
Pazar
Bosch Grubu, dünyada otomotiv, sanayiteknolojileri ve beyaz eşya ürünleri ile binateknolojileri olmak üzere üç ana ve on beş altiş kolunda faaliyet gösteriyor.Türkiye'de iseçalışmalarını otomotiv teknolojisi, tüketim mallarıve bina güvenlik sistemleri çerçevesindeki on ikidalda sürdürüyor.Otomotiv teknolojileri alanında 2004 sonuitibarıyla yaklaşık 3 bin 600 kişiye iş olanağısağlayan Bosch, otomotiv teknolojilerine son onyılda toplam 528 milyon Euro yatırım yaptı.Şirketin otomotiv teknolojileri konusundakifaaliyetlerinden elde ettiği 2004 yılı cirosu,393 milyon Euro'luk kısmı ihracat geliri olmaküzere, 487 milyon Euro düzeyinde. Kurumun2005 yılı yatırım miktarı ise 130 milyon Euroolarak öngörülüyor.Bosch'un Türkiye’de faaliyet gösterdiği birbaşka iş kolu ise ev aletleri, yani beyaz eşya.Markanın bağlı bulunduğu şirket, dünyanınüçüncü büyük beyaz eşya üreticisi ve %20'likpazar payıyla Batı Avrupa birincisi.1967'de Almanya'da kurulan ve 2005 itibarıylaon beş ülkede 43 fabrikası, 35 bini aşan çalışanıbulunan BSH GmbH şirketinin %50 iştiraki olanBosch Siemens Hausgaerate, dünya pazarınabüyük ev aletleri, küçük ev aletleri ve evteknolojisi ürünleri sunuyor.Türkiye'de BSH EvAletleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunanBosch Beyaz Eşya'nın Çerkezköy'de 450 bin m2
büyüklüğünde soğutucu, çamaşır ve fırınfabrikaları bulunuyor.Türkiye'de elektrikli el aletleri konusunda dafaaliyet gösteren Bosch, matkap kırıcı-delici vebahçe aletleri gibi geniş yelpazedeki el aletlerininpazarlamasını yapıyor.Manisa'da bulunan Bosch Isıtma Ürünleri,doğalgaz ve Likit Petrol Gazı (LPG) ile çalışanşofben ve kombi sektöründe hem iç hem de dışpiyasaya hizmet veren bir ısıtma sistemleriüreticisi.Bosch Türkiye, araç multimedyası konusundaBlaupunkt ile; iklimlendirme teknolojilerikonusunda ise 2003 yılından itibaren Buderusmarkası ile Türk tüketicisine hizmet veriyor.Grubun 2004 yılında Türkiye'de gerçekleştirdiğitoplam ciro 1.5 milyar Euro ve iş olanağısağlanan kişi sayısı 7 bin 300.
Baflar›lar
Ar-Ge çalışmaları şirketin en önem verdiğikonuların başında geliyor. 2004 yılında bualandaki çalışmalara global ölçekle 3 milyar Euroayıran Bosch, bu yaklaşımının sonucu olarakotomotiv iş kolunda Avrupa ve ABD'de kayıtlıpatent sayısında ilk sırada yer alıyor. Şirket, ayrıcadünyanın bir numaralı “markadan bağımsızotomotiv teknolojileri” üreticisi.

Dünyada tescil için başvurusu yapılmış ve tesciledilmiş Bosch çıkışlı patentlerin sayısı yaklaşık65 bin adet.2002 yılında, operasyonel birimler kategorisindeAvrupa Kalite Başarı Ödülü'nü Türkiye'ye getirenBosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa fabrikası,2003'te, yine aynı kategoride Avrupa'nın kurumsalmükemmellik konusunda verilen ve alanının ensaygın ödül olan Avrupa Kalite Büyük Ödülü'nükazandı.Bosch 2005'te İstanbul Sanayi Odası'nın(İSO) en büyük 500 şirket sıralamasında 27. sırada yer alırken, aynı sıralamada otomotivsektörü içinde ise yedinci sırada yer alıyor.
Tarihçe
Bosch’un temelleri 1861 yılında Almanya'nınUlm kenti yakınlarındadünyaya gelen RobertBosch tarafından atıldı.1876 yılındamühendislik eğitiminitamamladıktan sonraçeşitli şirketlerdeçalışan Bosch15 Kasım 1886'daStuttgart'ta“Werkstaet fürFeinmechanik undElektrotechnik” ismindeki atölyesini kurdu.Ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yönelikçözümler üreten atölye, 1887 yılında Deutz içingeliştirdiği manyeto ateşleyicisi ile başarı kazandı.1898'de İngiltere'de açtığı ilk temsilciliğininardından yaptığı atılımlarla 1913 yılında ABD,Asya, Afrika ve Avusturalya kıtalarında da ürün vehizmetlerini tüketiciye sunmaya başladı. Coğrafigenişlemenin yanı sıra, ürün kapsamını da

