok daha önem vereceklerini ve 
bu liselerimizin donanım ve eğitim kalite-
lerinin çok daha ileri seviyelere getirilece-
ğini müjdeledi.

Bakan Nabi AVCI bu anlamda TOBB ile 
uyumlu işbirliklerinin devam ettiğini ve 
önümüzdeki günlerde  TOBB ile yapılacak 
görüşmelerde Mesleki Eğitim Merkezleri 
ve Meslek Liselerinin yeniden ele alınıp 
yapılandırılmaları ve özellikle bu birimle-
rin Organize Sanayi Bölgelerinde ve Sa-
nayi alanları ile iç içe yer almasına büyük 
önem verdiklerini bildirdiler.

İlçemizin turizm potansiyeline ve tarihsel 
tanıtımına katkı sağlaması adına da Met-
ristepe Şehitliği ve tanıtımı için bölgede-
ki okul öğrencilerine yönelik bu alanların 
ziyaret edilmesi ve tanıtılması konusunda 
ilgili birimlere talimat vereceğini bildirdi.

Bozüyük TSO Arz Dosyasının takdimi ve 
karşılıklı  görüşmelerden sonra ziyaret 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

MİLLİ EĞİTİM 
BAKANIMIZI 
MAKAMLARINDA 
ZİYARET ETTİK
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1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyetini 
5 yıl içinde değiştirmeyen 

sürücüler yeniden sürücü kursuna 
gitmek zorunda
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Mo-
torlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönet-
meliği’nde  değişiklikler içeren yeni 

yönetmelik Karayolları Trafik Kanunu’na 
göre yeniden düzelendi.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan de-
ğişiklikle sürücü belgesi türü 8'den 17 sı-
nıfa yükseltilmişti. Özel Motorlu Taşıt Yö-
netmeliği de buna göre düzenlendi. Yeni 
düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016 tarihinden 
itibaren bütün sürücüler 5 yıl içinde ehli-
yetlerini 180 ülkede kullanılan ehliyetlere 
dönüştürecek.

Dönüştürmeyenler ise yeniden kursa ka-
yıt olmak zorunda kalacaklar. Ağır vasıta 
ehliyeti sahipleri 5 yılda bir, B sınıfı ehliyet 
sahipleri de 10 yılda bir sağlık raporu ve 
adli sicil sorgusu yapılarak ehliyetlerini de-
ğiştirecek.

Yıl başından itibaren "aday sürücülük" uy-
gulamasına geçilecek.

Yapılan düzenlemeye göre, ehliyet sınavı 
artık otomatik vitesli araçla da yapılabile-
cek. Otomatik vitesli araçlarla eğitim alıp 
sınavda başarılı olanların sertifikalarında 
ise sadece otomatik şanzımanlı araç kulla-
nabileceği belirtilecek.

EHLİYET SAHİPLERİ DİKKAT!

Söz konusu yönetmelik ile sürücü belgesi 
türü 8 sınıftan 17 sınıfa yükseltildi. Bunun 

yanında 1 Ocak 2016'dan itibaren bütün 
sürücüler 5 yıl içinde ehliyetlerini değişti-
recek. Yeni ehliyetler 180 ülkede kullanıla-
bilecek.

Ehliyetini dönüştürmeyenler yeniden sürü-
cü kursuna kayıt olmak zorunda kalacak.

EHLİYET 5 İLE 10 YILDA BİR DEĞİŞTİRİLE-
CEK

B sınıfı ehliyet sahipleri de 10 yılda bir, ağır 
vasıta ehliyeti sahipleri 5 yılda bir sağlık ra-
poru ve adli sicil sorgusu yapılarak ehliyet-
lerini değiştirmek zorunda olacak.

Yılbaşından itibaren “aday sürücülük” uy-
gulamasına geçilecek.

Ehliyet sınavı otomatik vitesli araçla da ya-
pılabilecek. 

Yıl başından itibaren "aday sürücülük" uy-
gulamasına geçilecek.

Yapılan düzenlemeye göre, ehliyet sınavı 
artık otomatik vitesli araçla da yapılabile-
cek. Otomatik vitesli araçlarla eğitim alıp 
sınavda başarılı olanların sertifikalarında 
ise sadece otomatik şanzımanlı araç kulla-
nabileceği belirtilecek.

Yönetmeliğe göre 1 Ocak 2016 tarihinden 
itibaren 4 saatlik "trafik adabı" dersi uygu-
lamaya başlanacak.

Akan trafikte 12 saat eğitim alarak uygu-
lama sınavına girmeye hak kazanan aday-
lar direk sınava alınmayacak. Kursun usta 
öğreticisi ve müdürü tarafından, ilçe milli 
eğitim müdürlüğünün uyguladığı sınavın 
aynısı kursiyerlere 'ön sınav' olarak uygu-
lanacak ve durumu uygun olanlar ilçe milli 
eğitim müdürlüğünün yaptığı sınavına gi-
recek. Başarısız olanlar ise yeniden uygula-
ma eğitimine alınarak tekrar ön sınava tabi 
tutulacak.

İşitme engelliler için teorik ve uygulama 
eğitiminde görevlendirilen uzman, artık 
teorik ve uygulama sınavlarında da görev-
lendirilebilecek.

Men cezasının süresi arttı
Başkasının yerine sınavlara girenler ile sı-
navda problem çıkaranların men cezası ise 
yeni yönetmelikle 2 yıla çıkartıldı.

Uygulama sınav süresi yeni yönetmelikte 
35 dakika olarak düzenlendi. Bunun ilk 5 
dakikasında kursiyere aracı tanıma ile ilgili 
sorular sorularak adayın sınav heyecanının 
azaltılması sağlanacak.

Uygulama eğitim ve sınavlarında emniyet 
kemeri takma zorunluluğu araçta bulunan 
herkese uygulanacak.
Kaynak: TRT Haber Finans Mynet 

SÜRÜCÜLER
DİKKAT! 

EHLİYETLERDE
YENİ DÖNEM
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Öncelikle girişimcilik kavramından 
başlamak istiyorum. Girişimcilik 
çok uzun yıllardan beri kullanılan 

bir terim olmakla beraber gelişerek günü-
müze kadar gelmiştir. Ancak, girişimcili-
ğin ne olduğunu net çizgilerle belirlemek 
zordur. Çoğu kimse bir yeni fikir gördü-
ğünde veya duyduğunda “Bu benim de 
aklıma gelmişti.” demiştir. Girişimcinin 
farkı bunu aynı zamanda hayata da ge-
çirmiş olmasıdır. O zaman girişimciyi, bir 
ihtiyacı belirleyerek iş fikrine dönüştüren 
ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme 
kuran kişi olarak tanımlayabiliriz. Madem 
öyle her fikri olan bir anda kendini paza-
ra atarsa girişimci mi olur? Bu noktada 
yatırımcıların da sıkça üstünde durdu-
ğu girişkenlik ve girişimcilik arasındaki 
ince çizgiye değinmek gerekir. Girişimci; 
hayalleri olan kişidir, risk alabilen ve fır-
satları gözlemleyerek organize/koordine 
olup kontrol eden ve gerekli bilgi-bece-
riye sahip kişidir. Girişkenlik denildiğin-
de ise az önce sorulan soru akla geliyor. 
Hiçbir plan program yapmadan bir pa-
zara atlamak, o pazarda hayatta kalmayı 
güç kılar. Bu düşünce de girişkenlikle öz-
deşleştirilmiştir.

Gelelim melek yatırımcıya. Daha önce 
hiç uygulanmamış bir fikriniz var ya da 
hayata geçmiş bir projeye yeni bir bakış 
açısı katarak değerlendirmek istiyorsu-
nuz. Fikrinizin yol haritasını çıkarttınız, 
sunumunuz hazır. Projenize inanıyor ve 
başarısız olacağına dair tek bir şüphe duy-
muyorsunuz. Tek eksiğiniz ise size finan-
sal destek sağlayacak birilerini bulmak. 
Başka bir ifadeyle, girişiminizi değerlen-
dirip ona kaynak sağlayacak bir yatırımcı 
arıyorsunuz. Bu noktada melek yatırımcı 
devreye giriyor. Melek Yatırımcılar henüz 
yolun başında olan (Start-up) iş fırsatına 
yatırım yaparak işletmelerin büyümeleri 
veya gelişmeleri için sermaye sağlarlar. 

Başka bir ifadeyle yüksek risk ve yüksek 
büyüme potansiyeli içeren firmalara, ku-
ruluşlarının çok erken bir döneminde ya-
tırım yapan özel yatırımcılardır. Yaptığı 
yatırım miktarıyla doğru orantılı olarak 
girişimden hisse almakla birlikte genelde 
bireysel destek ve danışmanlık sunarlar. 
Finansal faktörlerin yanı sıra; ekonomik, 
sosyal ve kişisel sebepler de yatırım ka-
rarlarını etkiler. Karar alma sürecine iç 
görülerini eklemekte sakınca görmeyen 
melek yatırımcılar bu yatırımdan çıkış ya-
pana  kadar girişimin bir parçası olmayı 
tercih ederler.

Türkiye’de melek yatırımcı sayısı 150-200 
arasında ve yatırım seviyesi ise 10 milyon 
$ düzeyinde. Türkiye melek yatırımcılık 
modelini yeni yeni keşfediyor ancak me-
lek yatırımcı sayısının hızla artacağına 
inanılıyor. Yatırım miktarının da 100 mil-
yon $ seviyesine çıkacağı öngörülüyor. 
Genç nüfus dinamiklerinin ve geleceğin 
yaratılması için melek yatırımcılık büyük 
önem taşıyor. Türkiye’de hali hazırda; ILab, 
Lab-x, Galata Business Angels, Endeavor, 

Linksangel gibi melek yatırımcı şirketleri 
bulunmakta. Türkiye, özellikle teknoloji ve 
internet için işlenmemiş bir maden olarak 
öne çıkıyor. ABD’ye baktığımızda ise 300 
binin üzerinde internet melek yatırım-
cısı var ve 23 milyar $ yatırımları olmuş. 
ABD’de her gün 180 girişimci melek yatı-
rımcılardan para alıyor. Avrupa’da da 70 
bin melek yatırımcı var ve her yıl yaklaşık 
olarak 5 milyar $ yatırım yapılıyor.

Türkiye’de melek yatırımcılığın hukuki 
boyutu
Ülkemizde 15.02.2013 tarihli Resmi Ga-
zete ile yürürlüğe giren “Bireysel Katılım 
Sermayesi Yönetmeliği” ile melek yatı-
rımcılık yasal bir zemine kavuşmuştur. 
Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 
yönetmelikte melek yatırımcılığın ge-
lişmesi için “vergi desteği” getirilmiştir. 
Melek yatırımcıların vergi desteğinden 
faydalanabilmesi için Bireysel Katılım Ser-
mayesi Lisansına sahip olması gerekmek-
tedir. Yönetmeliğe göre, yüksek gelir veya 
servete sahip yatırımcılar ya da tecrübeli 
yatırımcılar bu lisansı almaya hak kazana-
bilmektedirler. Alınan lisans 5 yıl geçerli 
olup bu süre içerisinde en fazla 20 farklı 
yatırıma verdikleri destek vergi avantajın-
dan yararlanabilmektedir.

Melek yatırımcılık için getirilen vergi 
desteği, en fazla 1 milyon TL yatırım ile 
sınırlıdır. Aynı zamanda melek yatırım-
cılar hisse tutarlarının %75’ini vergiden 
düşebilmektedirler. Melek yatırımcının bir 
girişime yapacağı yatırımın alt sınırı 20 
bin TL, üst sınırı 1 milyon TL’dir. Bununla 
birlikte melek yatırımcılar girişim şirketi-
nin %50’sinden fazlasına sahip olamazlar. 
Şirket yönetimine katılımı Yönetim Kurulu 
üyeliği ile sınırlandırılan melek yatırım-
cının şirketten herhangi bir ücret ya da 
maaş alması yasaktır.

Emre ÖZHİSARCIKLI
eozhisarcikli@gmail.com
www.bireyselyatirimci.com

MELEK 
YATIRIMCI 
NEDİR?
NE DEĞİLDİR?



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞ-
LU tarafından Odamız Yönetim Ku-
rulu Başkanı Buğra LEVENT adına 
gönderilen Karekodlu Çek yazısında 
Karekodlu Çek Uygulaması detayla-
rı ile anlatılmış ve iş dünyamızın siz 
değerli temsilcileri ile paylaşılması 
özellikle istenmiştir.

Bu konuda bir açıklama yapan Bozüyük 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LE-
VENT; “Çek Uygulamasının Ekonomimiz 
için olmazsa olmaz enstrümanlardan birisi 
olduğunu bu ödeme aracının daha etkin ve 
güvenli kullanımı adına tüm Üyelerimize İş 
Dünyasına Karekodlu Çek için özet olarak  “ 
KARKODLU ÇEK; ÇEKİNMEDEN ÇEK-KES-
TAHSİL ET”  diyorum.       

Karekodlu Çek Uygulaması hakkında TOBB 
Başkanımızın imzası ile iletilen açıklamaları 
aynı şekli ile başta Oda Meclis ve Meslek Ko-
mite Üyelerimiz, Kadın ve Genç Girişimcileri-
miz olmak üzere tüm üyelerimiz ile aşağıda 
paylaşmak istiyorum.”

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra LEVENT

Sayın: Başkan

Ticarette vadeli alım-satımlar önemli bir yer 
tutuyor. Çünkü reel sektörde sermaye ço-
ğunlukla kıttır ve finansmana erişim de her 
zaman kolay ve ucuz değildir. Özellikle de 
vadeli çek, şirketlerimiz için önemli bir fi-
nansman kaynağıdır.

Türkiye’deki şirketlerin yurtiçi satış ciroları, 
yani toplam yurtiçi ticaret hacmi, 2014 yılın-
da 3,7 trilyon lira civarındadır. Bu yurtiçi ti-
caret hacminin de yaklaşık üçte ikisinin, yani 
2,4 trilyon lirasının, vadeli işlemlerle yapıldığı 
tahmin edilmektedir. Vadeli ticaret, ekono-
mide büyük paya sahiptir.

Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılma-
sından sonra, Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte, 
çek sicillerinin özel sektöre açılmasını sağ-
ladık. Ancak, reel sektördeki şirketlerimiz 
bu sistemi beklediğimiz ölçüde kullanmadı. 
Çek sicil raporlarının yüzde 95’ini finansal 
kurumlar alırken, reel sektörün payı yüzde 
5’te kaldı.

Bunun üzerine, sistemin daha hızlı, güvenilir 
ve etkin hale getirilmesi için Türkiye ve dün-
yada bir ilk olan Karekodlu Çek uygulaması 
geliştirildi. Bu süreçte Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Kredi 
Kayıt Bürosu ve ilgili kamu kurumları koordi-
nasyon içinde çalıştık. Karekodlu çek Türkiye 
ve dünyada bir ilk oldu.

Risk santralizasyon merkezinin Türkiye Ban-
kalar Birliği’ne verilmesiyle pozitif sicil de 
tutulmaya başlandı. Kişilerin ödemediği çek 
ve senetlerin yanında ödedikleri de kayıtlara 
girmeye başladı. 2006’dan bu yana kişile-
rin bütün kredi geçmişi Kredi Kayıt Bürosu 
kayıtlarında yer almaktadır. Dolayısıyla ka-
rekodlu çek kullanımında, çek veren kişinin 
tüm finansal geçmişi artık görülebilmektedir.

15 Haziran 2015’den itibaren uygulamaya 
başlanan Karekodlu çek, ticaret hayatını 
doğrudan ve olumlu yönde etkileyecek, 
yeni ve çok önemli finansal üründür.

Çeklerin piyasada kullanımım kolaylaştı-

racak, keşideci ile ilgili piyasaya daha fazla 
bilgi verecek yeni uygulama, karekodlu çek-
le başlamış oldu. Bunun için üyelerimizin 
çalıştıkları bankalardan karekodlu çek talep 
etmeleri önem arz etmektedir. Yine ticaret 
yaparken üyelerimizin müşterilerinden ka-
rekodlu çek talep etmesi sistemin yaygın-
laşmasını sağlayacak ve karekodlu çekin kul-
lanımını artıracaktır. Böylelikle daha güvenli 
bir ticaret ortamına kavuşmuş olacağız.

Karekodlu çekin tanıtımı ve nasıl kullanı-
lacağına yönelik olarak hazırlanmış olan 
tanıtım filmine http://tobb.org.tr/Odave-
BorsalarDB/Sayfalar/20151012-Sunum.php 
adresinden ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Buğra LEVENT konu hakkında açıklamalarını 
şöyle sürdürdü; “Dünyada ilk olan bir uygu-
lama. Çek sahibinin ödeme geçmişi, bir an-
lamda mali güvenilirliği izlenebilecek. Karşı-
lıksız çek takipleri oluşuz sonuçları önceden 
önlenebilecek ve Karekodlu çek Ticari hayat-
ta güven ve itibarı , kaydi paranın kullanımını  
kolaylaştıracak.  Ticari hayatı kolaylaştırma-
ya yönelik Karekodlu çek uygulaması için siz 
değerli üyelerimizi çalıştığınız Bankalarınız 
ile görüşmeye ve Bankalarınızdan Karekodlu 
çek talep etmeye davet ediyoruz.

Kare kodlu Çek uygulaması ile keşidecinin 
geçmiş çek ödeme alışkanlığı tek tıkla gö-
rülebilecek. Çeki elinde bulunduran kişi, çek 
yaprakları üzerinde yer alan kare kodu, akıllı 
telefonuna indireceği Findeks uygulaması 
ile okutarak sorgulama yaptırabilecek. Bu 
sistem sayesinde çek üzerindeki bilgilerde 
herhangi bir silinti, kazıntı, tahrifat veya bir 
başka kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek 
ve ticari hayat tüm taraflar için daha güvenli 
hale gelecek. Kısaca Üyelerimize “ KARE-
KODLU ÇEK; ÇEKİNMEDEN ÇEK-KES-TAH-
SİL ET” diyoruz.

KAREKODLU ÇEK
 “ÇEKİNMEDEN ÇEK-KES-TAHSİL ET”

BUĞRA LEVENT
BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Bir süredir işletmelerin gündeminde olan 
Yeni Nesil Yazar Kasa kullanımına ilişkin 
süreleri belirleyen Tebliğ yayınlandı.

Konuya ilişkin açıklama Yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra LEVENT 2016 yılın-
dan itibaren kullanım zorunluluğu getiri-
len Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları 
kullanma mecburiyetlerinin belirlendiğini 
ifade etti.

Buğra LEVENT Gelir İdaresi Başkanlığı ta-
rafından Türkiye’de 1 Ocak 2016 yılından 
itibaren kullanılması zorunlu olacak olan 
yeni nesil ödeme kaydedici cihazların  kul-
lanım zorunluluğunun  Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle dü-
zenlendiğini belirtti.

LEVENT Yapılan değişikliğe göre iş-
letmelerin, 2014 yılı satışları veya 

gayri safi iş hasılatına göre farklı 
tarihlerden itibaren yeni nesil 

yazar kullanımının zorunlu 
olacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada 
aşağıdaki detay hu-
suslara yer verildi.

25 Aralık 2015 
tarih ve 29573 
sayılı Resmi Ga-
zetede yayın-
lanan Maliye 
Bakanlığı Gelir 
İdaresi Baş-

kanlığı     Teb-
liğine göre; 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kul-
lanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya 
gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşa-
ğıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 
2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 
1/4/2016 tarihinden,

- 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan 
mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan 
mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

- 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 
1/1/2017 tarihinden,

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Ci-
haz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen ta-
rihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Ba-
kanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme 
Kaydedici Cihazları alarak kullanabilecek-
lerdir.

“Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici 
Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni 
Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma 
mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür ci-
hazların, aynı veya şube şeklindeki işyer-
lerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, 
birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre 
birimleri ile de entegre olacak şekilde kul-
lanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip 
olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların 
kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme 
Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şe-
kilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, 

yukarıda yer verilen yıllık satış ve 
gayri safi iş hasılatı tutar-

larına bağlı olmaksı-
zın, 1/1/2017 olarak 
belirlenmiştir.