çoğaltarak 1902'debuji ve 1927'de dizelpompaları üretti.1928'de elektrikliel aleti, 1933'te iseilk buzdolabınıüreterek tüketiciyleyakınlaşan şirket,faaliyette bulunduğusektörlerde “koşulsuzmüşterimemnuniyeti” ve“yüksek kalite”ilkeleriyleçalışmalarınısürdürüyor.MerkeziAlmanya'da bulunanşirketin 2004 yılındagerçekleştirdiği ciro,%70'i Almanya dışıyatırımlardankaynaklanmak üzere40 milyar Euro.Yaklaşık 243 binBosch çalışanının123 bini de yineAlmanya dışındakiyatırımlarda görevyapıyor.29'u Almanya'daolmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde toplam82 noktada faaliyet gösteren Bosch, çok kültürlüyapısıyla gerçek anlamda bir dünya şirketi özelliğitaşıyor.Otomotiv odaklı faaliyet gösteren BoschSanayi ve Ticaret A.Ş., 1971 yılından itibarenürünlerini Türkiye'de de pazarlamaya başladı.Şirket Bursa'da iki fabrika ile üretim yapıyor.1988'den bu yana İstanbul'da faaliyet gösterenİstanbul şubesi otomotiv yedek parça, test vemuayene cihazları, Blaupunkt araç multimedyasistemleriyle elektrikli el aletlerinin Türkiye veTürki Cumhuriyetleri'ne dağıtımından sorumluolarak çalışıyor.Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş., 59'u otomotivyedek parça, 324'ü elektrikli el aletleri ve 63’üBlaupunkt'a ait olmak üzere toplam 446 bayi ileyurt çapında faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca235'si otomotiv, 49'u el aletleri ve 38’iBlaupunkt olmak üzere toplam 322 servis ilehizmet veriyor.Türkiye'de 1987-1990 tarihleri arasındaDizel Magnet A.Ş. tarafından ürünleri ithal edilenBosch beyaz eşya, 1992'den beri kendi dağıtımşirketine sahip. Merkezi İstanbul Ümraniye'debulunan ve ürünlerin Ortadoğu ve Kıbrısdağıtımından da sorumlu olan şirketin Türkiye'deyedi farklı bölge müdürlüğü, 1300'ü aşkın yetkilisatıcısı ve 400'e yakın yetkili servisi bulunuyor.
Ürün
Bursa Organize Sanayii Bölgesi'nde bulunanfabrikada dizel sektörüne yönelik enjektör,enjektör kütüğü kombinasyonu ve 2001'deüretimine geçilen Common Rail Dizel Enjeksiyonsistemleri için enjektörler üretiliyor.Yine aynı bölgedeki ikinci fabrika ise 2002'deüretimine geçilen birim enjektörlerini üretim
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gamında bulunduruyor.Bursa Ovaakça bölgesinde kurulu olan birdiğer fabrika; Bosch Fren Sistemleri San. veTic. A.Ş. ise hidrolik fren sistemleri içinkomponentler imal ediyor.Bosch, ithalatı yapılan elektrikli el aletlerine ekolarak termoteknik-ısıtma sistemleri ve ev aletleriüretimi de gerçekleştiriyor.Bosch Rexroth, hidrolik pnömatik sistemleriimalatı yapıyor.
En Son Geliflmeler
Şirket, diğer etkinliklerinin yanı sıra otomotivteknolojileri işkolunda da “yenilikçi yaklaşım” ve“kalite” anlayışından hareketle başta dizelsistemleri, ABS, ESP Fren Sistemleri olmak üzeregeliştirdiği ürünlerle araç kullanımını dahagüvenli kılmak ve çevreye zararlıgazların azaltılması için çalışmalarınısürdürüyor.Bosch Car Serviceyapılanmasıyla, garanti dışıbinek araçlara Türkiye'ninbirçok noktasında A'dan Z'yebakım ve onarım hizmetiveriliyor.Elektrikli el aletleri kolundageliştirilen akülü vidalama vetoz emmeli matkaplar,“tüketicinin hayatını kolaylaştırma”hedefinin ürünleri olarak nitelendiriliyor.Bosch Beyaz Eşya'nın Dinamik  No-FrostSensor II ile akıllı soğutma tekniği, dokuz kilogramyıkama kapasiteli “Worldwasher” çamaşırmakinesi, “Optosensorlu” ve “VarioFlex”(katlanabilir) sepetli bulaşık makineleri, “Eco-Clean” ve “Pyrolytik” özellikli, kendi kendinitemizleme tekniğine sahip fırınlar ileHidrodinamik jeneratör özellikli şofbenler, sonteknolojik gelişmelerin tüketicilere yansıtıldığıürünlerin örnekleri olarak sıralanıyor. Ayrıca tümBosch soğutucular %100 çevre dostu olaraktanımlanıyor ve düşük enerji tüketimiyle tasarruf