YENİ NESİL 
YAZAR KASA 

KULLANIM 
SÜRELERİ 

BELİRLENDİ

Konuya ilişkin tebliğin tam metnine sağ taraftan bulunan QR kodunu 
telefonunuzdan okutarak yada aşağıdaki internet linkini tarayacınıza girerek 
ulaşabilirsiniz.
“http://www.bozuyuktso.org.tr/Portals/241/%C3%96DEME%20KAYDED%C4%B0C%C4%B0%20C%C4%B0HAZLAR%20HK..pdf”
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GİRİŞ
Bilindiği üzere dönem sonu işlemleri, belli 
bir tarih itibariyle işletmenin mali tablo-
larının doğru oluşturulması ve işletmenin 
ticari ve mali karının yasalara uygun tes-
piti açısından varlık ve kaynakların envan-
teri ile bu varlık ve kaynakların değerleme 
işlemine tabi tutulmasıdır. Değerleme iş-
lemine bu açıdan bakıldığında iki aşama-
dan geçtiği görülmektedir. Birinci aşama-
da değerlemeye konu iktisadi kıymetlerin 
varlığının tespiti, ikinci aşama ise bu tes-
pit edilen iktisadi kıymetlerin değerleme 
günü itibariyle değerinin takdir ve tespi-
tidir.

Mükelleflerden alınan  Gelir ve Kurum-
lar vergilerinin matrahlarının oluşmasın-
da, iktisadi kıymetlere ait değerler, vergi 
matrahının oluşumunu doğrudan etkiler. 
Özellikle, vergi sistemimizde olduğu gibi, 
kazancın tespitini öz sermaye mukayese-
sine bağlayan sistemlerde vergi matrahı, 
dönem sonu ve dönem başında işletmeye 
dâhil iktisadi kıymetlerin değerleri esas 
alınmak suretiyle tespit edilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 258 ve 259. mad-
delerinde değerleme, “vergi matrahları-
nın hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymet-
lerin vergi kanunlarında gösterilin gün ve 
zamanlardaki değerlerin tespiti ’’ şeklinde 
tamamlanmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 
258 ve devam eden maddelerinde her bir 
aktif ve pasif kıymetin nasıl değerlenece-
ği hüküm altına alınmıştır. VUK’nın 260. 
maddesine göre; değerlemede iktisadi 
kıymetlerden her biri tek başını dikkate 
alınır. Genel Uygulamada aynı cinsten sa-
yılan malların ve düşük kıymetli mütefer-
rik eşyanın topluca değerlenmesi müm-
kündür. 

Değerleme ölçüleri : 
MADDE 261. — Değerleme, iktisadi kıy-
metin nev'i ve mahiyetine göre, aşağıdaki 
ölçüler- den biri ile yapılır: 
1. Maliyet bedeli; 
2. Borsa rayici; 
3. Tasarruf değeri; 
4. Mukayyet değer; 
5. İtibari değer; 
6. Vergi değeri; 
7. Emsal bedeli ve ücreti. 

Binek otomobilleri 
maliyet bedeli ile 

değerlenir. Binek 
otomobillerinin 

alımında Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesin-
de hesaplanan ve fatura üzerinde yer alan 
ÖTV ve KDV’yi maliyet veya gider unsuru 
olarak dikkate almak suretiyle değerlen-
dirmelerine ilişkin hususlar yazımızın ko-
nusunu .

BİNEK OTOMOBİLLERİNİ  DEĞERLEME
Vergi Usul Kanunu MADDE 269. — İktisadi 
işletmelere dâhil bilûmum gayrimenkuller 
maliyet bedelleri ile değerlenir. VUK 
MADDE 262. — Maliyet bedeli, iktisadi 
bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut de-
ğerinin artırılması münasebetiyle yapılan 
ödemelerle bunlara müteferri (bir kökten 
ayrılan , dallanan) bilûmum giderlerin 
toplamını ifade eder. 
Maliyet bedeli ile değerlenecek iktisadi 
kıymetler; Arazi ev arsalar, yeraltı ve ye-
rüstü düzenleri, binalar, tesis, makine ve 
cihazlar, demirbaşlar, diğer maddi duran 
varlıklar, yapılmakta oturan yatırımlar ve 
taşıtlardır. Maliyet bedelinin oluşumu ile 
maliyet bedeline eklenmesi gereken gi-
derler açısından binalar, gemiler, tesisat 
ve makinelerle taşıtlar aynı hükümleri ta-
şır . Gayrimenkullerin, satın alma bedeli 
yanında; makine ve tesisatta gümrük ver-
giler, nakliye ve montaj giderler, mevcut 
bir binanın satın alınarak yıkılmasından 
ve arsanın tesviyesinden doğan giderler, 
maliyet bedelini oluşturur. 

BİNEK 
OTOMOBİLLERİNİN 

ALIMINDA YER 
ALAN ÖTV VE 

KDV’NİN DÖNEM 
SONU İŞLEMLERİ 

AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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V.U.K.’nun 272. maddesine göre; gayri-
menkulü genişletmek veya iktisadi kıy-
metini devamlı olarak artırmak, ömrünü 
uzatmak suretiyle yapılan giderler maliyet 
bedeline eklenir . 

Ancak, normal bakım, onarım ve temizle-
me giderleri maliyet bedeline eklenmez 
direk gider olarak dikkate alınır. 

Binek otomobiller, taşıt olarak maliyet 
bedeli ile değerlenir, diğer maliyet bedeli 
ile değerlenen iktisadi kıymetlerde oldu-
ğu gibi, binek otomobilin alınması sıra-
sında ödenen kur farkları ve kredi faizleri 
iktisadi kıymetin aktife girdiği tarihe ait 
dönemde maliyetine eklenir . Takip eden 
dönemlerde ise maliyete eklenmesi veya 
doğrudan gider yazılması ihtiyaridir. 

Söz konusu madde çerçevesinde, noter 
giderleri, mahkeme, kıymet takdiri, komis-
yon giderleri, emlak vergisi, özel tüketim 
vergisi, faaliyet konusu bunların işletilme-
si ile ilgisi olmayan binek otomobili KDV’si 
maliyet bedeline eklenmesi veya dorudan 
gider yazılması serbestliği bulunmaktadır.

BİNEK OTOMOBİLLERİNE İLİŞKİN ÖTV VE 
KDV’NİN DEĞERLENDİRİLMESİv
Binek otomobillerine ilişkin KDV ve ÖTV 
gider yazılması veya maliyet bedeli olarak 

dikkate alınması açısından durum özellik 
arz etmektedir.

Katma değer vergisinde esas itibariy-
le indirim mekanizmasına dayanan bir 
vergilendirme şekli olup, taşıtların alımı 
sırasında ödenen Katma Değer Vergi-
si, KDVK’nın 29. maddesine göre ve bu 
maddede belirtilen şartlar çerçevesinde, 
ilgili dönem KDV beyannamesinde indi-
rim olarak dikkate alınır. Aynı kanunun 
30/b maddesinde ise faaliyetleri kısmen 
veya tamamen binek otomobillerinin ki-
ralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
faaliyeti kapsamında satın alınan binek 
otomobilleri hariç işletmelerin aktiflerine 
kaydettikleri binek otomobillerine ait KDV 
indirim konusu indirim konusu yapılama-
maktadır.

İndirilemeyen Katma Değer Vergisi, 
V.U.K.’nun 270. maddesi çerçevesinde, 
maliyet veya gider unsur olarak dikkate 
almaları ihtiyari olup, mükelleflerin seçi-
mine bırakılmıştır. Maliye Bakanlığı özel-
gelerde  binek otomobillerine ait olup 
indirilemeyen KDV’nin doğrudan gider 
yazılması veya maliyet unsuru olarak dik-
kate alınmasının bir sakınca olmadığı gö-
rüşündedir .

Binek otomobillerin satın alınması sı-

rasında faturada ayrıca hesaplanan ve 
KDV’ninde matrahını oluşturan ÖTV’nin 
gider yazılması veya maliyete ilave edil-
mesi hususunda 5035 sayılı yasa ile 
V.U.K.’nun 270. maddesinin 2. fıkrasında 
yapılan değişiklikle mükelleflere ihtiyari-
lik getirilmiştir. Bu doğrultuda mükellef-
ler binek otomobillerine ait ÖTV’yi gider 
yazabilecekleri gibi , dilerlerse maliyete 
eklemek suretiyle amortismana da tabi 
tutabileceklerdir. 

SONUÇ
İşletmelerin dönem sonunda yapacağı 
işlemler açısından, dönem başında “ver-
gi planlaması” yapması, vergi kaçırmaya 
teşebbüs etmek yerine vergi avantajları-
nı kullanmak suretiyle son düzenlemeler 
çerçevesinde yapılan vergi oranlarındaki 
indirimlerini de dikkate alarak dönem içe-
risinde de “vergi yönetimi” yapması dö-
nem mali karının tespiti açısından önem 
arz etmektedir. Bu çerçevede değerlendi-
rildiğinde, mükelleflerin binek otomobil-
lerine ait ÖTV ve KDV’yi seçimlik olarak 
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alması, otomobilin satın alındığı dönemde 
çıkan mali karın büyüklüğüne bağlı ola-
caktır. 

Vergi Mükellefleri vergi avantajlarını en iyi 
şekilde kullanmalıdır.

MUSTAFA ÖZTÜRK 
S.M.MALİ MÜŞAVİR-BAĞIMSIZ DENETÇİ

MECLİS ŞEREF ÜYESİ



ESKİDEN BÜYÜKLER ARAYA GİRİYORDU 
ŞİMDİ AVUKATLAR!

Türk hukuk sisteminin en çıkmaz sokakla-
rından biridir;  mahkemelerin iş yükünün 
çokluğu nedeniyle davaların uzun sürme-
si… Bu yüzden de 2013 yılında Türkiye, 
yepyeni bir adalet mekanizması ile tanış-
tı. ‘Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi’ 
denilebilecek ‘arabuluculuk’ , son 1 yıldır, 
fiilen uygulanıyor. Yılda 6 milyon dava 
dosyasının açıldığı bir dönemde yürürlü-
ğe giren Arabuluculuk Sistemi, henüz yo-
lun başında ama ele alınan uyuşmazlıkla-

rın çoğu, anlaşmayla sonuçlandı.

‘Tarafların üzerinde serbestçe ta-
sarruf edebilecekleri iş veya iş-
lemlerden doğan özel hukuk 
uyuşmazlıklarının çözümünde’ 
uygulanan arabuluculuk yön-
temi ile İşçi- işveren arasındaki 
uyuşmazlıklar, kiracı kiralayan, 

ticari ilişkiler, marka patent da-
vaları, alacak, tazminat, boşanma 

hukukuyla ilgili olan mal rejimi, 
tazminat, yoksulluk nafakası 
gibi davaların mahkemeye git-
meden çözülmesinin önü açık 
artık!

Arabuluculuk eğitimi alan ve 
mesleğine bu şekilde devam et-

meyi planlayan, Avukat Sevilay 

Aslan Dirliktutan ile ‘mahkemesiz çözüm 
sistemini’ konuştuk:

En fazla hangi konularda arabuluculuk 
talebi oluyor?

Alacak davalarında… İş davalarında ise 
hizmet tespiti haricindeki durumlarda 
arabuluculuk söz konusu.  Bir de yasay-
la belirlenmiş birebir konular var. Mesela 
bireysel iş uyuşmazlıkları ile işçi- işveren 
arasındaki alacak verecek işlemleri ile il-
gileniyor arabuluculuk. Bu bakımdan çok 
önemli,  çünkü iş mahkemeleri çok yoğun 
çalışıyor. Mahkemelerdeki yığılmayı önle-
mek açısından çok önemli bir işlevi var. 

Bazı davalarda aynı zamanda mahkemeyi 
oyalamamak adına arabuluculuk devreye 
giriyor. Karşılıklı hakaretlerde, basit nite-
likli suçlarda arabuluculuk çok önemli bir 
unsur olarak ortaya çıkıyor. Aile içi şiddet 
iddiasını içermeyen uyuşmazlıklar, arabu-
luculuğa elverişli olup, sadece icra edile-
bilirlik şerhi verilmesine ilişkin inceleme 
duruşmalıdır. Bununla birlikte şikayete 
bağlı suçlar, taksirle yaralama gibi kısmen 
basit nitelikli uyuşmazlıklarda arabulucu 
devreye giriyor. 

Bu tür olaylarda süreç nasıl işliyor, örnek 
verebilir misiniz?

Basit yaralamalı kavgalarda mesela… Bu 

ARABULUCULUK 
SİSTEMİ:

MAHKEMEYE 
GİTMEDEN

BARIŞA
BİLİRSİNİZ!

AVUKAT 
SEVİLAY ASLAN 
DİRLİKTUTAN
İLE SÖYLEŞİ 

42

Ekovizyon Güncel



yasadan önce de taraflara zaten “Uzlaş-
mayı kabul ediyor musunuz?” diye soru-
yorlardı. Ama arabuluculukta mahkemeye 
hiç çıkmıyorsunuz. Bir taraf diyor ki “Ben 
yaralandım”, diğer taraf da diyor ki “Gu-
rurum rencide oldu” Karşılıklı nasıl anla-
şılabilinir? Yaralanma sebebiyle diyelim 
kişi 500 lira harcamış; masrafının karşı-
lanmasını isteyebilir. Diğeri de babasının 
önünde küçük düşmüş, özür dilenmesini 
isteyebilir. Bu şekilde bir uzlaşmayla işlem 
tamamlanmış oluyor. Yani serbest tasar-
ruf hakkını kullanıyor. 

Arabulucular nasıl ikna ediyor tarafları, 
ne söylüyor?

Tarafların göremedikleri şeyleri gösteri-
yor aslında. Onları yönlendirmiyor, kendi 
çözümlerini kendilerinin üretmelerini sağ-
lıyor. “Yargılama sürecine girerseniz bu 
dava beş yıl sürer” demiyor sözlü ifadeyle. 
Tarafa soruyor, “Yargılama süreci ne kadar 
sürer biliyor musunuz?” Taraf, kendisi dü-
şünüyor buluyor. İki yıl yerel mahkeme, 
iki yıl Yargıtay sürse, bir yıl kesinleşmesi 
sürse, ortalama beş yıl. Ben ne kadar para 
alacağım?  1 milyar Lira diyelim. Beş yıl 
içerisindeki kaybın hesaplaması sağlanı-
yor ama yönlendirmemek için şahsın bu 
süreci kendisinin çözmesi sağlanıyor. Her 
iki tarafında kazanması esasına dayanıyor 
arabuluculuk; kazan kazan kuralı.

Bugüne kadar yaşadıklarınızdan yola 
çıkarak, arabuluculuk sisteminin Türki-
ye’nin sosyolojisine uygun olduğunu dü-
şünüyor musunuz?

Çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bili-
yorsunuz, herhangi bir uyuşmazlık yaşa-
dığımızda bir büyüğün araya girmesini 
isteriz. Arabuluculuk konusu da genel-
likle bu olaylarla ilgili. Mesela aile içi ge-
çimsizlikler. Eğer arabulucuya bir güven 
oluşmuşsa, çıkacak olan sonuca da gü-
venilir diye düşünüyorum. Onun için son 
derece kaliteli, bana göre insani duyguları 
yüksek, her şeyden arınmış bir arabulucu 
profilinin olması lazım.

Bugüne kadar arabuluculuk sisteminin, 
‘mahkemelerin yükünü azaltma’ amacına 
ne kadar hizmet ettiğini düşünüyorsu-
nuz? Bunun için uzun yıllar mı gerekiyor? 

Bence tam olarak hayata geçtikten son-
ra mahkemelerin iş yükünü önemli ölçü-
de azaltacağını düşünüyorum. Türkiye’de 
itibar, her alanda çok önemli. Daha gizli, 
daha kısa sürede ve daha ekonomik çö-
züm sunuyor arabuluculuk; itibarınızı 
koruyor. Bir de arabuluculuk sistemi top-
lumsal psikolojimize oldukça uygun. Mah-
kemelerin yükünü düşünelim… Günde 60-
70 davaya bakıyor hâkimler. Sabah 9 ila 
öğlen 1 arasındaki zamanda. Sizi ne kadar 
dinleyip anlayabilir. Dosyayı ne kadar in-

celeyebilir. Belki de anlatmak istediğiniz 
çok şey var. Karşı taraf sizden tam olarak 
dinlediğinde, aslında hak da verebiliyor 
bazen. İletişim sıkıntısını da büyük ölçüde 
ortadan kaldıran bir sistem arabuluculuk. 
Arabuluculuk için güzel bir örnek veriliyor; 
bir taraf portakallı kek yapmak istiyor, bir 
taraf da portakal suyunu istiyor. Böyle bir 
durumda o portakalı nasıl kullanırsınız? 
Suyunu sıkıp karşı tarafa verirsiniz, posa-
sını da kek için kullanabilirsiniz!

Ne kadar bir fatura ile karşılaşıyor taraf-
lar?

Çok düşük. Arabuluculuk asgari ücret 
tarifesi var. İki taraf ayrı ayrı ödüyor bu 
parayı. Mesela aile hukuku ile ilgili bir 
uyuşmazlık için taraf başına bir saati 80 
TL. Hele ilk toplantıda çözüme ulaşırsanız, 
inanılmaz ucuz bir yöntem. Bunu mahke-
meye taşısanız, hem zaman kaybı hem 
para kaybı. Üstelik mahkeme salonundaki 
herkes özelinizi dinliyor, bu sistemde öyle 
değil…

Şirketlerin bu arabuluculuk konusundaki 
avantajları neler olabilir?

İşçi ve işveren arasında birbirlerini an-
layamamaktan kaynaklanan sorunların 
çözümü noktasında arabuluculuğun çok 
başarılı olacağına inanıyorum. Şirketler 
arasında da aynı şekilde. Şirket evlilik-
lerinde, şirket ortaklıklarındaki iletişim 
sıkıntısında da çok önemli bir çözüm un-
suru. Aile şirketlerinin yaşadığı sıkıntılarda 
da. Bir örnek vereyim. Yönetim kurulunda 
bulunan iki aile üyesinden biri, diyelim bir 
alacak için mahkemeye gitmek istiyor. Bir 
diğeri ise itibarını düşünüp gitmek iste-
miyor. Bu noktada da arabulucu devreye 
girip, niye gidilip gidilmemesini açabilir. 
Problemi netleştirebilir, dolayısıyla çözüm 
kolaylaşır. İş adamlarına arabuluculuk ko-
nusuna giren uyuşmazlıklarda bir arabu-
lucuya gitmelerini mutlaka tavsiye ediyo-
rum. Hem ekonomik hem de gizlilik süreci 
açısından bu çok önemli onlar için.

Ara spot

“Bir taraf portakallı kek yapmak istiyor, bir 
taraf da portakal suyunu istiyor. Böyle bir 
durumda o portakalı nasıl kullanırsınız? 
Suyunu sıkıp karşı tarafa verirsiniz, posa-
sını da kek için kullanabilirsiniz!... İşte ara-
buluculuk buna benziyor!”

Kaynak: Ekonomik Denge Ato 
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1 Ocak 2016’dan itibaren Elektronik Tebli-
gat uygulamasına geçilecek olup, üyeleri-
mizin e- tebligat ile ilgili olarak aşağıdaki 
hususlara dikkat etmeleri hatırlatılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı e- beyanname, 
e- yoklama uygulamasından sonra vergi 
mükelleflerine yapacağı tebligatları da 
01/01/2016 tarihinden itibaren “elektro-
nik” olarak yapacağını 27/08/2015 günü 
yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel 
Tebliği ile açıklamıştır. Söz konusu tebliğ 
ile getirilen düzenlemelerin ana başlıkları 
ile 456 sıra no.lu Vergi Usul Genel Tebliği 
(VUK) metni aşağıda yer almaktadır. Üye-
lerimizin ileride cezalı duruma düşme-
mesi için bağlı oldukları Vergi Dairelerine 
ve Mali Müşavirlerine müracaat etmeleri 
önemle duyurulur.

E- TEBLİGAT NEDİR :

Elektronik tebligat (E- Tebligat), 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapı-
lacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan 
usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elve-
rişli elektronik adres vasıtasıyla elektronik 
ortamda tebliğ yapılması” olarak tanım-
lanmıştır.

Elektronik olarak yapılan tebliğler, fiziki 
ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu 
doğurmakta olup, muhatabın elektronik 
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gü-
nün sonunda yapılmış sayılır.

E- TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER :

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre teb-
liği gereken elektronik evrak, elektronik 

tebligat sistemi kullanılmak suretiyle mu-
hatabın elektronik tebligat adresine tebliğ 
edilebilecektir.

Söz konusu Tebliğ ile; tebliğe elverişli 
elektronik adres kullanma zorunluluğu 
getirilen ve kendisine elektronik ortamda 
tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belir-
tilmiştir.

A) – Kurumlar Vergisi Mükellefleri

B) – Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönün-
den gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar 
(Kazançları basit usulde tespit edilenlerle, 
gerçek usulde vergiye tabi olmayan çift-
çiler hariç)

C) – İsteğe bağlı olarak kendilerine elekt-
ronik tebligat yapılmasını talep edenler

E- TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR :

A) KURUMLAR VERGİSİ Mükelleflerinin 
Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi 
Edinmesi

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 
2016 tarihine kadar elektronik tebligat ad-
resine sahip olabilmek için gerekli başvuru 
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bunun için “ Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler 
için)” ni Kurumlar Vergisi yönünden bağlı 
bulundukları vergi dairesine vermeleri ge-
rekmektedir.

Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, ka-
nuni temsilcileri veya elektronik tebligat 
sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik 
özel yetki içeren noterde verilmiş vekalet-

nameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla 
bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet 
tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri 
ise; işe başlama tarihini takip eden 15 gün 
içerisinde elektronik tebligat talep bildiri-
minde bulunmak zorundadır.

B)- GELİR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildiri-
mi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

Gelir Vergisi Mükellefleri de 01.01.2016 
tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” ni GİB WEB 
SAYFASINDAKİ internet vergi dairesinde 
elektronik ortamda doldurmaları ve elekt-
ronik tebligat sistemini kullanmaya başla-
maları gerekmektedir.

GİB internet vergi dairesini kullanarak 
elektronik ortamda bildirimde bulunan 
gelir vergisi mükelleflerine internet ver-
gi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi 
verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme 
her girişlerinde sistem tarafından kimlik 
doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik 
tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Gelir Vergisi mükellefleri, söz konusu bil-
dirimi kendileri veya elektronik tebligat 
sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik 
özel yetki içeren noterde verilmiş vekalet-
nameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla 
gelir verisi yönünden bağlı bulundukları 
vergi dairesine bizzat vermeleri de müm-
kündür.

Vergi Dairesine bizzat veya vekili aracılı-
ğıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin 
başvuruları değerlendirilecek ve gerekli 
şartları taşıyan mükelleflere internet ver-

E-TEBLİGAT
DÖNEMİ  BAŞLIYOR
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gi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi 
verilecektir.

Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergi-
si mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasın-
da bizzat veya elektronik bilgi sistemi ile 
ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki 
içeren noterde verilmiş vekaletnameyle 
yetkili kılınan kişiler aracılığıyla “elektro-
nik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler 
İçin)” ni doldurarak ilgili vergi dairesine 
vermek zorundadır.

C)- İSTEĞE BAĞLI olarak kendilerine 
elektronik tebligat yapılmasını talep eden 
tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan te-
şekküller ise; katma değer vergisi veya 
gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bu-
lundukları vergi dairesine başvuruda bu-
lunarak sistemi kullanabileceklerdir.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANI-
CI KODU, PAROLA VE ŞİFRESİNE NASIL 
ALINMAKTADIR:

Elektronik Tebligat sistemini kullanmak 
üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi 
ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi 
dairesince, müracaat anında sistemden 
üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı 
kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı 
bir zarf verilecektir.

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Daha 
önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu 
ve şifresi olanlar;

Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı 
kodu ve şifresi bulunanların (kdv iade iş-
lemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları) , 
formda yer alan;

“Daha önceden internet Vergi Dairesi 
kullanıcı kodu ve şifrem bulunması ne-
deniyle, şifremi elektronik tebligat alma 
işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” 
Kutucuğu işaretlenmesi durumunda, aynı 
kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat 
alma işlemlerinde de kullanmaları müm-
kün olacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLME-
Sİ VE MUHATABA İLETİLMESİ:

213 Sayılı VUK hükümlerine göre tebliği ge-
reken evrak, İdarece elektronik imze ile im-
zalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık 

tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elekt-
ronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik tebligat sistemine internet ver-
gi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet 
vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şif-
resine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler 
şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine 
ulaşacaklardır.

İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu, pa-
rola ve şifresi olmayan gerçek kişiler (GE-
LİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ) ise sisteme 
her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile 
elektronik tebligat adresine erişebilecek-
lerdir.

Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ge-
reğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, 
muhatabın elektronik ortamdaki adresine 
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün so-
nunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklene-
rek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl 
süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgi-
lerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli 
bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler 
Başkanlık tarafından alınacak olup, talep 
halinde elektronik tebligata ilişkin delil 
kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere 
sunulacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇI-
KIŞ:

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik 
tebligat sistemine dahil olanların aşağıda-
ki durumlar dışında sistemden çıkmaları 
mümkün değildir.

Tüzel kişilerde ticaret sicili kaydının silin-
diği (nevi değişikliği ve birleşme halleri 
dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat 
adresi kapatılır.

Gerçek kişilerde ise; ilgilinin ölümü veya 
gaipliğine karar verildiğinin idare tara-
fından tespit edildiği durumlarda ölüm/
karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik 
tebligat adresi re’sen kapatılır.

Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesi-
ne başvurması halinde de müteveffanın 
elektronik tebligat adresi kullanıma kapa-
tılır.

CEZA HÜKÜMLERİ VE DİĞER KONULAR :

Elektronik tebligat sistemine dahil olması 
zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen 
yükümlülüklere uymayanlar için Vergi 
Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 
nci maddeleri uyarınca, aynı Kanunun Mü-
kerrer 355 nci maddesindeki cezai müey-
yide uygulanır.

Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluş-
turulan internet vergi dairesi kullanıcı 
kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde 
mükellefe, tüzel kişiler ile tüze kişiliği ol-
mayan teşekküllerde doğrudan kanuni 
temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik 
tebligat adreslerine tebligat gönderimine 
başlanır.

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken 
evrak, muhataplara elektronik tebligat 
sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanun-
da yer verilen diğer tebligat hükümlerine 
göre de tebliğ edilebilir.

Elektronik Tebligat uygulamasına, 
01.01.2016 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

Ancak, bu tarihten önce bildirimde bu-
lunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren 
elektronik tebligat yapılabilmektedir.

KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) SİS-
TEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA :

Yukarıda açıklaması yapılan Elektronik 
Tebligat Sistemi VERGİ Kanunlarının uy-
gulamalarına yöneliktir.

Vergi İdaresinin mükelleflere yapacağı 
tebligatlar “bu sistemin yürürlüğe girme-
si” ile elektronik olarak yapılacaktır.

KEP Uygulaması ise; Tebligat Kanunu ve 
başta TTK (Türk Ticaret Kanunu) olmak 
üzere Vergi Hukuku dışındaki işlemler için 
kullanılmaktadır.

Bu durumda KEP uygulamasına tabi olan 
mükellefler; Vergi Kanunları ile ilgili Tebli-
gatları alabilmeleri için mutlaka elektronik 
tebligat için ayrıca parola ve şifre edinme-
leri gerekir.

Sonuç olarak KEP uygulaması ile Elektro-
nik Tebligat Sisteminin ilişkisi bulunma-
maktadır.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
yerli otomobili makam aracı olarak da kul-
lanacağını belirterek, “Araç C segmentinde 
olacak ama D segmenti yani daha lüks mo-
deli ve daha küçük olan B segmentine de 
çalışmaya başlayacağız” dedi.

Işık, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) 
Başkanı Turgay Türker ve üyelerle derneğin 
merkezinde bir araya geldi. 

Soruları yanıtlayan Işık, yerli otomobili 2019 
sonuna kadar seri üretimden çıkarmayı plan-
ladıklarını söyledi. Şu anda tanıtılan 3 proto-
tipe Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) teknolojisinin yüklen-
diğini, test ve modifikasyonların yapıldığını 
bildiren Işık, 22 Aralık’ta da 4. prototip olan 
suv cinsinin hazır olacağını ve aynı süreçten 
geçeceğini ifade etti.

Işık, 2016 sonunda 30-40 araçlık bir filoyu 
üretmeyi ve bu araçları her türlü arazi, ik-
lim şartlarında test etmeyi amaçladıklarını 
kaydetti. Testlerin sonucuna göre aracın pi-
yasaya çıkacak dizaynını 2018’in mayıs veya 
haziran ayında tanıtmayı hedeflediklerini 
vurgulayan Işık, tanıtılan dizaynı da 2019’un 
sonuna kadar seri üretimle halka sunmak is-
tediklerini dile getirdi.

“Yıllık 3 milyar dolarlık dizel motor ithalatı 
yapılıyor”

Yerli otomobil Ar-Ge’sinin TÜBİTAK Mar-

mara Araştırma Merkezi (MAM) tesislerinde 
yapıldığına değinen Işık, otomobil ve motor 
mükemmeliyet merkezlerinin de burada ya-
pıldığını kaydetti. Işık, 2019 sonunda menzil 
artırıcı içten yanmalı motoru üretmeyi he-
deflediklerini belirterek, “Hedeflenen tekno-
loji elektrikli otomobil ama elektrik altyapı-
sının ve batarya maliyetinin çok olmasından 
dolayı Türkiye’de bu altyapı gelişip, batarya 
maliyetleri de makul seviyeye gelene kadar 
menzil artırıcı yani küçük bir jeneratörü de 
araca koymak durumundayız. Bu jeneratö-
rün motoru içten yanmalı olacak. Şu anda 
benzinli veya LPG üzerinde çalışıyoruz, di-
zel seçeneğimiz de olacak. Elektrik üretip, 
elektrik motorunu besleyecek ve bataryayı 
şarj edecek motoru da yüzde 100 yerli im-
kanlarımızla üreteceğiz” diye konuştu.

Işık, Motor Mükemmeliyet Merkezi’nde hem 
kendi ihtiyaç duydukları hem de sektörün ih-
tiyaç duyduğu motorları yerli imkanlarla fikri 
mülkiyet hakları Türkiye’de olacak şekilde 
geliştireceklerini anlattı. Şu anda yıllık 3 mil-
yar dolarlık dizel motor ithalatı olduğunu bil-
diren Işık, bunun için Motor Mükemmeliyet 
Merkezi’nde Türkiye’nin bu konudaki bütün 
birikimini bir araya getirdiklerini belirtti. 

“Araç C segmentinde olacak”

Gebze’de Otomobil Mükemmeliyet Merke-
zi’nde gelişen tüm teknolojileri ticarileşti-
recek şekilde çalışacaklarına değinen Işık, 
otomobilin üretim yerine ise “babayiğit” ile 
karar vereceklerini söyledi. Ocak sonuna ka-

dar maliyet ve analiz çalışmalarının devam 
edeceğini bildiren Işık, ardından bu işte “ben 
varım” diyenlerle görüşeceklerini ifade etti. 
Karar verdikten sonra bunu açıklayacaklarını 
dile getiren Işık, mart ya da nisan ayı sonu 
gibi bu işleri tamamlamayı hedeflediklerini 
kaydetti. 

“Babayiğit”in bulunmasının programlarında 
bir gecikme yaratmayacağına dikkati çeken 
Işık, şöyle devam etti:

“Babayiğidi 2018’in başında da bulsak bizim 
için çok sorun yok. Çünkü TÜBİTAK’ta biz bu 
çalışmayı ciddi bütüncül bir anlayışla sürdü-
rüyoruz o açıdan çok acelemiz yok. Babayi-
ğidin bulunma süreci de açık ve şeffaf ola-
cak. Babayiğit, bu yükün altına girecek birisi 
olacak, yeterli sermayesi olacak, bu riski ala-
cak. Biz TÜBİTAK ve devlet olarak Ar-Ge’de 
olacağız çünkü bu alan Türkiye için stratejik 
bir alan. Yerli otomobilin başarılı olabilmesi 
için devlet olarak her türlü teşvik ve desteği 
vereceğiz ama biz üretim yapmak istemeyiz. 
Üretim riskini alacak babayiğit bizim önemli, 
hükümet olarak kesinlikle arkasında duraca-
ğız.”

Yerli otomobili makam aracı olarak da kulla-
nacağını söyleyen Işık, “Araç C segmentin-
de olacak ama D segmenti yani daha lüks 
modeli ve daha küçük olan B segmentine de 
çalışmaya başlayacağız” dedi.

Aracın 3 noktada çok önemli olduğunu vur-

IŞIK: YERLİ 
OTOMOBİLİ 2019 
SONUNA KADAR 
SERİ ÜRETİMDEN 
ÇIKARTACAĞIZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, "Testlerin sonucuna göre 
aracın piyasaya çıkacak dizaynını 
2018'in mayıs veya haziran ayında 
tanıtmayı hedefliyoruz" dedi

46

Ekovizyon Haberler



gulayan Işık, şöyle konuştu:

“Aracın bataryası 100 kilometreye kadar çok 
güvenle, rahatlıkla ihtiyaca cevap verecek. 
Akşam cep telefonunuzu şarja takar gibi 
aracınızı şarja takacaksınız sabah kalktığınız-
da dolu olacak. Günde 2-2,5 liralık, ayda 40-
50 liralık şarj maliyetiyle rahatlıkla Ankara’da 
dolaşabileceksiniz. İstanbul, İzmir ya da Er-
zurum’a gitmeniz gerekti, o zaman da batar-
ya zayıfladığında durup şarj etmek zorunda 
değilsiniz. Arkadaki range extender (menzil 
arttırıcı jeneratör) otomatikman devreye 
girecek, hem bataryayı şarj edecek hem de 
motora elektrik verecek. Range extender 
denilen jeneratörün yaktığı yakıtta 100 kilo-
metreyi aşmak için 2 litreyi geçmeyecek. Şu 
anda en iyi araç 4,5-5 litre civarında. Bunun 
aile ekonomisine ne kadar ciddi katkı sağla-
yacağını düşünün. İkincisi, Türkiye petrolde 
dışa bağımlı bir ülke. Her bir aracın 100 ki-
lometrede kullandığı yaklaşık 3 litrelik tasar-
rufu düşünün, bunun ülke ekonomisine ge-
tireceği fayda son derece önemli. Üçüncüsü 
de bütün araçlar böyle olsa emisyon diye bir 
problem kalır mı? Aracın çalışıp çalışmadığı-
nı ekrandan anlayacaksınız yoksa ses duya-
mayacaksınız. Dolayısıyla aile, ülke ve çevre 
açısından son derece önemli bir proje.”

“Yerli otomobilin maliyet bataryaya göre 
belirlenecek”

Işık, yeni teknolojilerin otomobile girmeye 
başladığına dikkati çekerek, mekaniğin ağır-
lığının giderek azaldığını vurguladı. Araçların 
mekanik aksamındaki karlılık oranının da gi-
derek azaldığına işaret eden Işık, şu değer-
lendirmede bulundu:

“Türkiye için en büyük risk de bizim otomo-
tiv endüstrimiz daha çok mekanikte başarılı 
ama dünyada bu alanda bir sıkışma, da-
ralma olacak. Bizim endüstrimizin bundan 
olumsuz etkilenme ihtimali çok yüksek. Yeni 
teknoloji alanlarına kaydığımız zaman işte 
orada katma değerli ürünü Türkiye çok daha 
fazla üretebilir. Mesela batarya, sensör tek-
nolojileri ve nesnelerin interneti denilen araç 
içerisindeki parçaların birbiriyle haberleş-
mesi gibi. Türkiye bunları hem geliştiren bir 

ülke olacak hem de kendi otomobiline bunu 
uyarladığı için ticarileştirmiş olacak. Yani 
yerli otomobil projesini sadece bir yerli oto-
mobil markamız olacak diye değil, Türkiye 
otomobil ve otomobille birlikte geliştirilen 
teknolojilerde söz sahibi, teknoloji geliştiren, 
üreten ve satan bir ülke konumuna geleceği 
için çok önemsiyoruz.” 

Yerli otomobilin çıktığında iddialı olabilme-
si için var olan teknolojilerin kullanılmasının 
yeterli olmayacağına işaret eden Işık, yeni 
teknolojileri araca eklenmesi için gerekirse 
TÜBİTAK ile çağrıya çıkacaklarını kaydetti. 
Yerli otomobilde en büyük maliyet kale-
minin batarya olduğuna dikkati çeken Işık, 
TÜBİTAK’ın batarya teknolojisinde ciddi 
birikimi olduğunu, 2018’in mayıs, haziran 
aylarında hangi bataryanın kullanılacağının 
netleşeceğine ve maliyetin de ona göre be-
lirleneceğini söyledi.

“Kamu alımlarında yerli fiyat avantajı kulla-
nım oranı yüzde 30’a çıktı”

Işık, bir soru üzerine, yerli üretimin kamu 
alımlarında orta yüksek ve yüksek teknolo-
jide yüzde 15’e kadar fiyat avantajını uygu-
lamanın zorunlu kılındığına dikkati çekerek, 
“Orada bir ibarede ‘Yüzde 15’e kadar’ de-
yince bizim sağ olsun bazı bürokratlarımız 
‘Ben bunu yüzde 1-2 uygularım’ gibi ruhunu 
kaybeden bir anlayış gösterdiler. Biz de Ba-
kanlık olarak bunları yakın takip ediyoruz ve 
bunlara müdahale ettik. Şimdi Ar-Ge reform 
paketinde o yorumu dahi ortadan kaldıran 
belki bir açıklık da getireceğiz” diye konuştu. 

Işık, bu yılki kamu ihalelerinde özellikle tek-
nolojik ürün ile ilgili yerli fiyat avantajı kulla-
nım oranının yüzde 10’dan yüzde 30’a çık-
tığını belirterek, “İnanıyoruz ki 2016’da bu 
oran daha da artacak” dedi. 

İş bitirme belgesi olmadığı için daha önce 
ihalelere giremeyen firmaların düzenleme-
ler sonrasında kamudan aldığı ihale oranının 
1 milyar dolar seviyesine geldiğini belirten 
Işık, kamu alımlarını Türkiye’nin teknolojisini 
yükseltmek için kaldıraç olarak kullandıkları-

nı ifade etti. 

Işık, özellikle raylı sistem konusunda bazı 
küresel oyuncuların Türkiye’de ortak üretim 
için yerli firmalarla anlaşmalar yaptığını bil-
diklerini dile getirerek, bazı yabancı yatırım-
cıların İzmir’de yüksek teknoloji ile ilgili yatı-
rım yapmaya başladığına dikkati çekti.

Amerika’da dünyanın en büyük şirketlerin-
den birinin üst düzey yetkilileri ile toplantı 
yaptıklarını ifade eden Işık, onlara Bilişim Va-
disi’nde yer vermek istediklerini, şirket tem-
silcilerinin tek istediğinin nitelikli insan gücü 
olduğunu söyledi. 

“2015 yılındaki Ar-Ge destek bütçesini ta-
mamen kullandık”

Bakan Işık, Ar-Ge bütçesine ilişkin bir soru 
üzerine de 2015 yılındaki destek bütçesini 
tamamen kullandıklarını, KOSGEB’te bütçe 
gerçekleşme oranının yüzde 120’leri geçti-
ğini, TÜBİTAK’ta boşta kalan paranın olma-
dığını bildirdi. 2016 yılında bazı çok önemli 
projelere de ciddi kaynaklar ayıracaklarını 
ifade eden Işık, bunlardan bazılarının “Yer-
li otomobil, Motor Mükemmeliyet Merkezi, 
Otomobil Mükemmeliyet Merkezi, Biyotıp 
ve Genom Mükemmeliyet Merkezi” olduğu-
nu söyledi. 

Yerli otomobili bir teknoloji geliştirme plat-
formu olarak değerlendirdiklerinin altını 
çizen Işık, “Asıl bütçe görüşülürken TÜBİ-
TAK’ın ve Bakanlığın bütçesinin ihtiyaçlara 
cevap verecek oranda artırılması ile ilgili ge-
rekli taleplerimizi yapacağız. Hükümetimi-
zin bu konu ile ilgili yaklaşımı gayet olumlu. 
Ar-Ge’ye inovasyona ve üretime yönelik bir 
kısıtlama düşüncesi yok” dedi. 

Işık, örneğin yerli otomobil projesinde ay-
rılan kaynağı kullandıklarını, daha sonra 
Maliye Bakanlığının projeye gerekli olan ek 
ödeneği aktardığını ifade ederek, “Ar-Ge’de 
bütçe birinci sorunumuz değil” ifadesini kul-
landı.
Kaynak: 

http ://www.bloomberght .com/haber ler/ha-
ber/1843022-isik-yerli-otomobili-2019-sonuna-ka-
dar-seri-uretimden-cikartacagiz  
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Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu, 
Eskişehir AB Bilgi Merkezi ve Eskişe-
hir Ticaret Odası’nın (ETO) işbirliğiy-

le Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
‘Gündem Girişimcilik: Avrupa’da İş Yapma’ 
konulu panel düzenlendi. Anadolu Üniver-
sitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki Öğren-
ci Merkezi Salon 2009’da yapılan Prof. Dr. 
Sevgi Ayşe Öztürk’ün yönettiği panele 
konuşmacı olarak Aras Holding Yönetim 
Kurulu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Evrim Aras, Düşyeri Çizgi Film Stüdyoları 
Kurucu Ortağı Ayşe Şule Bilgiç,Twigy Yö-
netim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, Sarar 
Grup CEO’su Emre Sarar ile Sütiş CEO’su 
Emre Kocadağ katıldı.

Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Hülya Esel ve Kurul Üyeleri Özlem Levent, 
Hale Bakıcı, Sevgi Kaçar, Emine Kaplan’ın-
da katıldığı programda konuşan Aras Hol-
ding Yönetim Kurulu ve TOBB Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras 400 
milyon lira borçla devraldığı şirketlerinin, 
şuanda 900 milyon liralık ciro ile Türki-
ye’nin önde gelen kargo şirketi haline gel-
diğini söyledi. Evrim Aras başarı öyküsü-
nü şöyle anlattı:

“Hayattan keyif alan, yaşama aşık ve ge-
nelde neşeli bir kadınım. 11 yaşında bir 
oğlum var, hayatımın aşkı. Doğayı çok 
seviyorum, doğada şarj oluyorum. Haya-
tın heyecanını doya doya yaşamayı sevi-
yorum. Küçükken tek hayalim sahnede 
olmaktı. Aslında opera sanatçısı olmak 
istiyordum. Konservatuar sınavlarına gir-
dim ve kazandım ama babam ‘Hayır’ dedi. 
Ben de namluyu savaş muhabirliğine çe-
virdim. Bir televizyon kanalında çalışmaya 
başladım. Bir kriz patladı ve son giren ilk 
çıkar mantığıyla işsiz kaldım. İşsiz, parasız 
ne yapabilirdim. Hiç kapanmayacak kapı 
olan ailemin kapısını çaldım. Aras Kar-
go’da çalışmaya başladım. Her kademe-
de görev aldım. Kargo dağıttım, teslimat 
yaptım, fatura kestim. Şubelerde müdür-
lük yaptım. Mutfakta yetiştim ve adım 
adım yükselmeye başladım. Babamın ve-
fatından sonra 2008 yılında Aras Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevi 
devraldım. Devraldığımda henüz 28 ya-

şımdaydım ve 2.5 yaşında bir oğlum vardı. 
250 milyon lira bir borç ile personel ma-
aşlarını 6 ay geriden ödüyorduk. Üstüne 
bir de 24 milyon vergi cezası yedik. Eksi 
400 milyon lirayla benden büyük bir yükü 
taşımak sorumluğunu aldım. Ondan sonra 
bu durumu nasıl yöneteceğimize oturup 
karar vermeye başladık. Önümüze çeşitli 
modeller koyduk ve büyük bir dürüstlük-
le yollara çıktım. Bütün çalışma arkadaş-
larıma biz bunun üstesinden gelebiliriz 
diye anlattım. Onlar da beni güvenleriyle 
onurlandırdılar. Daha sonra hep birlikte 
koşmaya başladık. Bugün 900 milyon lira 
ciro yapan Türkiye’nin önde gelen kargo 
şirketi haline geldik.”

‘HİÇBİR ŞEYİM YOKTU’

Düşyeri Çizgi Film Stüdyoları Kurucu Or-
tağı ve Pepe’nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç 
de çizgi film yapmak istediği yıllarda Tür-
kiye’de yeterli iş gücünün olmadığını fark 
ettiğini söyledi. Bilgiç şöyle davam etti:

“Bu projeye varım dediğimde elimde 
hiçbir şey yoktu. Ayşe Şule dışında, ken-
di aklım, kendime göre o zamana kadar 
biriktirdiğim bilgim, birikimim dışında fi-
nansal anlamda hiç bir şeyim yoktu. Sa-
dece hissettiklerim, inançlarım, gördükle-
rim vardı. Ülkemizde sürekli yakınıyoruz, 
sürekli olumsuzluklarından bahsediyoruz 
ama bizim ülkemiz müthiş fırsatlarla dolu. 
Denenmemiş ve yapılmamış da çok şey 
var. Bir gün Türkiye’de neden çizgi film 
yapılmıyor diye düşündüm. Bu soru aklı-
ma düştüğünde bunun nedenlerini merak 
ettim ve araştırmaya başladım. Yolu çizgi 
filmden geçen herkesi aradım. Araştırdı-
ğımda gördüm ki, bundan 9 yıl öncesin-
den bahsediyorum Türkiye’de çizgi film 
yapılmaması için gerekli her şey var. Ye-
terli iş gücü yok. O dönem yılda 15 mezun 
veren bir tane üniversite çıktı karşıma o 
da Anadolu Üniversitesi.”

Twigy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ön-
cel,  Sarar Grup CEO’su Emre Sarar ile 
SÜTİŞ CEO’su Emre Kocadağ da konuş-
malarında başarı öykülerini, girişimciliği 
ve Avrupa’da iş yapma konularını anlattı.

BİLECİK KADIN 
GİRİŞİMCİLER 
KURULU 
GÜNDEM 
GİRİŞİMCİLİK 
PANELİNE 
KATILDI
ESKİŞEHİR’de gerçekleştirilen 
‘Girişimcilik’ paneline konuşmacı 
olarak katılan iş insanları, 
kendilerinin ve şirketlerinin 
başarı öykülerini anlattı. Panele 
üniversite öğrencileri yoğun ilgi 
gösterdi.
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4. ANTALYA 
AKREDİTASYON
ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği(TOBB), Oda/Borsa 
Akreditasyon Sistemi çalış-
maları kapsamında, 191 Ak-
redite oda ve borsanın genel 
sekreter ve akreditasyon so-
rumluları için düzenlediği 4. 
Antalya Akreditasyon Çalış-
tayı’nı, 5-7 Ekim 2015 tarih-
lerinde gerçekleştirdi. 

TOBB Reel Sektör Araştırma Geliştirme 
ve Uygulama Dairesi Başkanı ve Akre-
ditasyon Kurulu Üyesi Fatih SOYSAL’ın 

açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaya 280 
kişi katıldı.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sek-
reteri Bedri Öztürk’ün de katıldığı Çalışta-
yın ilk gününde, TOBB Akreditasyon Kurulu 
Sekreteri tarafından, Oda/Borsaların Akre-
ditasyon Standardı kriterlerine ilişkin 2014 
yılı performanslarını yansıtan istatistiklerin 
yer aldığı sunumu gerçekleştirdi. Ardından 
TOBB Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce TOBB ta-
rafından yürütülen Bilişim Projeleri hakkın-
da bilgilendirme yapılarak mevcut durumda 
uygulanan ve gelecekte uygulanması düşü-
nülen “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”ne ait 
TOBB’un çalışmalarına değinildi. İlk günün 
sonunda, akreditasyon standardında yer 

alan “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Üye 
İlişkileri” kriterlerine yönelik olarak, TOBB 
ETÜ SEM eğitmenlerince “İş Yaşamında 
İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim” başlıklı su-
num gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde, akreditasyon 
standardında yer alan “Protokol Kuralları”, 
“ISO 9001 Kalite Yönetimi Standardı’nın 
Yeni Versiyonu”,  “ISO 27001 Bilgi Güven-
liği Yönetim Sistemi”, “Mazaret Yok” kişi-
sel gelişim programı ve “Kurumsallaşma 
Yolunda Etkin Sosyal Medya Kullanımı”  
konularında sunumlar yapıldı.

Yapılan genel değerlendirmenin ardından 
katılımcılar YÖREX Yöresel ürünler fuarını 
ziyaret etti.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı’nın (BEBKA) 13’ncü Kalkın-
ma Kurulu Toplantısı’nda, Kalkınma 

Kurulu Başkanlığı’na oy birliğiyle Eskişe-
hir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan 
seçildi. Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliğini 
ise Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Halis Nalbant yapacak. 

BEBKA’nın 13’ncü Kalkınma Kurulu Top-
lantısı Eskişehir’de; BEBKA Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili ve Eskişehir Valisi Güngör 
Azim Tuna’nın yanı sıra Bozüyük Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ve 
BEBKA Kalkınma Kurulu Üyelerinin geniş 
katılımıyla yapıldı. 

13. Kalkınma Kurulu Toplantısı’nın açılı-
şında konuşan BEBKA Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Eskişehir Valisi Güngör 
Azim Tuna, BEBKA’nın önemli işlere imza 
atan bir oluşum olduğuna dikkat çekti. 
Vali Tuna, Kalkınma Kurulu’nda göreve 
yeni seçilen başkan,  başkan yardımcısı ve 
divan katip üyelerinin başarılı çalışmalara 
imza atmaya devam edeceğine inandığını 
söyledi. 

Benim için en değerli zaman dilimi BEB-
KA Kalkınma Kurulu’nun önceki başkanı 
Hasan Çepni ise yaptığı veda konuşma-
sında, BEBKA Kalkınma Kurulu’nda 2 yıl 
başkan yardımcılığı ve 2 yıl da başkanlık 
görevini yaptığını hatırlattı. Çepni, bu sü-
reler zarfında bölgesel kalkınmaya yöne-
lik projelerin gerçekleştirildiğini söyledi. 
Çepni, “Benim için bu güzide toplulukta 
geçirdiğim zamanlar, en önemli ve değerli 
zaman dilimi olacaktır” dedi. Hasan Çep-
ni, sözlerini görev süresi boyunca kendi-
sine destek verenlere teşekkür ederek 
tamamladı. 

Zeydan, başkanlığa seçildi.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen 
başkanlık ve divan katip üyeliği seçimin-
de, BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanlığı’na 
Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer 
Zeydan, Başkan vekilliğine Bilecik İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant se-
çildi. Kalkınma Kurulu katip üyeliklerine 
ise Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ab-
dullah Damar ve MÜSİAD Eskişehir Şube 
Başkanı Abdul Vahap Satıcıoğlu getirildi. 

BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanlığı’na oy 
birliği ile seçilen Ömer Zeydan, yaptığı 
teşekkür konuşmasında, “Sizlerin güveni 
ve teveccühü ile bizlere tevdi ettiğiniz bu 
anlamlı görevi ifa etmemiz için verdiğiniz 
destek ile yeni seçilen Kalkınma Kurulu 
Üyesi arkadaşlarımın ve şahsım adına te-
şekkür ederim” dedi. 

Ortak dil ve fikir birliği

Başkanlık görevini devraldığı Hasan Çep-
ni’ye de gösterdiği özverili çalışmalardan 
ötürü teşekkür eden Zeydan, “Bizler, tec-
rübesi ve fikirleri ile ajansın yol gösteri-
cisi olan Kalkınma Kurulu üyeleri olarak 
bundan önce olduğu gibi ortak dil ve fikir 
birliği ile hep birlikte hareket etmeye, ku-
rumsal bilgi ve tecrübelerimizi paylaşma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Zeydan’ın açıklamalarının ardından top-
lantı, geçen dönem görev yapanlara pla-
ket takdimi ve BEBKA Genel Sekreteri Ta-
mer Değirmenci’nin 2015 yılı ara faaliyet 
raporu sunumu ve diğer gündem madde-
lerinin görüşülmesiyle sona erdi.

BEBKA 13. 
KALKINMA 
KURULU 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ
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Türkiye teröre karşı tek ses oldu. 
TOBB’un da aralarında olduğu 250 
sivil toplum kuruluşunun destek 

verdiği “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet 
Buluşması” çok geniş bir katılımla ger-
çekleştirildi. Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş-
te  TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
yürüyüşün sonunda seslendirdiği ortak 
açıklamada teröre karşı birlik ve beraber-
lik mesajı verirken, “Bu vatan, bu ülke, bu 
bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye’yiz” 
diye konuştu.

Ankara Sıhhiye Meydanı’nda başlayan 
Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Yürüyüşü 
Ulus’taki Birinci Meclis’in önünde sona 
erdi. Buluşmadaki tek ortak payda Türk 
bayrağı oldu. Etkinliğin sonunda Birinci 
Meclis’in balkonundan ortak açıklamayı 
seslendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle bugün bu anlamlı organizasyo-
nu gerçekleştiren meslek kuruluşlarımıza, 
sendikalarımıza, sivil toplum örgütlerimi-
ze ve bizi yalnız bırakmayan Türkiye’nin 
dört bir tarafından Ankara’ya gelen tüm 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bugün buraya gelen insanlar ülkemizin, 
milletimizin, devletimizin birliğine ve bü-
tünlüğüne sahip çıktılar.

Hep birlikte teröre karşı milli bir duruş 
sergilediler, milletimizin kardeşliğini gös-
terdiler.

Bugün burada olan bizler, farklı dünya gö-
rüşlerine, farklı düşüncelere sahibiz.

Ama ortak noktalarımız var. 

Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, hepi-

miz bu ülkenin sevdalısıyız.

Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, huzuru-
muz, bugünümüz, yarınımız hedefteyken 
sessiz kalamayız.

Bizi bize, komşuyu komşuya, kardeşi kar-
deşe düşman etmeye çalışanlara karşı 
sessiz kalamayız.

Bir tarafta terör belasını hep birlikte ya-
şarken, toplumda her geçen gün kutup-
laşma artarken, akıl ve vicdan tutulması 
karşısında sessiz kalamayız.

İşte bu yüzden her görüş ve düşünceden, 
toplumun tüm kesimlerinden mahşeri bir 
kalabalık bugün burada.

Birliğimizin ve bağımsızlığımızın simge-
si olan ay yıldızlı bayrağımızı alıp buraya 
geldik.

Milletimizin kardeşliğini korumak için bu-
raya geldik.

Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu 
boşa çıkarmak için buraya geldik.

Bizi ayırmaya çalışan fitne ateşini söndür-
mek için buraya geldik.

Huzura kastedenlere karşı tek yürek oldu-
ğumuzu göstermek için buraya geldik.

Toplumsal barışa güç vermek ve kırılan 
umutları yeniden yeşertmek için buraya 
geldik.

Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, 
umut dolu geleceğimize odaklandık. 

Terörü lanetledik, kardeşliğimize sahip 
çıktık. TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE 
EVET dedik.

Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

temellerinin atıldığı Meclis’teyiz.

Yürüyüşümüzün burada sonuçlanması 
son derece önemli bir mesajı içermekte-
dir.

Bu milletin birlikte yaşama iradesinin ilk 
timsali olan kurucu Meclis’teyiz.  

Aziz milletimiz,

Gün, demokrasimize, birliğimize ve birbi-
rimize sahip çıkma günüdür.

Hep birlikte bugün sağduyumuzu ortaya 
koyduk.

Hep birlikte bugün vicdanımızın sesine 
kulak verdik.

Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir 
araya geldik. Bundan sonra da bu kararlı 
birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

Kalbini öfkeyle dolduranların değil, yüreği 
kardeşlik ve barışla çarpan insanların sesi 
olacağız.

Teröre tepki göstermek adına vatandaşla-
rımızı rencide edecek, kardeşliğimize za-
rar verecek her tür eylem ve söylemlerden 
kaçınmalıyız.

Bu millet terörün karşısında.

Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor.

Birlik, beraberlik içinde geleceğe kararlı-
lıkla yürümek istiyor.

Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, birbi-
rimizin kardeşiyiz.

Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin.

Hep birlikte Türkiye’yiz.

Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre Hayır 
Kardeşliğe Evet.”

TÜRKİYE TERÖRE 
KARŞI TEK SES 

OLDU
TERÖRE HAYIR 

KARDEŞLİĞE 
EVET



Ülkemize ve ilçemize Sanayi Yatırımları ile Değer Katan KOÇ Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KOÇ'un vefatını üzüntü ile öğrenmiş 
bulunuyoruz. Merhuma Allahtan Rahmet, Ailesine, Yakınlarına, İş 
Dünyasına ve Tüm Sevdiklerine Camiamız Adına Başsağlığı Dileriz.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası
21.01.2016

Toprak Holding ve Odamız Üyesi 
Holding Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı, ilçemize sanayi yatırımları 
ile değer katan Sayın değer işadamı ve sanayici sayın Halis TOPRAK’ın 
vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına, iş dünyasına ve tüm 
sevdiklerine camiamız adına başsağlığı dileriz.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası
05.01.2016

Vefat Tarihi
25.03.2015

Vefat Tarihi
15.06.2015

Vefat Tarihi
12.09.2015

Vefat Tarihi
03.07.2015

Vefat Tarihi
04.11.2015

Vefat Tarihi
06.10.2015

AFYON MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ERSOY METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Vefat Tarihi
30.12.2015

SOYLU YALITIM TAAHHÜT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

53

Ekovizyon Taziye



BAŞLIKLAR İLE 2015 EKONOMİ ALMANAĞI 

OCAK AYI  GELİŞMELERİ

► İsviçre Merkez Bankası Euro 
karşısındaki 1.20’lik müdahale kurunu 
kaldırdı

► AMB 1.1 trilyon euroya ulaşacağı 
öngörülen tahvil alım programını açıkladı

► Yunanistan’da yeni hükümetin AB ile 
yaptığı borç yapılandırma görüşmeleri 
piyasalar tarafından yakından izlendi

► Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil 
alım programı Euro/Dolar paritesindeki 
düşüşü hızlandırdığı görüldü

► Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin 
"BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede 
bulunan kredi notunu ve "durağan" not 
görünümünü teyit etti.

► Merkez Bankasının ihracat reeskont 
kredisi limiti yükseltilirken, kapsamı 
genişletildi reeskont kredisi kapsamına 
alındı.

ŞUBAT AYI  GELİŞMELERİ

► Fed’in beklenen sıkılaştırma adımının 
piyasalarda yarattığı oynaklık varlık fiyat-
larında etkisini sürdürdü

► Euro Bölgesi’nde tahvil alım programı-
nın yanında Yunanistan’ın borç yeniden 
yapılandırılmasına dair görüşmeler doları 
destekledi

► Merkez Bankası döviz rezervleri 27 Şu-
bat itibariyle 108.6 milyar dolar oldu

► Merkez Bankası Şubat’ta 25 baz puan-
lık faiz indirimi yaptı

MART AYI  GELİŞMELERİ

► Meksika Körfezi’nde petrol platfor-
munda yangın çıktı 

► Uluslararası derecelendirme kuruluşu 
Moody’s Türkiye’nin notunu güncelleme-
di

► ABD Merkez Bankası verilerine göre  
Yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktiveteler 
yavaşladı.

► AMB para politikasında değişiklik ger-
çekleştirmedi 

► Draghi “konfeti protestosu”na maruz 
kaldı. 

► Yılın ilk çeyreğinde bütçe harcamaları 
bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12,1 
oranında genişlerken, bütçe gelirlerindeki 
artış % 8,5 düzeyinde kaldı. 

► Türkiye’de TÜFE’de yıllık artış Nisan 
ayında %7,91 seviyesinde gerçekleşti. 

► IMF, 15 Nisan’da yayımladığı küresel 
finansal istikrar raporunda geçtiğimiz 6 
aylık döneme kıyasla küresel F inansal is-
tikrara ilişkin risklerin arttığını belirtti. 

► Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde % 7 
büyüdü

► İhraç kalemlerinin büyük bölümünde 
gözlenen düşüş eğilimi Nisan ayında da 
devam etti. Bununla birlikte, altın ihraca-
tındaki güçlü seyrin Nisan ayında da sür-
düğü görüldü.

►OCAK AYI  GELİŞMELERİ ►ŞUBAT AYI  GELİŞMELERİ ►MART AYI  GELİŞMELERİ
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MAYIS AYI  GELİŞMELERİ

► Fed, faiz artırımı konusunda “sabırlı” 
olunacağı ifadesini terk etti 

► Avrupa Merkez Bankası’nın Frank-
furt’taki yeni merkezinin açılışında pro-
testo gösterileri düzenlendi. 

► ABD’de işsizlik oranı % 5,5 seviyesine 
ilerledi 

► Avrupa Merkez Bankası , Mart ayında 
devlet tahvili almaya başladı

► Brezilya Merkez Bankası bir kez daha 
faiz artırd. Mart ayında politika faiz ora-
nını 50 baz puan artırarak son 6 yılın en 
yüksek düzeyi olan % 12,75’e çıkardı.

► Fed toplantısı öncesinde 1,05 seviye-
sinin altına kadar gerileyen euro/dolar 
paritesi Mart ayını 1,0730 düzeyinden ta-
mamladı.

► Türkiye’de işsizlik oranı % 10,9 seviye-
sinde

► Ekonomik aktivitedeki yavaşlama iş-
gücü piyasalarının zayıf bir görünüm serg 
ilemesine neden oldu. Hanehalkı İşgücü 
İstatistikleri’ne göre, Türkiye genelinde 
işsizlik oranı Aralık döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 1,3 puan yükse-
lerek % 10,9 oldu.

► TÜFE’deki yıllık artış %7,61 seviyesinde 
gerçekleşti

► Mart ayındaki Fed toplantısının ardın-
dan ise faiz oranları bir miktar düşüş kay-
detti. 31 Mart itibarıyla 2 yıllık gösterge 
tahvilin bileşik faiz oranı %8,77 düzeyinde 
gerçekleşmişti.

HAZİRAN AYI  GELİŞMELERİ

► Fed, 17 Haziran tarihinde sona eren 
toplantısında % 0-0,25 aralığındaki poli-
tika faiz oranında beklentiler paralelinde 
değişikliğe gitmedi. 

► Türkiye ekonomisi 2015 yılının ilk çey-
reğinde yıllık bazda % 2,3 ile beklentilerin 
üzerinde büyüdü. 

► Mayıs ayını 82.981 seviyesinden kapa-
tan BİST-100 endeksi, Haziran ayının ilk 
yarısında siyasi belirsizliklerin artmasına 
bağlı olarak dalgalı bir seyir izledi, genel 
seçimin hemen sonrasında da gün içinde 
75.268 düzeyini gördü. 

► Mevduat hacmindeki yıllık artış % 21,7 
seviyesinde seyretti

► Türkiye’de yapılan genel seçimler so-
nucunda Adalet ve Kalkınma Partisi 13 
yıllık tek başına iktidarını kaybetti. HDP 
ise barajı aştı.

► Bankacılık sektörünün menkul kıymet 
portföyü 19 Haziran 2015 itibarıyla yılso-
nuna göre % 4,6 oranında genişledi. 

NİSAN AYI  GELİŞMELERİ

► TCMB’nin rezervlerinde hızlı gerileme 
görüldü.Mart ayında rezerv varlıklar 6,6 
milyar dolar ile sert bir düşüş kaydetti. 

► Bankacılık sektörünün menkul kıymet-
ler portföyü 22 Mayıs itibarıyla yıllık baz-
da % 7,9 oranında genişleyerek 312 milyar 
TL düzeyinde gerçekleşti. 

► Uluslararası kredi derecelendirme ku-
ruluşu Standard & Poor’s, Türkiye’nin 
yatırım yapılamaz seviyede olan yabancı 
para cinsinden BB+ notunu ve negatif gö-
rünümünü teyit etti

► Fed’in 28-29 Nisan’da gerçekleştirdiği 
para politikası toplantısının 20 Mayıs’ta 
yayımlanan tutanaklarında piyasalara 
yeni bir sinyal verilmedi. 

► Mayıs’ta PMI verisi, Aralık’tan bu yana 
ilk kez 50 eşik seviyesinin üzerinde ger-
çekleşti 

► Nisan’da ihracat hacmi yıllık bazda % 
0,2 oranında artış kaydederken ithalat 
hacmi % 11,1 azaldı. 

► TÜFE yıllık bazda artış eğilimini Mayıs 
itibarıyla art arda dördüncü aya taşıdı. 
Ocak ayında % 7,24 seviyesine kadar ge-
rileyen TÜFE’deki yıllık artış, Mayıs ayında 
% 8,09 düzeyinde gerçekleşti. 

► TCMB, faiz oranlarını değiştirmedi

► Dış ticaret açığı Mayıs’ta 6,8 milyar do-
lar oldu 

►HAZİRAN AYI  GELİŞMELERİ►MAYIS AYI  GELİŞMELERİ►NİSAN AYI  GELİŞMELERİ
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TEMMUZ AYI  GELİŞMELERİ

► IMF Temmuz ayında yayımladığı “Küre-
sel Ekonomik Görünüm” raporunun gün-
cellemesinde, 2015 yılına ilişkin küresel 
büyüme tahminini % 3,5 seviyesinden % 
3,3’e düşürdü. 

► Dış ticaret açığı Temmuz ayında geniş-
ledi

► Yunanistan ile kreditörler 13 Temmuz’da 
86 milyar euroluk üçüncü kurtarma prog-
ramı üzerinde anlaştıklarını açıkladı. 

► ABD ekonomisi ikinci çeyrekte % 2,3 
büyüdü

► Çin’de hisse senedi piyasası 2015 yılının 
ilk 5 ayında yukarı yönlü bir seyir izledi. Bu 
dönemde yılsonuna göre % 43 oranında 
yükseliş kaydeden Şanghay Bileşik En-
deksi’nde son dönemde ise sert düşüşler 
yaşandı. 

► Yılın ilk yarısında dış ticaret açığı 33 
milyar dolar oldu

► Seçim sonrasında genel olarak dalgalı 
bir seyir izleyen BİST-100 endeksi, Tem-
muz ayını % 2,8’lik kayıpla tamamladı. 
Yılsonuna göre bakıldığında ise, borsa en-
deksi % 6,8 oranında düşüş kaydetti.

► 10 Temmuz’da %9,58 seviyesine kadar 
gerileyen 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faiz 
oranı, izleyen dönemde risk algısının bo-
zulmasının etkisiyle çift haneli düzeylere 
yükseldi.

AĞUSTOS AYI  GELİŞMELERİ

► Euro Grubu Yunanistan’ın kurtarma pa-
ketini onayladı

► Mayıs 2014 döneminde % 8,8 seviye-
sindeki işsizlik oranı bu yılın aynı döne-
minde % 9,3 düzeyinde gerçekleşti. 

► Petrol fiyatlarında dalgalı seyir

► Atina Borsası tekrar işlemlere başladı

► Ağustos’ta PMI 49,3 seviyesine indi.

► İşsizlik oranı % 10,1 seviyesinde

EYLÜL AYI  GELİŞMELER

► Avrupa Merkez Bankası , büyüme ve 
enflasyon tahminlerini düşürdü

► OECD, 16 Eylül’de yayımladığı ara dö-
nem raporunda küresel büyüme tahminini 
2015 için % 3,1’den % 3’e, 2016 için ise % 
3,8’den %3,6 seviyesine indirdiğini açıkla-
dı. 

► ABD ekonomisi 2. çeyrekte % 3,9 bü-
yüdü

► Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Hac 
görevini yapan hacıların Mina’da şeytan 
taşladığı esnada çıkan izdihamda 769 kişi 
hayatını kaybetti. 

► S&P, Japonya’nın kredi notunu indirdi

► TÜFE’nin son iki ayda beklentilerin 
üzerinde yükselmesiyle yıllık enflasyon 
Eylül ayında % 7,95 seviyesine ulaştı. 

► BIST-100 endeksi 2014 sonuna göre % 
13,4 düştü

►TEMMUZ AYI  GELİŞMELERİ ►AĞUSTOS AYI  GELİŞMELERİ ►EYLÜL AYI  GELİŞMELERİ
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EKİM AYI  GELİŞMELER

► IMF, küresel büyüme tahminini 2015 
için % 3,3’ten % 3,1’e, 2016 için % 3,8’den 
% 3,6’ya düşürdü.

► Profesör Aziz Sancar Nobel Kimya 
Ödülü’nü aldı. Nobel Kimya Ödülü’ne Aziz 
Sancar, Thomas Lindahl ve Paul Modrich 
DNA onarımı alanındaki çalışmaları nede-
niyle ödüle layık görüldüler.

► Nobel Ekonomi Ödülü’ne Britanya ve 
ABD çifte vatandaşlığına sahip Angus De-
aton ödüle layık görüldü.

► IMF, Türkiye’ye ilişkin büyüme tahmin-
lerini açıkladı

► 2015 için büyüme tahmini % 3,1’den % 
3’e, 2016 için de % 3,6’dan % 2,9’a çekildi. 

► Temmuz döneminde işsizlik oranı yıllık 
bazda değişim kaydetmeyerek % 9,8 sevi-
yesinde gerçekleşti. 

► Ekim ayında TÜFE aylık bazda % 1,55 
ile beklentilerin bir miktar üzerinde artış 
kaydetti. Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) ise aylık 
bazda % 0,2 oranında düştü.

► Eylül ayında %7,95 olan yıllık TÜFE 
enflasyonu baz etkisiyle bir miktar düşüş 
kaydederek Ekim’de % 7,58 seviyesinde 
gerçekleşti. Bu dönemde Yİ-ÜFE de ben-
zer bir görünüm izlemiş olup yıllık artış 
oranı %5,74 seviyesine indi.

► Merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında 
7,2 milyar TL fazla verdi.

KASIM AYI  GELİŞMELER

► Ak Parti 1 Kasım seçimlerinde %49,50 
oy alarak yeniden tek başına iktidar oldu.

► IMF, 30 Kasım’da Çin para birimi yuanın 
SDR (Özel Çekim Hakkı) sepetine alındığı-
nı açıkladı. 

► Kasım ayında küresel piyasaların gün-
deminde başlıca merkez bankalarının 
para politikalarına ilişkin beklentiler ön 
sıralarda yer aldı. 

► Reel Kesim Güven Endeksi yıllık bazda 
2,6 puan artarak 105,2 seviyesine çıktı. 

► Kasım ayında, düşük enerji ve emtia 
fiyatlarının katkısının yanı sıra gıda ima-
latında fiyatların gerilemesi Yİ-ÜFE’deki 
düşüşte belirleyici unsur oldu.

► İmalat sanayi PMI Kasım’da bu yılın en 
yüksek seviyesinde

► Kasım ayında TÜFE aylık bazda %0,67 
ile beklentilerin bir miktar üzerinde artış 
kaydetti. 

ARALIK AYI  GELİŞMELER

► Euro Bölgesi’nde işsizlik yüzde 10,7’ye 
geriledi

► Uluslararası Kredi Derecelendirme 
Kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin “Baa3” ile 
“yatırım yapılabilir” seviyede bulunan kre-
di notunu ve “negatif” not görünümünü 
korudu. 

► ABD’de markit imalat PMI Endeksi 52.8 
oldu

► Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kıtayla 
zayıflayan ticaretini düzeltmek için Afri-
ka’ya 5 günlük bir gezi düzenledi.

► AVRUPA Merkez Bankası  varlık alım 
programının sonlandırılma tarihini Eylül 
2016 tarihinden Mart 2017’ye uzattı

► BOTAŞ ile Katar milli petrol şirketi, Tü-
kiye’nin bu ülkeden uzun vadeli ve düzenli 
LNG ithalatı yapmasını sağlayacak ön mu-
tabakat zaptı imzaladı.

► Uluslararası kredi derecelendirme ku-
ruluşu Moody’s tarafından, geri ödenme-
miş kredilerin seviyesindeki artışın etki-
siyle Çin bankalarının varlık kalitesinde 
bozulma yaşandığı bildirildi. 

► Yahoo, Alibaba hisselerinin satış planını 
durdurdut

► Online arama ve reklam şirketi 
Yahoo’nun internet faaliyetlerinden Aliba-
ba’nın satış planının durdurulduğu açık-
landı.

► Fed, faiz artırdı

Kaynak: Bloomberg

►ARALIK AYI  GELİŞMELERİ►KASIM AYI  GELİŞMELERİ►EKİM AYI  GELİŞMELERİ
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Her zaman vatandaşların arasında 
ve vatandaşlarla iç içe olmaya özen 
gösteren Bozüyük Belediye Başkanı 

Fatih BAKICI gerçekleştirdiği esnaf ziya-
retleri ile sık sık vatandaşlarla bir araya 
geliyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih BAKICI 
gelenek haline getirdiği sabah kahval-
tısı ziyaretleri ile fırsat buldukça farklı iş 
kollarına mensup esnafları ziyaret ederek 
vatandaşlarla bir araya geliyor. Son ola-
rak Yeşilkent Mahallesi’nde bir iş yerinde 

Yeşilkent Mahallesi esnafı ve mahalle sa-
kinleri ile bir araya gelen Başkan BAKICI 
burada vatandaşlarla sohbet ederek Bo-
züyük ve Yeşilkent Mahallesi gündemini 
değerlendirdi. Sıcak ve samimi bir or-
tamda gerçekleşen esnaf ziyaretlerinde 
Belediye çalışmaları, yatırımlar ve projeler 
hakkında bilgiler veren Başkan BAKICI va-
tandaşların istek, talep ve şikâyetlerini de 
dinleyerek bilgi sahibi oluyor. 

Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri konusun-
da bilgi veren Belediye Başkanı Fatih BA-

KICI bu ziyaretlerden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek “bu tür ziyaretlerimizle 
yakaladığımız sıcak ve samimi ortamlarda 
vatandaşlarımızla iç içe oluyor, Bozüyük’le 
ilgili fikir alış verişinde bulunuyor, rahat-
ça sohbet edebiliyoruz. Hemşerilerimizin 
bizlerden neler beklediğini, Bozüyük’te 
neler yapılmasını istediklerini öğreniyor, 
bizler de yaptıklarımız ve yapacaklarımız 
hakkında onlara bilgi veriyoruz. Karşılıklı 
fikir alış verişi ve bilgi paylaşımında bulu-
narak Bozüyük’ümüzün geleceğine hep 
birlikte yön veriyoruz” dedi.

BAŞKAN BAKICI
ESNAF

ZİYARETİNDE
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NURAY HAFİFTAŞ 
SEVİLEN 

TÜRKÜLERİNİ 
BOZÜYÜKLÜ 

HAYRANLARI 
İÇİN SÖYLEDİ

Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçıla-
rından Nuray HAFİFTAŞ Bozüyük’te 
verdiği konser ile sevenlerine unutul-

maz bir gece yaşattı.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İş-
ler Müdürlüğü tarafından organize edilen 
“Müzikçe Duygular” adlı Türk Halk Müziği 
Konser Programına güçlü sesi ve yorumu 
ile Nuray HAFİFTAŞ katıldı. Grand Çalı 
Balo Salonu’nda, ücretsiz olarak düzen-
lenen konserde Nuray HAFİFTAŞ sevilen 
türkülerini Bozüyüklüler için seslendirdi. 
Yoğun ilgi gören programa Bozüyük Bele-
diye Başkanı Fatih BAKICI, Belediye Baş-
kan Yardımcıları, İlçe Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rıdvan GÜNER, AK Parti İl Genel 
Meclis Üyesi Nizamettin ÇAM, AK Parti 
İlçe Başkanı Mesut ÇETİN ve türkü se-
verler katıldı. 2 bölüm halinde hazırlanan 
programın ilk bölümünde Bozüyük Bele-
diyesi Sanat, Spor ve Meslek Eğitim Kur-
su Bağlama Kursu eğitmeni Ahmet ÖZEN 
gurubu ile birlikte sahne alarak sevilen ve 
beğenilen türküleri seslendirirken progra-
mın 2. Bölümünde Nuray HAFİFTAŞ sah-
ne aldı. Seslendirdiği birbirinden güzel ve 

sevilen türkülerle izleyenlerin kulaklarının 
pasını silen sanatçı Bozüyük’lülere unutul-
maz bir gece yaşattı. Programda kısa bir 
konuşma yapan Bozüyük Belediye Baş-
kanı Fatih BAKICI Türk Halk Müziğini her 
ortamda sunarak yeni yetişen nesile tanıt-
mak ve sevdirmek istediklerini belirterek “ 
Türkülerimiz, hangi yöreye aitse o yörenin, 
o şehrin, o bölgenin insanlarının duygula-
rının, yaşanmış hayatlarının bir çok özel-
liklerinin bestelenmiş halidir. İşte bizde bu 
akşam Türkiye’miz için çok önemli, Türk 
Halk Müziği dediğimiz zaman akla ge-
len ilk isimlerden biri olan böyle kıymetli 
bir misafirimizi burada ağırlamaktan son 
derece mutluyuz” dedi. Başkan BAKICI 
konuşmasının ardından Bozüyük’lülere 
güzel bir gece yaşatan Nuray HAFİFTAŞ’a 
teşekkür ederek gecenin anısına çiçek ve 
üzerinde Bozüyük’ün simgesi Metristepe 
Anıtı bulunan seramik tabak takdim etti. 
Programa katılan ve programın hazırlan-
masında emeği geçen herkese teşekkür 
eden Başkan BAKICI Bozüyük Belediyesi 
Sanat, Spor ve Meslek Eğitim Kursu Bağ-
lama Kursu eğitmeni Ahmet ÖZEN’e ve 
Grand Çalı Otel’in Sahibi Fikret KARAÇA-
LI’ya plaket hediye etti.
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Saraycık Caddesi üzerinde ayrılan 
TOKİ Konut bölgesinde yapımı hızla 
devam eden  yeni TOKİ binalarının 

alt yapı çalışmaları tamamlandı. 

Bozüyük Belediyesi tarafından daha önce 
TOKİ binalarına ulaşımı kolaylaştırmak ve 
Yenidoğan Mahallesi’ne bağlamak ama-
cıyla yeni yol çalışması yapılmış, bölge-
deki iki okula ulaşımı kolaylaştırmak için 
de mevcut yolda kot düşürme uygulaması 
yapılmıştı. Yol çalışmalarının ardından hız-

la alt yapı çalışmaları başlatılan bölgede 
Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 
Ekipleri tarafından öncelikle temiz su hat-
tı yapımı devamında da kanalizasyon hat-
tı çalışmaları yapılarak Yeni TOKİ’lerin alt 
yapısı tamamlandı.

Çevre düzenleme çalışmaları başlatılan 
Bozüyük TOKİ konutları 2’nci etap proje-
sinde 724 adet konut, 1 adet 24 derslikli 
ilköğretim okulu, cami, ticaret merkezi ve 
otoparklar yer alıyor. 

YENİ 
TOKİ’LERİN 

ALT YAPI 
ÇALIŞMALARI 
TAMAMLANDI
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Avrupa işletmeler Ağı üyesi Doğu 
Marmara ABİGEM, Kocaeli Sanayi 
Odası ve Lüksemburg Ticaret Oda-

sı İşbirliğinde, 15-16 Ekim 2015 tarihinde 

“Match4industry” ticari iş görüşmeleri or-

ganize edilmiştir.

ABİGEM ve Kocaeli Sanayi Odası işbirli-

ğinde gerçekleşen etkinliğe; Bozüyük’ten 

Nurcan Özçakır katıldı. Sakasan Ltd. Şti. 

firma sahibi Özçakır, makine imalar ve 

metal ve metal üzerine birçok yerli ve ya-

bancı firmalar ile ikili görüşmeler yaptı. 

Bözüyük Ticaret  ve Sanayi Odası İmalat 

Grubu Komite Başkanı olan Nurcan Özça-

kır, bölgemizdeki firmalarla “Yeni işbirlik-

leri – Yeni Ufuklar -  Yeni Fırsatlar” amacı 

ile etkinliğe katılan firmalara Bilecik ve 

bölgemiz hakkında bilgiler verdi. 

Match4industry Etkinliği’nde; Otomotiv 

Yan Sanayi, Makine ve Metal, Kimya, Yapı 

ve Yapı Metaryalleri,  Enerji, Çevre, Elekt-

rik- Elektronik sektörlerinde katılımcıların, 

sektörün önde gelen firmalarına ürünleri-

ni ve hizmetlerini sunmaları, dış pazarlara 

ilişkin  fırsarları keşfederek önemli bağlan-

tılar kurmaları ve endüstrideki son geliş-

meleri takip ederek iş ağlarını genişletme-

leri amaçlanmaktadır.

2014 yılında gerçekleşen etkinlikte; 100’ün 

üzerinde yeni firmalaların katıldığı ve Al-

manya, Avusturya, Macaristan, Hollanda, 

İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, 

Kosava, Bosna Hersek, Sırbistan, Uganda, 

Malta, Kanada, ABD, Slovakya, Çek Cum-

huriyeti, Hırvatistan, Lüksemburg, İsveç, 

Makedonya, Mısır ve Nijerya’dan olmak 

üzere 100 yabancı firmanın katılımıyla 

1524 iş görüşmesi gerçekleşmiştir. 

Bu yıl 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde TOSB 

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen ikili iş gö-

rüşmeleri etkinliğinde 180 yabancı firma 

Türkiye pazarında stratejik ortaklarını bul-

mak ve Türk firmalar ile ticari ve teknolojik 

işbirliği  yapmak  amacı ile Kocaeli’ye gel-

miştir. Geçen sene olduğu gibi, etkinliğe 

katılan 180 yabancı firma temsilcileri ve 

130 yerli firmaların katılımıyla 1000 üze-

rinde iş görüşmesi gerçekleşmiştir.

İMALAT GRUBU 
KOMİTE BAŞKANI 
NURCAN ÖZÇAKIR
AVRUPA 
İŞLETMELERİNE 
BÖLGEMİZİ TANITTI
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Restorasyon çalışmaları kapsamında Es-
kişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’nden alınan izinle dış 
cephe boyası ile Köşkün tarihi dokusu ko-
runarak iç cephede bezeme boyası yapıldı. 
Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında 
da yine tarihi dokuya uygun olarak taş du-
varlar örülerek üzerlerine kayrak taşı ko-
nuldu. Bahçe içerisindeki yürüme yolları 
granit küp taş ile döşenirken bahçede süs 
havuzu ve pergole yapıldı. Yeşil alan dü-
zenleme çalışmaları, bahçe aydınlatmala-
rının tamamlandığı çalışmalar kapsamın-
da bina içi ısıtma sistemi yapılarak ahşap 
bölümlerin son rötuşları yapıldı. 
Restorasyon çalışmalarının yanı sıra çev-
re düzenlemesi işi de tamamlanan Albay 
İbrahim Çolak Köşkü’nün parketaş döşe-
mesi, yol kenarındaki aydınlatmaları, köşk 
çevresindeki yeni taş duvarı, aydınlatma-
ları ve peyzaj düzenlemesiyle ilçemizdeki 
bu tarihi yapının güzelliği daha da ortaya 
çıkmıştır. 
Müze kurulum çalışmaları başladı. 

Bozüyük’te bölgenin önemli bir de-
ğeri olacak Bozüyük Şehir Müzesi ve 
Arşivi’nin kurulması çalışmaları ara-

zi tarama çalışmaları ile devam ediyor. İlk 
olarak Bozüyük’e bağlı köylerden başlatı-
lan arazi çalışmalarında köylerin %70’lik bir 
bölümü ziyaret edilerek tarama yapılırken 
yapılan ziyaretlerde yıllar öncesine ait gün-
lük kullanıma yönelik pek çok ev eşyası, fo-
toğraflar, resmi evraklar ve aletler toplana-
rak Müze bünyesine dâhil edildi.

Müze kurulum ekibine zaman buldukça 
yardımcı olan Bozüyük Belediye Başkanı 
Fatih BAKICI köy ziyaretleri yaparak on-
lara destek oluyor. Köy ziyaretlerinde va-
tandaşlarla görüşerek kurulacak Müze’nin 
önemine değinen Başkan BAKICI “Kendi 
kültürlerini koruyamayan ve yaşatamayan 
toplumlar çağın gerisinde kalır ve gelece-
ğe asla güvenle bakamazlar. Bu nedenle 
Bozüyük’ün tarihsel ve kültürel birikiminin 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılma-
sı için “Şehir Müzesi ve Arşivi” adı ile bir 
müze kurulması çalışmalarına başladık. 
Kurulacak olan müze geçmiş ile gelecek 
arasında bir kültür köprüsü olacağı gibi 
yarınlarımızı emanet edeceğimiz bugünün 
gençlerinin yarınını yüzyıllarca aydınlata-
cak tükenmeyen bir ışık kaynağı görevini 
de üstlenecektir. Şehir Müzesi ve Arşivi 
tüm Bozüyük’lülere yaşadığı şehri tanıma-
larını ve onu sevmelerini sağlayacak, Bozü-

yük var oldukça da yaşayacak önemli bir 
kurum olacaktır” dedi. Halkın gönül rızası 
ile bağışlayacağı eserlerin, Bozüyük Şehir 
Müzesi ve Arşivi’nin oluşmasında çok bü-
yük yer tutacağını ifade eden Başkan BA-
KICI; “Bağışta bulunanların eserleri tavan 
arasında unutulup, kaybolmak yerine hem 
isimleri ile sergilenip bağışta bulunanların 
adlarını yaşatacak hem de tarihin günü-
müze gelişindeki anıları canlandırmamıza 
vesile olacaktır” dedi.

Müze kurulum çalışmaları ve müzeye ba-
ğışlanabilecek eşyalar hakkında bilgi veren 
proje sorumlusu Bozüyük AK Parti Beledi-
ye Meclis Üyesi Veysel KILIÇ ise arazi ta-
rama çalışmalarına hızla devam ettiklerini 
belirterek “müzemize en az 50-60 yıllık 
geçmişi olan, sosyal ve kültürel yaşamın 
her aşamasında kullanılan malzemeler, 
gömlek, çorap, çarık, elbise, kaftan ve ye-
lek gibi her türlü bayan ve erkek kıyafetleri, 
otantik el işleri, örtü, örgü işleri, kol düğ-
mesi, tarak, toka ve mendil gibi her türlü 
çeyiz eşyaları, radyo, gramofon, ütü, fotoğ-
raf makinesi, cep ve duvar saati, porselen, 
cam ve bakır, süs ve mutfak eşyaları gibi ev 
ve işyerlerinde kullanılan alet ve edevatlar, 
nişan, madalya, halı, kilim, seccade, ahşap 
mobilya gibi çok çeşitli malzemeler, Bozü-
yük’ü, köyleri ve turistik yerleri, düğünleri, 
bayramları, sportif ve mesleki çalışmaları, 
devlet büyüklerini karşılama ve uğurlama 

ALBAY İBRAHİM 
ÇOLAK KÖŞKÜ

RESTORASYONU

MÜZE ÇALIŞMALARI ARAZİ
TARAMALARI İLE DEVAM EDİYOR
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MÜZE MİNİK 
MİSAFİRLERİNİ 

AĞIRLADI
Bozüyük Hayme Ana Anaokulu öğrencile-
ri Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Ar-
şivi’ni ziyaret ederek müze hakkında bilgi 
aldı.

Bozüyük’te bölgenin önemli bir değeri 
olacak Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nin 
kurulması çalışmaları devam ederken mü-
zenin nasıl bir yer olduğunu ve burada 
neler sergileneceğini merak eden Hayme 
Ana Anaokulu öğrencileri müzeyi ziyaret 
etti. Müzede incelemelerde bulunan minik 
öğrenciler proje sorumlusu ve koordina-
törü, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Vey-
sel KILIÇ’tan bilgi aldılar. KILIÇ, meraklı 
bakışlarla müzeyi gezen minik öğrencile-
re öncelikle Çolak İbrahim Bey Köşkü ve 
Çolak İbrahim Bey hakkında bilgi verdi. 
Ardından müze nedir, neden önemlidir 
konularına değinen KILIÇ bağış yapılan 
eşyaların nasıl ve hangi zaman dilimlerin-
de kullanıldığını da anlattı. Müze hakkında 
bilgilendirme broşürleri dağıtılan minikle-
re ayrıca kek ve meyve suyu ikramı yapıl-
dı. Öğrenciler müzeden ayrılmadan önce 
günü anısına öğretmenleriyle birlikte hatı-
ra fotoğrafı çektirdi. 

törenleri, her türlü sanatsal faaliyetleri gö-
rüntüleyen siyah-beyaz fotoğraflar, mak-
buz, bilet, pul, berat gibi her türlü Osman-
lıca yazılı eşyalar ve evraklar, Osmanlıca, 
Arapça el yazması ve matbu kitaplar ve 
belgeler gibi tarihi değeri olan malzemeleri 
bağış olarak kabul ediyoruz. Elinde bu tür 
malzemeleri olan vatandaşlarımız bizim-
le irtibata geçebilirler. Müzemiz faaliyete 
başladığında topladığımız her malzeme 
üzerinde bağışçısının ismiyle sergilenecek” 
dedi.  Meclis Üyesi KILIÇ ayrıca “isteyen 
vatandaşlarımız kurulması düşünülen ye-
menici, bakırcı, semerci, fıçıcı, sepet, sa-
raç, nalbant, çömlekçi, kalaycı, şekerci gibi 
dükkânları belirlenen kurallar içinde tefriş 
ederek isim hakkını alabilirler” dedi. 
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi 
AVCI Bilecik Şeyh Edebali Üni-
versitesi Bozüyük Meslek Yüksek 

Okulu Yeşilkent Kampüs alanındaki zi-
yaretinde törenle karşılandı. Karşılama            
töreninde Bilecik Valisi Ahmet Hamdi 
NAYİR, Bilecik AK Parti Milletvekili Halil 
ELDEMİR, Bozüyük Kaymakamı Köksal 
ŞAKALAR, Bozüyük Belediye Başkanı Fa-
tih BAKICI ve diğer protokol üyeleri yer 
aldı. Kendisini karşılayan protokol üyeleri 
ve vatandaşlarla tek tek tokalaşan Milli 
Eğitim Bakanı üniversite binası önünde 
bir konuşma yaptı. 

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI 
konuşmasında; artık Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bir yere bir eser kazandırmaya niyet 
ettiğinde 1 senesi dolmadan onu bitirecek 
kudret, kabiliyet ve imkâna sahip oldu-
ğunu söyledi. Bozüyük’ün eğitim kenti 
olduğunu aktaran Bakan AVCI, “Bozüyük, 
bütün eğitim kademelerinde okullaşma 
oranımız yüzde 100. Sınıf ortalamaları-
mızda en kalabalık sınıflarımız anaokulun-
da 26 kişi, diğerlerinde 20-22 civarında. 
Bunlar bizim Türkiye genelinde ulaşmayı 
hedeflediğimiz ortalamalar. Bunları çok 
şükür Bozüyük’te yakaladık. Bozüyük bu-
nun gibi başka eğitim kurumlarını da hak 
ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde 
yine bu şekilde el birliğiyle çalışarak Bo-
züyük’e bu eserleri kazandırırız” şeklinde 
konuştu. Bakan AVCI, yüksekokulun 364 
gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını 
dile getirerek, konuşmasına şöyle devam 
etti: “364 günün ne anlama geldiğini be-

nim yaşımdakiler çok iyi bilir. Bizim za-
manımızda bırakın böyle okulları bir köy 
okulunun bile inşaatının senelerce devam 
ettiği, pek çok temel atmaların yerinde 
kaldığı, örneğin orta yaş ve üzeri olan 
Bozüyüklü hemşerilerim çok yakından 
hatırlayacaktır. Onun için bu Türk devle-
tinin ulaştığı gücü gösterir. Artık Türkiye 
Cumhuriyeti bir yere bir eser kazandırma-
ya niyet ettiği zaman işte böyle 1 senesi 
dolmadan çok şükür onu bitirecek kud-
ret, kabiliyet ve imkâna sahip. Onun için 
halkımız çok güzel bir söz söylüyor; ‘Allah 
devlete, millete zeval vermesin’ İnşallah 
devlet, millet işbirliğiyle bundan sonra da 
çok daha güzellerini hep birlikte gerçek-
leştireceğiz. Bütün emeği geçenlere ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.” dedi

Programda konuşan Bozüyük Belediye 
Başkanı Fatih BAKICI: 

Sağolsun Bakanımız bizi ziyaret etti. Ken-
disi benim gördüğüm en mütevazi ba-
kanlardan biridir. Burada tam bir yıl önce 
temelini attığımız bu yapı şimdi son halini 
aldı. Bozüyük’e bir değer katıldı. Bizlere 
verilen emanet Bozüyük’ü çok daha iyi 
yerlere taşımak maksadıyla verildi. Bu 
bağlamda ilk başta 25 dönüm arazimizi 
üniversitemize bağışladık. Milletvekili-
miz Sayın Fahrettin Poyraz’da 4 milyon 
TL ödenek aktarımı yaparak bu projenin 
gerçekleşmesi için büyük emek sarf etti. 
Ben burada emekleri olan Sayın Bakanı-
mıza, Rektörümüze, Yüksekokul Müdürü-
müze, Uygulamalı Bilimler Bölümümüzün 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
PROF. DR. NABİ 

AVCI ÜNİVERSİTEYİ 
ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. 
Nabi AVCI Bozüyük’te yapımı 

tamamlanan üniversite binasında 
incelemelerde bulundu.
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Müdürüne ve bürokratik açıdan destek 
sağlayan büyüklerimize çok teşekkür edi-
yorum” dedi

Programda konuşan Rektör Azmi ÖZCAN 
ise, “Bizim için önemli bir gün. Yeni eğitim 
öğretim yılımızın başladığı bir dönemde 
yeni binamızın hazır hale gelmesi bizim 
için önemli bir kazanım. Bozüyük çok 
daha fazlasını hak ediyor. Burası milli mü-
cadele açık hava müzesi olmalıdır. Sayın 
Bakanım bu açıdan Bozüyük’ün konumu 
çok çok önemli. Sayın Bakanım bizi sık sık 
ziyaret ediniz. Çünkü Bilecik olarak son 
15-20 günde sizin bize kazandırdıklarınız, 
ülkemize kazandıklarınızdır. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum. Millete 
hizmetin üstünde daha büyük bir değer 
yok. Böyle bir fırsatı elde edenlerde gurur 
ve kibir vesilesi değil, bunu bir şükür vesi-
lesi olarak görmeli ve şükrünü eda etmeli-
ler” diye konuştu. 

Milletvekili Halil ELDEMİR ise konuşmasın-
da, “Önümüzdeki günlerde bizim hedefi-
miz Bozüyük’teki öğrenci sayısını arttır-
mak olacaktır. Bu noktada üniversitemiz 
ile elbirliği ile çalışıp Bozüyük’ümüze 
daha hassas öğrenci tercihini yaptırmak 
olacaktır. Bir ülkenin yer altı kaynakları ka-
dar yer üstü kaynakları da mühimdir. Ye-
tişmiş insan gücü genç nüfusun kaynak-
larından daha mühimdir. Ülkemiz büyük 
ve genç nüfusu fazla olan bir ülke. Bura-
da üniversitemizin yetiştirdiği insanlar ile 
önümüzdeki 2023, 2053 ve 2071 hede-
fimize dünyada lider ülke Türkiye olarak 
ulaşacağız. Bu noktada Sayın Bakanımıza 
ve bu eserin ortaya çıkmasında bir önce 
ki dönem milletvekilimiz Fahrettin Bey’e, 
Rektör Hocama, Meslek Yüksekokulu Mü-
dürüme ve tüm emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

Vali Ahmet Hamdi NAYİR ise, “Bozüyük-

lüler hedefledikleri, arzu ettikleri bir yük-
sekokul binasına kavuşmuş oldular. Temel 
atmasında da vardım. Bu kadar kısa sü-
rede bu kadar güzel bir binanın ortaya 
çıkmasını hesap etmemiştim. Hatta yer 
konusunda isabetli bir yer mi seçilmiş 
diye düşündüm. Ama bugün gördüğüm 
manzara aşağısındaki parkı ile çevre dü-
zenlemesi ile üniversite binasıyla Bozü-
yük’ümüze yakışır bir bina olduğunu hep 
birlikte görmüş olduk. İnanıyorum ki Bo-
züyük daha iyilerine layık ve bundan sonra 
da onlar gerçekleşecek. Ben emeği geçen 
herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların sonunda okulun müteahhi-
di Veli ÇELİK’e Bakan Nabi AVCI ve Rek-
tör Azmi ÖZCAN tarafından plaket verildi. 
Sonrasında Bakan AVCI ve beraberinde-
kiler Okul binasını gezerek incelemelerde 
bulundu. 
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BOZÜYÜK TİCARET 

VE SANAYİ O
DASI 

EKOVİZYON DERGİSİ 

SORULAR İL
E FİR

MA 

TA
NITIM

I 
MUSTAFA KAPLAN

ABS A
lçı 

Fab
rika

 Müdü
rü

İlçemizin endüstriyel anlamda ilk fab-
rika ve ilk sanayi tesislerinden olan ve 
şu anda  üretimini çok daha modern bir 

şekilde devam ettiren işletmenizin geç-
mişten günümüze bir değerlendirmesini 
ve tarihçesini bizimle paylaşır mısınız ?   

Mustafa KAPLAN: Fabrika Müdürü 

ABS Alçı’nın temelleri 1958 yılında Çankı-
rı’da kurulması planlanan Baldudak Kalıp 
Alçısı Üretim Fabrikası projesine dayan-
maktadır. 1959 yılında makinelerin alın-
masının ardından 1960 yılında çıkan ihtilal 

nedeniyle proje bir yıl kadar durdurulmuş, 
1961 yılında ise tesis ilk üretimine yıllık 
18.000 ton ile başlamıştır.

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. 1979 yılında 
Eczacıbaşı Grubu tarafından kurulmuştur. 
Aynı yılda yapımına başlanan ABS Blok 
ve Kalıp Alçısı Fabrikası 1982 yılında faa-
liyete geçmiştir. 1989 yılında ABS Alçı ve 
Blok Sanayi A.Ş.’yi Eczacıbaşı Grubu’ndan 
satın alan Baldudak ailesi; bu fabrikada-
ki üretimi yılda 60 bin ton’a ulaştırır. Kısa 
süre içerisinde kapasite artışına ihtiyaç 
duyulmasıyla Ankara Gölbaşı’nda yeni bir 
tesis kurularak 1992 yılında üretime açıl-
mıştır. Üretim kapasitesini artırmaya yö-

nelik hamleler birbiri ardına devam etmiş, 
1996 yılında Gölbaşı Alçı Plaka Fabrikası, 
1998 yılında Tarsus Toz Alçı Tesisi, 2003 
yılında Erzurum Aşkale Toz Alçı Tesisi ve 
aynı yılda Bilecik Bozüyük Plate Tesisi ku-
rulmuş, 1999 yılında bir ABSiştiraki olan 
SİAS Alçı Fabrikası ABS bünyesine katıl-
mıştır. 2008 yılında hizmete giren Tarsus 
Alçı Plaka Tesisi ve yine aynı yılda Ukray-
na’da hizmete açılan Çernovtsi Mamaliga 
Toz Alçı Tesisi ile ABS günümüzdeki üre-
tim kapasitesi olan; toz alçıda 1.410.000 
ton, alçı plakada 35.000.000 m2, kuru 
harçlarda ise 60.000 ton’a ulaşmıştır. 

Günümüz verileri itibariyle ABS’nin üre-
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tim ve satışını gerçekleştirdiği ürünlerin 
%70’i iç pazarda, %30’u ise dış pazarlara 
sunulmaktadır.  ABS öncesine kadar sade-
ce tamirat amaçlı ve dekoratif malzeme 
üretiminde kullanılan alçı; ABS ile yeni bir 
boyut kazanmış ve Türk inşaat sektörü; 
Alçı Blok, Sıva Alçısı, Saten Perdah Alçısı, 
Dolgu ve Yapıştırıcı Alçıları gibi yeni ürün-
ler ile tanışmıştır. Yıllar içinde bu ürünler, 
aranılan inşaat malzemeleri arasında layık 
olduğu yeri almıştır.

Fabrikamızın mevcut durumu üretim 
alanı, kapasiteniz, çalışan sayıları,  itha-
lat ve ihracat durumunuz , katma değer  
yaratan  özellikleriniz, yeni ürünleriniz  ile 
grup şirketleriniz içindeki yerini anlatır 
mısınız. ? 

KAPLAN: Ürünlerimizin kalitesi çalışanla-
rımızın ve iş ortaklarımızın kalitesiyle baş-

lar.

Bozüyük fabrikamız hali hazırda 225,000 
ton/yıl üretim kapasitesine sahip olup, 
yılda 5,000 ton toz alçı ihracatı gerçek-
leştirmektedir. Ürünlerimizin kalitesi çalı-
şanlarımızın ve iş ortaklarımızın kalitesiyle 
başlar. Çalışanlarımıza yönelik eğitim ve 
gelişim faaliyetlerinde bulunmak, çalışan-
larımızın hak, hukuk ve menfaatlerini ko-
rumak, üretim tesislerinde çalışan sağlığı 
ve iş güvenliğini temel değer olarak kabul 
etmek çalışanlarımız ile ilgili en önemli il-
kelerimizdendir. Ayrıca sektörün nitelikli 
insan kaynakları ile donatılmasına yöne-
lik girişimler ile akademik dünyanın bu 
doğrultudaki faaliyetlerini desteklemek 
katma değer yarattığımız en önemli özel-
liklerimiz arasındadır.  

Çalışan sayısı: 85

Yeni ürünler: Çimento Bazlı İzolasyon Sı-
vaları ve Yapıştırıcılar

Grup Şirketler: Gölbaşı İnşaat Malzemeleri 
San. Tic. A.Ş.  ve SİAS Sivas Alçı San. ve 
Tic. A.Ş.

Sektörünüzün bugünü  ve geleceğine yö-
nelik görüş ve beklentilerinizi bizim için 
yorumlar mısınız ..,  ?

İnşaat sektöründe günlük teknolojik geliş-
meleri arge çalışmalarıyla takip etmekte 
ve  uyum sağlayan bir firmayız.

Bizimle paylaşmak istediğiniz  yeni yatı-
rım planlarınız veya çalışmalarınız neler-
dir ?  

Lojistik köy kapsamında hat üzerinde bu-
lunan arazimize Demiryolu giriş-çıkış hattı 
oluşturulması, çalışmaları devam etmek-

tedir. Devlet Demiryollarından onay 
alınmıştır. Bu nok-

tada ham-
madde 
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boşaltma ve ürün sevk  işleri planlanmak-
tadır. 

Görüş ve önerileriniz ve  diğer eklemek 
istedikleriniz…..?

ALÇI NEDİR?

Alçı taşı (jips) doğal olarak oluşan ve iki 
mol su içeren bir Kalsiyum Sülfat minera-
lidir. Bileşiminde iki molekül kristal su bu-
lunan jipsin (CaSO4 2H2O), yarım molekül 
su kalcak şekilde, ısı verilerek uçurulması 

ve öğütülmesi ile elde edilen, suyla ka-
rıştırılınca tekrar katılaşarak başlayıcılık 
özelliği taşıyan bir yapı malzemesidir. 

CaSO4 . 2 H2O ısıtma (140-160°C) CaSO4 
. 1/2 H2O + 3/2 H2O

Alçı su ile karıştırılınca, ısıtma sonucu, 
bünyesinden atmış olduğu kristal suyu-
nun tekrar bünyesine alarak katılaşır; bu 
olaya hidratasyon denir. 

CaSO4 . 1/2 H2O + 3/2 H2O CaSO4 . 2H2O

ALÇININ KULLANILDIĞI YERLER

Kalkınmış ülkelerin tüketimleri incelendi-
ğinde alçının inşaat sektöründeki önemi 
gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde 
alçı taşı kullanımında, genel toplamın % 5’ 
i zirai amaçlı, %10-15 kadarı ise endüstriyel 
kullanım olarak adlandırılabilecek uygula-
malarda tüketilmektedir. Geri kalan alçı 
taşının tamamı inşaat sektöründe kullanı-
lan alçı türlerinin imalatında tüketilir. 

Bu gün inşaat sektöründe kullanılan sıva 
alçısı, kartonpiyer alçısı, saten perdah 
alçısı ve makine sıva alçısı gibi toz alçı 
ürünlerinin kullanım miktarları gün geç-
tikçe artmaktadır. Yanı sıra alçı ile hazır 
bina bölme duvarları, panolar, blok kriş ve 
tavanların yapımında da alçı yoğunlukla 
kullanılmaktadır. 

Alçının inşaat malzemesi olarak sağladı-
ğı avantajları, son yıllarda farkeden ülke-
mizde 2000’ li yılları geçerken yapılarda 
ancak 1 milyon ton alçı kullanır hale gel-
miştir. Ülkemizin çağdaş konut ihtiyacının 
rasyonel bir biçimde karşılanabilmesi için 
çok daha fazla alçı kullanımı gerekmekte-
dir.

Bundan 40 yıl kadar önce pratik olarak 
hiç bir alanda anhidritin (susuz alçı) kul-
lanılmazken; kimya sanayiinde alçı taşının 
kullanılmı, İngiltere’ de Imperial Chemic-
hal Industries şirketinin bu hammaddeyi 
amonyum sülfata dönüştürülmesi ile baş-
lanmıştır. Bu yöntemde; havanın azotu ya-

pay amonyağa dönüştürülerek anhidrit ile 
birleştirilmekte ve elde edilen amonyum 
sülfat tarımda gübre olarak kullanılmak-
tadır. 

Ham jips, beyaz boya, kağıt dolgu mal-
zemesi olarak kağıt ve pamuklu tekstil 
maddelerine katılır. Kömür işletmelerinde 
kömür tozlarında kül oranını artırmak için 
kullanılır. Alçı taşı (ham jips) çimento sa-
nayiinde her gün artan miktarda kullanı-
maktadır. Nikel izabesinde eritmeyi kolay-
laştırma ve bira sanayiinde mayalandırma 
için kullanılır. 

Son yıllarda alçı sıcak ve soğuk yalıtım 
malzemesi olarak çok büyük ölçülerde 
kullanılmaya başlanmıştır. Binalarda ses 
izolatörü ve rutubet düzenleyici olarak, 
konferans salonlarında, lobilerde vb. alan-
larda büyük gürültüleri kesmek için tercih 
edilmektedir. Alçı; döküm ve kalıp işleri ile 
seramik endüstrisinde de büyük ölçüde 
kullanılır. 

Anhidrit (susuz alçı) kükürt veya kükürt 
oksitle sülfat asidi elde etmek için kulla-
nılmaktadır. Halen iskoçyada anhidrit ve 
alçıdan faydalanılarak sülfirik asit üre-
tilmektedir. Yan ürün olarak portland çi-
mentosu imal edilmektedir. 

Bunun yanı sıra alçı; tıp, cerrahi, dişçilik, 
cam sanayii, sondajcılık, hayvan yemi, 
böcek ilacı üretimi, yapay kükürt, tutkal, 
plastik üretimi, gıda sanayii gibi çok çe-
şitli faaliyet alanlarında kullanım alanı bul-
maktadır.
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BOZÜYÜK  MESLEK 
YÜKSEKOKULU

EKOVİZYON DERGİSİ 
SORULAR İLE

KURUM TANITIMI

►İlçemizin  İlk Yüksekokulu   olması anla-
mında Okulumuzun tarihçesi, mevcut duru-
mu ve genel bir değerlendirmesini bizimle 
paylaşır mısınız .., ?

Bozüyük Meslek Yüksekokulu, 1992 yılında 
Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak açılmış, 
29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5662 Sayılı Kanun ile Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 

Yüksekokul bünyesindeki bütün programlar 
iki yıllık olup, öğrenim dili Türkçe’dir. Mezun 
olanlar Önlisans Diploması almaktadır. Bo-
züyük mesafe olarak Bilecik il merkezine ya-
kın olup yaklaşık 30 km’dir. 

Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Türkiye’deki 
diğer Meslek Yüksekokullarında olduğu gibi, 
ülkemizin meslek eğitimi almış nitelikli ara 
eleman gereksinimini karşılamak üzere ku-
rulmuştur.

►Bağlı olduğumuz Üniversite içindeki ye-
riniz?  Okulumuzun mevcut durumu Fiziki 
Şartları kapalı açık alan derslik sayısı kapa-
site bölümler, öğrenci kapasitesi, öğretim 
üyelerimiz vb. 

Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesinin Bozüyük Yeşilkent’te 
yeni inşa edilen Bozüyük Yerleşkesinde, yeni 
kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile 
birlikte eğitim öğretime devam etmektedir. 
Toplamda beş ayrı program bulunmaktadır. 

YURDAKUL:Gayet zengin bir akademik 
kadroya sahibiz. 

Bu programlar:

Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Grafik 
Tasarım, Pazarlama ve Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları programlarıdır.  Bozüyük Mes-
lek Yüksekokulu’nun halihazırda 370 öğren-

cisi bulunmaktadır. Gayet zengin bir akade-
mik kadrosu olan Yüksekokul, 6 Yardımcı 
doçent, 11 Öğretim görevlisi ve 1 okutmanla 
Öğretime devam etmektedir.

►Okulumuzun Bilişim ve Teknolojik Alt-
yapısı,  gelecek beklentileri, ihtiyaçlarınız , 
varsa örnek uygulama ve iyi uygulama pay-
laşımlarınız, ödülleriniz, etkinlikleriniz,  pro-
jeleriniz nelerdir ?

Okulumuz güçlü akademisyen kadrosuyla 
hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok 
farklı etkinlikte ve projede görev almaktadır. 
Akademik kadro çalışanları gerek Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi gerekse Eskişehir 
Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi ile hem 
akademik hem de eğitim öğretim faaliyetleri 
alanında işbirliği içerisindedir. Akademik yıl 
içerisinde öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamak ve programların sosyal entegras-
yonlarını sağlamak amacıyla bir çok faaliyet 
yürütülmektedir.

►Yakın gelecek için okul bölümler ve öğ-
renciler adına düşünceleriniz ve beklentile-
riniz nelerdir ? 

Bina koşullarının iyileşmesiyle birlikte okulu-
muzun tercih edilebilirliğinin daha da arta-
cağı beklenmektedir. Bununla beraber yeni 
programların açılması, öğrenci sayısının ar-
tırılması hatta  ikinci öğretim programlarının 
açılması da planlanmaktadır.

►Okulunuz adına avantaj ve dezavantaj 
olarak gördüğünüz konuları bizler ile payla-
şır mısınız ? 

Okulumuzun en önemli avantajı Türkiye’de 
bir Meslek Yüksekokulda eşine ender rastla-
nan ve akademik kadrosunun neredeyse ta-
mamının “Doktor” unvanına sahip olması ve 
okulumuza yeni katılan akademik personelin 
de genç, dinamik ve doktora eğitimlerinin 
devam ediyor olmasıdır.

Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının tama-
mının açılış amacı sektörün ihtiyaç duydu-
ğu ara eleman açığının karşılanmasıdır. Bu 
amaçla bölgemizin ana ihtiyaçları doğrul-
tusunda programlar şekillendirilmiştir.  Yeni 
açılacak programlar hem Türkiye hem de 
bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda açıl-
malıdır.

►Okulumuzun tasarım ve yeni ürün geliş-
tirme çalışmaları, ödülleri, başarı öyküleri, 
örnek uygulamaları ve eğitim camiasına iş 
dünyasına  yönelik tavsiye ve önerilerinizi 
alabilir miyiz?

Okulumuz bünyesinde eğitim öğretim fa-
aliyetlerini sürdüren Grafik Tasarımı prog-
ramında öğrencilerimiz her yıl ulusal ve 
uluslararası başarılara imza atmakta ayrıca  
katıldıkları yarışmalarda dereceler elde et-
mektedir.

►Bizimle paylaşmak istediğiniz  yeni proje, 
düşünce ve çalışmalarınız ile görüş değer-
lendirme ve önerileriniz ile eklemek istedi-
ğiniz konuları alabilir miyiz?

YURDAKUL: Yeni Binamız ve yenilenen he-
yecanımız ile 2016 yılında tüm faaliyetlerimi-
zi yeniden planlıyoruz. 

Bozüyük Meslek Yüksekokulu halihazırda 
tamamlanmış yeni binasında, yenilenmiş 
heyecanıyla tüm faaliyetlerini 2016 yılında 
yeniden planlamaktadır. Bu bağlamda Eras-
mus yurtdışı eğitim öğretim ve staj prog-
ramı vasıtasıyla uluslararası anlamda daha 
aktif bir yapı benimsenmesi düşünülmek-
tedir. Mevcut binanın sosyal kapasitesinin 
artırılması, Bozüyük ve çevresinde yer alan 
sanayi kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi 
ve yerel yönetimle işbirliğini artırarak sosyal 
gelişim programlarının yürütülmesi de 2016 
yılının öncelikleri arasındadır. 

►Teşekkür Ederiz. Saygılarımızla. 

Lisans Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi'nde tamamladı. 2011 Yılında TÜBİTAK Dok-
tora Sonrası Araştırma Bursu ile 1 yıl Amerika'da Iowa State 
University'de görev yaptı. Doğal taş (Mermer, granit, traver-
ten vb.) alanında ulusal ve uluslararası bir çok makalesi ya-
yımlanmıştır. Özellikle Bilecik ili mermer potansiyeli ve mer-
mer kesilebilirliği alanında çalışmaları bulunmaktadır. 2000 
yılından itibaren Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda farklı 
kademelerde görev yapmış olup 2014 yılından itibaren de 
Yüksekokul MÜdürü unvanıyla çalışmalarını sürdürmekte-
dir.

Doç. Dr. Murat YURDAKUL    
Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
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Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından her yıl 
düzenli olarak gerçekleş-

tirilen Üye Memnuniyeti anket 
çalışması ve yine Üye  Eğitim, 
Etkinlik ve İletişim İhtiyaçla-

rı tespit anketleri sonuçlandı. 

Tüm üyelerimize posta ve 
elektronik posta olarak iletilen 
anketlerimize 750 faal üye-
miz içerisinden toplam 109 
üyemizden geri dönüş aldık. 

BOZÜYÜK TSO
ÜYE MEMNUNİYETİ VE 
EĞİTİM ETKİNLİK VE 
İLETİŞİM İHTİYAÇLARININ 
TESPİTİ ANKETLERİMİZ 
SONUÇLANDI

%85,55

%83,72

%90,14

%79,36

%85,09

%86,47

%80,50

%92,20

%80,28

%92,43

%81,88

%81,42

Yaklaşık % 15 gibi bir üye katılımı ile 

gerçekleşen anket çalışmalarımız so-

nucunda genel ortalamada Üye mem-

nuniyet oranımız 2015 yılı için % 85, 32 

olarak gerçekleşti.

%85,32

GENEL ÜYE MEMNUNİYET ORANIMIZ

Oda hizmetlerimizin 
kalitesi beklentilerini-
zi karşılıyormu?

Faaliyet konularınız 
ile ilgili güncel geliş-
me ve değişiklikler-
den haberdar oluyor 
musunuz?

Hizmet veren oda 
personelinin iletişi-
minden ve perfor-
mansından memnun 
musunuz?

Odamızdan talep edi-
len belge ve raporları 
zamanında teslim alı-
yor musunuz?

Odamızın sizi en iyi 
şekilde temsil etti-
ğine inanıyor musu-
nuz?

Sizce odamız hizmet 
sunumunu etkileyen 
teknolojik altyapıya 
sahip midir?

Oda internet sayfası 
ve bülten çalışma-
larını yeterli buluyor 
musunuz?

Oda hizmetleri yasal 
şartlara uygun olarak 
hazırlanıyor mu?

Odamızın yaptığı an-
ket ve araştırmaları 
yeterli buluyor mu-
sunuz?

Düzenlendiğimiz se-
miner, eğitim ve fuar 
organizasyonlarından 
memnun musunuz?

Odamızın, üyelerinin 
temel sorunlarına 
karşı, duyarlılığından, 
kamuoyu ve gündem 
oluşturma...

Şikayetleriniz ve öne-
rileriniz Bozüyük TSO 
Yönetimince ele alını-
yor mu?

B OZ ÜYÜ K  T İ CA R E T  V E  SA N AY İ  O DAS I
ÜYE MEMNUNİYETİ GENEL DEĞERLENDİRME       
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Bu kriterler içerisinde yapı-
lan geri dönüşlerde en yük-
sek performans ve memnu-
niyet geri dönüşü % 92,43 
oranı ile Odamızda Hizmet 
veren personelimizin iletişim 
ve performansına ait oran 
oldu. 

%92,43

%79,36

ÇALIŞANLARIMIZIN PERFORMANSI

TEKNOLOJİK ALTYAPI YETERLİLİĞİMİZ   

Üye Memnuniyeti ile yine Üyelerimizin İletişim bilgilerinin güncellenmesi ve Üyelerimizin Eğitim Danışmanlık vb. hizmet talep-
lerinin tespiti amacı ile yapılan anketlerimizde aşağıdaki konular değerlendirildi ve ele alındı. 

• Oda hizmetlerimizin kalitesi ve beklentiler.., 
• Yasal Şartlara Uyum, 
• Hizmet binamızın genel konumu, 
• Anket ve araştırma çalışmalarımız, 
• Eğitim Fuar Seminer vb. etkinliklerimizin değerlendirilmesi
• Üye sorunlarının takibi, kamuoyu oluşturulması , güncel gelişme ve 

gündemler
• Şikayet ve sorunların ele alınması,
• Oda Personelinin performansı,
• Odamızın temsil kabiliyeti ile 
• İnternet Sayfalarımız, yayınlarımız ve Teknolojik altyapımız ile  hizmet 
sunum sürelerimiz …

% 1% 0% 0

% 27
Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Fikrim Yok

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

► Hizmet veren oda personelinin iletişiminden ve performansından mem-
nun musunuz ?

Yine bu sorgulamalar içeri-
sinde en düşük performans 
puanımız ise % 79,36 ile Tek-
nolojik altyapımızın geliştiril-
mesi yönünde gerçekleşti. 

► Sizce Odamız hizmet sunumunu etkileyen teknolojik alt yapı-
ya sahip midir?

► Odamızdan talep edilen belge ve raporları zamanında 
teslim alıyor musunuz ?

► Odamızın sizi en iyi şekilde temsil ettiğine inanıyor musu-
nuz? 

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum Kesinlikle
Katılmıyorum

%47

%30

%18

%3 %2

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum Kesinlikle
Katılmıyorum

%70

%29

%0%1 %0
Kesinlikle

Katılıyorum
Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum Kesinlikle

Katılmıyorum
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ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
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% 34 % 51

% 13 % 2

• İşletme ziyaretlerinin yapılarak sıcak temas sağlanması

• Yurtdışı iş gezilerinin arttırılmasını istiyoruz.

• Oda çalışanlarına ayrı ayrı başarılar ve teşekkürler.

• Bedri bey hayatımız ve ekonomik durumumuz her geçen gün  

kötüye gitmekte,sanırım önümüzdeki yıllarda biz olamayacağız.

dolayısıyla bizi temsil eden odamızda olmayacak.

ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

► Oda internet sayfası ve bülten çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Fikrim Yok

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

• Üyelerimizin talep ettikleri Eğitim 

Konuları,

• Oda Faaliyetlerimize katılım sıklıkları,

• Eğitim Fuar seminer vb. etkinliklere 

ilişkin memnuniyet seviyeleri ,

• Yeni ve farklı etkinlik talepleri ,

• Üyelerimizin ihtiyaç duydukları da-

nışmanlık ve destek konuları,

• İletişim biçimlerimiz ve tercih edilen 

yöntemler ile.., 

• Odamız üyelerine nasıl ulaşalım soru-

larına cevaplar aradık. 

Bu anket geri dönüşleri sonucunda ise 

Üyelerimizin  Odamızdan en fazla Eğitim 

Seminer ,Kurs ve Konferans çalışmalarını 

ve yine Yurt içi ve yurt dışı fuar organizas-

yonlarını talep ettiklerini gördük

En Çok Talep Edilen;
Pazarlama, Genel Yönetim ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri  

Yine Üyelerimiz içinde en çok Pazarlama, Satış Yönetimi ve Fiyatlandırma ile yine Genel Yönetim ve Kurumsal Gelişime yönelik 
faaliyet ve eğitim programlarının daha fazla talep edildiğini izledik. 

►  İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

BOZÜYÜK TSO 
EĞİTİM ETKİNLİK VE İLETİŞİM İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİMİZ

Genel 
Yönetim

(Kurumsallaşma, 
Yönetim Modelleri, 
Stratejik Planlama, 
İş Kurma ve Geliş-

tirme vb.)

Pazarlama 
Yönetimi

(Satış ve Pazarlama 
Yönetimi, Pazar 

Araştırması, Dağı-
tım Fiyatlandırma 

vb.)

Üretim 
Yönetimi

(Üretim Planlama, 
Malzeme Yönetimi, 
Otomasyon, Teknik 

Konular vb.)

Kalite 
Yönetimi

(ISO 9000, ISO 
14000, OHSAS, 

HACCP, Ürün Belge-
lendirme, CE vb.)

İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi

(İşe Alma, Kariyer, 
İşgücü Planlama, 

Performans Yöneti-
mi vb.)

%17 %14%6%11%24

Mali İşler 
ve Finans 
Yönetimi

(Ekonomik Plan-
lama ve Kontrol, 

Finansal Planlama 
vb.)

Dış Ticaret ve 
Uluslararası 

Mevzuat

(Dış Ticaret Mevzua-
tı, Ödeme Şekilleri, 

İth./İhr. İşlemleri 
vb.)

Bilgisayar 
ve Bilgi 

Teknolojileri

(İnternet, E-Ticaret, 
Office Programları, 

ERP, MRP vb.)

Diğer

%11 %5 %11 %1
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► Bozüyük TSO’ nun  aşağıdaki hangi başlıklarda danışmanlık ve destek 
vermesini istersiniz? 

► Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı 
programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz

► Odamızın muhtelif  bilgilendirme, duyuru, çalışma ve faaliyet-
lerinin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.

Yurt İçi ve 
Yurt Dışı Fuar 
ve Muhtelif 
Etkinliklere 
Üyelerinin 

Katılımlarını 
Sağlamak

Eğitici Se-
miner, Kurs, 
Konferans 
ve Seminer 
Düzenle-

mesi

İnceleme 
Gezileri

İş birliği 
günleri/İkili 
görüşmeler

Yayın ve 
araştırmalar

Üniversite 
Sanayi İş 
birliğinin 

Geliştirili-
mesi

Diğer

► Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı 
programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.

► Bozüyük TSO’dan  Aşağıdaki hangi tür faaliyetleri talep eder-
siniz? 

% 13

% 16

% 4

% 6

% 18

% 25

% 7

% 11

Diğer

KOSGEB

Finans

Marka Patent

Kalite Yönetim Sistemleri

Yeni Yatırım İmkanları

Pazar Payı Arttırma

Dış Ticaret

Ticaret Hukuku

Üyelerimiz ile iletişimde en çok kullanılan yöntemin 

e posta sms ve telefon ile sağlandığını yine bu yön-

temler içerisinde üyelerimize sizlere nasıl ulaşmamı-

zı istersiniz sorumuza karşılık olarak da yine e posta 

ve sms yolu ile iletişim taleplerinin yüksek olduğunu 

izledik.

Üyelerimizden aldığımız görüş ve öneriler çerçeve-

sinde 2016 yılı faaliyet ve programlarımızı planlayıp 

uygulamaya alacağız. Bu vesile ile anketlerimize 

zaman ayırıp katılan ve dolayısı ile odamız hizmet 

kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlayan tüm üyele-

rimize tekrar teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla. 

% 41
% 28

% 21
% 9 % 1

Çok İyi İyi Orta Kötü
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% 66

% 3 % 0
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1. BOZÜYÜK GAZ SANAYİ
2. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BO-

ZÜYÜK ŞUBESİ
3. TÜRKOĞLU NAKLİYE,TURİZM,E-

LEKTRİK,MÜTEAHHİTLİK TARIM 
ÜRÜNLERİ SAN VE TİC LİMİTED ŞİR-
KETİ

4. KMS MAKİNA VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.
5. ÇAĞLAR KONUT İZOLASYON İN-

ŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

6. BKC KÖMÜR NK. LTD. ŞTİ. TOLGA 
YILMAZ

7. BAKICI KÖMÜR İNŞ. LTD.ŞTİ. TOLGA 
YILMAZ

8. BOZALAN HAYVANCILIK GÜRCAN 
SÖĞÜTLÜOĞLU

9. GERİLİM ELEKTRİK İNŞAAT HAY-
VANCILIK TAAHHÜT SANAYİ VE Tİ-
CARET LİMİTED ŞİRKETİ BOZÜYÜK 
ŞUBESİ 

10. ÜNSAL ELLİK
11. HİLAL TEKSTİL İNŞAAT GIDA VE İH-

TİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCA-
RET LİMİTED ŞİRKETİ

12. FORMPLAST YALITIM
13. BİLECİK DEMİR ÇELİK A.Ş
14. ALPNET BİLİŞİM ALPAY ADAKAN
15. AHT LTD.ŞTİ.
16. BERM-MAK MÜHENDİSLİK MAKİNA 

İMALAT İNŞAAT GIDA TAAHHÜT SA-
NAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

17. ELGİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİ-
TED ŞİRKETİ

18. ERSOY METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
19. MAS TEKSTİL
20. YAŞA ELEKTRİK
21. SOYLULAR MÜHENDİSLİK HARİTA 

İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
22. ARYAP PETROL GIDA İNŞ.LTD.ŞTİ
23. ADF SERAMİK
24. BOZÜYÜK KAÇAR İNŞAAT
25. BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 

MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET 
A.Ş 

26. YILDIZ DAYANIKLI TÜKETİM MAL-
LARI BASIN YAYIN VE GIDA SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27. BİLECİK BASIN YAYIN  DAY. TÜK. 
MAL. 

28. S.S.ÇOKÇAPINAR SU ÜRÜNLERİ 
KOOP.

29. KOÇ AV MALZ. FATİH KOÇ
30. ÜMMÜGÜLSÜM ÜNER UNLU MA-

MÜLLERİ
31. ERSUR TEKSTİL
32. BİEN YAPI ÜRÜNLERİ
33. EGM MAKİNA
34. İŞEN BÜFE REFİYE İŞEN
35. TAŞKIN OTEL
36. TAYYİP BAKILAN 
37. TÜRKON DEMİRYOLU TAŞIMACILIK 

YILDIRIM ŞAHİN
38. İLTER MAKİNA EMİNE GÜREL
39. SERHAT ALABALIK
40. DEMİRER KABLO A.Ş.
41. BOZTEKS İPLİK SAN.
42. ARMAT TESİSAT
43. 2M YAPI ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
44. İSMET KİRAZOĞLU
45. NEDİM YILDIRIM
46. HÜSEYİN ELMAS
47. HAYRULLAH BOZ
48. 1 İDEAL SİGORTA
49. SAĞLAMLAR A.Ş.
50. CEM GÜNER KUYUMCULUK LTD.ŞTİ
51. MEHMET KARAGÖZ
52. İBRAHİM DUMAN YAPI
53. YAVUZLAR İNŞAAT SABRİ YAVUZ
54. ADNAN ATABEY MARKA TEKSTİL
55. MÜSLÜM TUTAK
56. GÜLAY KÖSE
57. SEMA GÜLNAR
58. NURPINAR TARIM HAYVANCILIK
59. TUNÇ GİYİM MEHMET DOĞAN TUNÇ
60. MAKSİKOL KİMYA 
61. APTULLAH FATİH YÜCEDAĞ

62. SALİH GAZOZCU
63. ÖZCAN MİMARLIK
64. ÖZÜLKÜ İNŞAAT LTD.ŞTİ.
65. BOZÜYÜK CAN KİTABEVİ
66. HAKAN KIRIMTAY
67. YUSUF USLU
68. AHMET USLU
69. ÜÇEL AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
70. METİN KURT MET İNŞ.
71. MECİT KURUOĞLU KURUOĞLU Sİ-

GORTACILIK
72. ALVE İNŞAAT
73. YAMAN HAYVANCILIK
74. ÖZ BÜLBÜL AKARYAKIT
75. ŞAZİMET TEKE
76. SEMİHA DEMİR DOĞALGAZ
77. ADEM AKKAYA
78. NURDAN KUŞÇU
79. MURAT SARIKAYA
80. KUŞAM TEKSTİL
81. ZAFER AKKAYA
82. KADİR KUŞ
83. MURAT ONUR
84. ÖMER POYRAZ 
85. GARİP ÖĞE
86. ÖZMARMARA HAFRİYAT
87. MEHMET EKİNCİ
88. RANA ÖZEL SAĞLIK
89. SEVGİLİ SÜT SEDAT SEVGİLİ
90. EMİN DEĞİRMEN
91. GÜRCANLAR BESİ
92. ALPER GEREN
93. CANDAŞLAR TÜTÜN
94. MUSA KÖKLÜ
95. MİGROS
96. HADİM
97. SEMİH ERSİN İSTANBUL PASTANESİ
98. VEDAT ELMAS
99. ŞABAN MANGIR
100. KÖFTECİOĞLU DAYANIKLI TÜK.
101. ARAS KARGO HİKMET DÜNDAR
102. KARAÇALI OTEL
103. KARAÇALI OTEL ŞUBE

ANKETE KATILAN FİRMALAR

► Odamızın muhtelif  bilgilendirme, duyuru, çalışma ve faali-
yetlerinin size hangi kaynaktan  ulaşmasını istersiniz belirtiniz.

► Odamız tarafından dörder aylık periyotlar halinde yayınlanan 
Faaliyet Bülteni çalışmamızda Firmanızın Reklamlarının yer al-
masını ister misiniz?
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► Asgari ücretin açlık sınırından aşağı olmaması

► İnsanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi,şeffat siyaset 
ahlaklı insanlar yetiştirmek yolsuzlukların gerçek adalet önünde 
yargılanması

► Ticaretin resmi yasası yetersiz olduğu gibi,ayrıca piyasadaki 
ticari ahlak ve güvenirlilik de erozyana uğramakta.zor oyunu bo-
zuyor,oyun ahlakı bozuyor,ahlak toplumu bozuyor

► Nitelikli personel yetiştirilmeli,yeni iş sahaları ve yeni pazarlar 
açılmalı.firmalara vergiler düşürülmeli(ithalat ve ihracat yapan)

► Yatırımların teşvik edilmesi için yeni teşvik uygulamaları yapıl-
malı, Allah herkesin işini kolay kılsın.

► Piyasa işlerinin açılması için faizlerin düşürülmesi,üretimin artı-
rılması için maliyetlerin düşürülmesi

► Sanayii ve tarımın canlandırılması yerli sermayeye önem ve-
rilmeli

► Sizlerden beklentimiz;uzun vadeler ile çalışan firmaları destek-
leyip,finansman ihtiyaçları için desteklemenizdir

► Kayıtdışı ekonomi ile mücadele edilmesi.sektörümüzdeki kayıt 
dışılık oranı azaltılması

► Kalite standartları yüksek imalat ve haksız gelirlerin önüne 
geçmesi 

► Sanayide verimliliğin artması gerekli teknolojinin gelişmesi üst 
seviyelere çıkması işsizliğin azalması vs.
Özel veya devlet yaptıracağınız işi ehline verin ahbaplarınıza değil

► Öncelikle haksız rekabet elde edenlerin ortadan kaldırılması 
gerek ve kayıt dışı ticaretle uğraşanların azaltılması gerek 

► İşgücü maliyetlerinini düşürülmesi enerji fiyatlarının azaltılması 
faiz oranlarının düşürülmesi
 
► İşgücü maliyetlerinin azaltılması, faız oranlarının dusurulmesi 

► Finansman maliyetleri ve yerli hammadde temini konuları çö-
zülür ise karlılık artabilir.

► Döviz kurunun artmaması, ithalatın azalması, ihracatın çoğal-
ması, iç piyasanın canlanması, vatandaşın alım gücünün artması

► Gelir dağılımındaki farkın ortadan kaldırılması, tarımda yapılan 

desteğe benzer desteği asgari ücretle çalışana destek verilmelidir.

► Faizlerin düşürülmesi gerekmektedir

► İşsizliğin azalması 

► Haksız rekabet engellenmeli sanayi kuruluşları yatırım yapma-
lı enerji fiyatları düşürülmeli çalışanlara ödenen sigorta primleri 
azaltılmalı firmaların eğitimleri arttırılmalı eğitimli çalışanlar ol-
malı 

► Türkiyenin bizce en önemli problemi yetişmiş insan gücü, ka-
lifiye personel yetersizliğidir ben kısa vadede aşılamayacağına 
inandığım bu problem için yabancı uyruklu istihdam öneriyorum. 

► Kredi kartlarına sınır getirilmesi kişilerin geliinin %10 u kadar 
limiti olması insanların daha bilinçli -borçlanmaları 
Siyasetteki hareketlilik ne zaman düzelirse ekonomi o denli düze-
lir ve hızla büyüme başlar 

► Finansman -talep

► Ülke insanının alım gücü artmadığı sürece işler her geçen gün 
dibe vurur. İstihdama yönelik yatırımların artması gereklidir. Vergi 
vefaizlerin düşürülmesi 

► Enerji bağımlılığının sonlanması dünyada marklaşma yerli 
malının teşviki yerli mal olmayan özellikle teknolojiye dayalı mal-
ların olduğu sektörlerde direk üretici olarak piyasaya girmesi ve 
özel sektörün önünü açması özellikle tarım sektörü geleceğin en 
önemli sektörü bu konuda işgücünün kaybının önlenmesi için 
sigorta ve emeklilikte bu sektöre istisnai haklar verilmesi tarım 
arazilerinin satışının zorlaştırılması yerli tohum kullanmaya teşvik 
tarımsal ilaçların kullanılmasının minimuma indirgenmesi 

► Elli senedir çarşı esnafıyım çarşı ekonomisi her geçen gün göz-
le görülür bir azalma var,çevre illere daha fazla alışveriş yapmaya 
gidiyorlar ilerde çok sıkıntı olur.

► Sağlıklı çalışan hukuk mekanizmaları,kaynak üretme hedefli 
yapılanmış devlet düzenlemeleri,sanayi geliştirme hedefli yapı-
lanmış yönetim ve deneti mekanizmaları.

► Kobilere yönelik çalışmaların yapılması,firmalarda maliyetlerin 
düşürülebilmesi,kalitenin ve verimliliğin artırılması için firmaların 
çalışanlarına yönelik eğitimlerin artırılması ve katılımların mecburi 
kılınması

► Kobilerin birkaç yıl ödemesiz kredi sağlayabilmesi,çeklere acil 
bir şekilde yaptırım gelmesi
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ŞİMDİ YENİ MODA 

2M Yapı Malzemeleri Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

www.2myapi.com.tr

Yeni Mahalle Cami Caddesi No:41 Bozüyük / Bilecik  0(228) 314 56 66              0(228)  314 56 66         info@2myapi.com.tr

Duvar KağıdıBanyo Dolabı /DuşakabinMutfak Dolabı Çeşitleri İnox Seramik Çeşitleri Cam Seramik Çeşitleri

Dekoratif Kaplama TaşıArmatür ÇeşitleriAnkastre Çeşitleri Dekorasyon Hizmetleri

 

Dekorun Sanata Dönüştüğü Nokta



No 1 2 3
3 Nitelikli İş Gücü Yetersizliği 

4 Nitelikli Kalifiye Eleman İhtiyacı 
Hammadde Fiyatları Dövize Endeksli Olduğundan Sürekli Artıyor, 
Stok Yapılamıyor 

Yeni Pazarlar Bulunamıyor 

5 Kalifiye Eleman İhtiyacı Nakliye Maliyetleri 

6 İç Piyasa Rekabet Gücü Artırılmalı 

7 İşyerimizin Üretimimize Yeterli Olmaması Elektrik Tesisat Bakım Ve Onarımı Çalışan Bulunamaması 

9 Kişisel Gelişim Tecrübeli Eleman Finans Sıkıntısı 

13 Yüksek Finans Maliyetleri Yüksek Personel Maliyeti Yüksek Hammadde Maliyeti 

15 Pazar Arttırımı Üretim Alanı Yetersizliği Kalifiye Eleman 

16 İşgücü Maliyetlerinin Azaltılması Kredi Faizlerinin Düdşürülmesi 

17 İşgücü Maliyetlerinin Azaltılması Enerji Fiyatlarının İndirilmesi Kredi Faizlerinin Düşürülmesi 

18 İşgücü Maliyetlerinin Yüksek Olması Kredi Maliyetlerinin Yükseklitği 

20 Finansman Sorunu Alacak Sorunu 

21 Yem Girdileri Ve Hammaddeleri 

22 İşçi Sıkıntısı 

23
Org. San. Bölge Yönetmeliğindeki Tapu Devrine 
İlişkin Kısıtlayıcı Hükümler 

25 Pazarlama Finans İşçilik 

26 İş Yeri Kira Kendi İşyerine Sahip Olması 

27 Yetişmiş İnsan Gücü Finansman Yurt İçi Talep 

29 Nitelikli Pers.  Pazarlama Gelişimi 

30 Nitelikli Pers. Pazarlama Gelişimi 

32 Finansman Sıkıntısı Maliyetlerdeki Yükseklik Nitelikli Personel Bulamama

35 Kalifiye İşgücü Karlılık Pazara Uzaklık

36 Pazarlama Üretim Geliştirme Ar-Ge Geliştirme

37 Yer Sıkıntısı Kalifiye Eleman Sıkıntısı

38 Elektrik Maliyetlerinin Azaltılması Bölgesel Yetişmiş – Yetiştirilecek Nitelikli Personel İstihdamı
Bölgedeki Personel İstihdamına Yönelik 
Teşviklerin  Artırılması

39 Çalışacak Personel Bulunamaması Tahsilat Zorluğu Finans

42 Enerji Maliyeti Nitelikli İstihdam

45 İnsan Kaynakları Finans Kolaylığı Maliyet Kalemlerinin Tasarruflu Hale Getirilmesi

47 Sıcak Para Yetişmiş Personel

48 Finansman Kaynakları Enenrji Ve İnsan Kaynakları Maliyetleri Hammadde Maliyetleri

49 Finansman Maliyeti
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SIRA NO   Üye Sicil Nosu Ünvanı Derece Kaydolduğu Meslek Grubu Üye Kayıt Tarihi
1 002340 YAŞA ELEKTRİK MAKİNA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED FEV 08. MESLEK GRUBU 02/09/2015

2 002341 MURAT AYDIN 003 05. MESLEK GRUBU 04/09/2015

3 002342 MUTLU ALTIN İNŞAAT GIDA OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED FEV 06. MESLEK GRUBU 07/09/2015

4 002343 NURİ BAYDURAK 003 05. MESLEK GRUBU 08/09/2015

5 002344 DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SARAR ALIŞVERİŞ MERKEZİ FEV 02. MESLEK GRUBU 14/09/2015

6 002346 AKKAYA FİLO OTO KİRALAMA REKLAMCILIK BİLGİSAYAR İNŞAAT GIDA SANAYİ VE FEV 03. MESLEK GRUBU 18/09/2015

7 002347 OG SERAMİK DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE FEV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FEV 07. MESLEK GRUBU 29/09/2015

8 002348 FUAT KARTAL KARTAL YAPI İNŞAAT 002 06. MESLEK GRUBU 01/09/2015

9 002349 BEKTAŞLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ FEV 05. MESLEK GRUBU 06/10/2015

10 002350 RAMAZAN HASRET 002 06. MESLEK GRUBU 13/10/2015

11 002351 DENİZLİ YCY ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FEV 09. MESLEK GRUBU 21/10/2015

12 002352 BOZÜYÜK YCY ENERJİ ÜRETİM NAKLİYE VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FEV 09. MESLEK GRUBU 21/10/2015

13 002353 RAMAZAN ERSOY TATLIMAR GIDA BOZÜYÜK ŞUBESİ 002 01. MESLEK GRUBU 23/10/2015

14 002354 CEVDET VAR 002 02. MESLEK GRUBU 27/10/2015

15 002355 DENİZ YÜKSEKKAYA 002 09. MESLEK GRUBU 03/11/2015

16 002356 SEVAL ÇETİN GÜREL 003 05. MESLEK GRUBU 10/11/2015

17 002357 HARUN KARAGÖZ 002 06. MESLEK GRUBU 10/11/2015

18 002358 MEHMET ÇETİNER 002 06. MESLEK GRUBU 10/11/2015

19 002359 MAŞALLAH ÇETİNBAŞ 002 06. MESLEK GRUBU 12/11/2015

20 002360 KAYI PETROLCÜLÜK NAKLİYAT OTO LASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FEV 09. MESLEK GRUBU 16/11/2015

21 002361 MACTRANS LOJİSTİK İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FEV 03. MESLEK GRUBU 18/11/2015

22 002362 HAYATİ MAHİR MAHİR MADENCİLİK 001 07. MESLEK GRUBU 19/11/2015

23 002363 SEÇKİN POYRAZ POYRAZ İNŞAAT 002 06. MESLEK GRUBU 19/11/2015

24 002364 ALTIN GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FEV 09. MESLEK GRUBU 23/11/2015

25 002365 FATİH SOYLU SOYLU JEOTEKNİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT 002 06. MESLEK GRUBU 25/11/2015

26 002366 ALİ YILDIRIM 002 05. MESLEK GRUBU 30/11/2015

27 002367 RIFAT SOSA 002 06. MESLEK GRUBU 02/12/2015

28 002368 ASÇELİKLER GIDA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FEV 05. MESLEK GRUBU 02/12/2015

29 002369 HÜSEYİN SAKLAN 002 03. MESLEK GRUBU 04/12/2015

30 002370 FİKRET YILMAZ GÖKTÜRK İNŞAAT 002 06. MESLEK GRUBU 04/12/2015

31 002371 EFEL ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞAAT MAKİNE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FEV 04. MESLEK GRUBU 04/12/2015

32 002372 NURTEN KAPTAN ÖZ KAPTAN DEKOR 003 07. MESLEK GRUBU 09/12/2015

33 002373 AKAR KÜMES EKİPMANLARI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED FEV 07. MESLEK GRUBU 11/12/2015

34 002374 HATİCE KAÇAR 003 02. MESLEK GRUBU 14/12/2015

35 002375 BENİM EVİM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA FEV 02. MESLEK GRUBU 15/12/2015

36 002376 ŞEFİK KOŞTAŞ ERGÖK İNŞAAT 002 06. MESLEK GRUBU 15/12/2015

37 002377 MÜKERREM ERDOĞAN 003 01. MESLEK GRUBU 17/12/2015

38 002378 İSMAİL AYYÜREK 002 06. MESLEK GRUBU 18/12/2015

39 002379 FİLİZ CAN 002 06. MESLEK GRUBU 22/12/2015

40 002380 EŞREF AYDIN 002 06. MESLEK GRUBU 23/12/2015

41 002381 BİLGİHAN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FEV 05. MESLEK GRUBU 25/12/2015

42 002382 DECOVİTA YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BOZÜYÜK ŞUBESİ FEV 07. MESLEK GRUBU 28/12/2015

43 002345 LİBRE MAKİNE MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE FEV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FEV 07. MESLEK GRUBU 14/09/2015

YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ
01/09/2015 | 31/12/2015
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Yeni Üyelerimiz



Yeni Mh. İsmet İnönü Cd. No:90 Bozüyük/BİLECİK 0228 315 6422 0228 314 6722 info@caglarkonut.com.tr

Faaliyetlerimiz
İnșaat İșleri Taahhüt İșleri Dekorasyon Mobilya İzolasyon Isıtma-Soğutma Sistemleri/ / / / /

www.caglarkonut.com.tr