sağlıyor. %100 A Sınıfı Bosch çamaşır makinelerinin“aqua spar” sistemi ise su tüketimi konusunda%46 tasarruf sağlıyor. Bulaşık makinelerinde ise“aqua sensör” sistemiyle %40 daha az suharcanıyor ve kullanılan elektrik oranında %34tasarruf sağlanıyor.Otomasyon teknolojileri alanında faaliyetgösteren Bosch Rexroth, İstanbul'dakifaaliyetlerini geliştirme kararına paralel olarak,Bursa'da 25 milyon Euro değerinde bir yatırım ileyeni bir fabrika inşa ediyor.

2005sonundatamamlanacak olanfabrikanın, ihracat ağırlıklıçalışması ve yaklaşık 200 kişiyeiş olanağı sağlaması öngörülüyor.Türkiye'de yeni bir iş alanı olmasınedeniyle     bu yatırım Bosch bünyesindestratejik bir öneme sahip olarak değerlendiriliyor.
Promosyon
Bosch, en önemli sosyal sorumluluk konusunuçevre bilincini geliştirmek olarak belirliyor.Gerek üretim, gerekse ürünlerin kullanımısırasında işletme içerisindeki tüm işlemler çevreyikorumaya yönelik olarak gerçekleştiriliyor.Doğal kaynakların tasarruflu kullanılması, arıza vekazaların önlenmesi, her aşamada çevreyeyapılacak olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasıdoğrultusunda çalışılıyor. Ayrıca TürkiyeErozyonla Mücadeleve Araştırma Vakfı(TEMA) veDenizTemiz TurmepaDerneği ile ortaketkinlikler düzenleyenBosch, İstanbul Boğaz’ıve kıyı denizlerinintemizliği ile ilgiliçalışmaları da 2003yılından itibarensponsor olarakdestekliyor. Buprojeyle 2004'teİstanbul Boğazı'ndadeniz üzerinden 690ton katı atık toplandı.Bosch'un önemverdiği ve desteklediğibir diğer konu daeğitim. Bosch2002'den itibarenTürkiye EğitimGönüllüleri Vakfı(TEGV) ile ortakçalışmalar sürdürüyor.Türkiye'yi il il dolaşaniki Bosch Ateş BöceğiGezici Öğrenim Birimi,2003-2004 öğrenim

dönemi içinde19 binin üzerinde çocuğa bilgisayarkullanmayı öğretip çeşitli beceriler edinmelerinisağladı.Bosch ayrıca sanat konusunda da etkinlikgösteriyor. 2004'te çalışanlarından kuruluorkestrasını Türkiye'ye getirerek İstanbul'da iki,Bursa'da ve İzmir'de birer “Carmina Burana”konseri verilmesini sağlayan Bosch, Adapazarı'ndada içinde 500 kişilik tiyatro ve konser salonubulunan, 700 bin US$ değerinde bir gençlik vekültür merkezinin kurulmasına katkıda bulundu.
Marka De¤erleri
Bosch'un kurucusu ve endüstriyel gelişiminöncülerinden olan Robert Bosch, “markafelsefesi” ve “kurum kimliği” gibi terimlerin ortayaçıkmasından önce, şirketinin prensibini “İnsanlarıngüvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercihederim.Verdiğim sözlerin doğruluğu veürünlerime duyulan güven, benim için her zamankısa vadeli kârlardan daha önemli olmuştur”diyerek özetlemişti.Kurucusu Bosch'un prensipleri doğrultusundaşirket ürünlerinin “en gelişmiş teknoloji”,“en yüksek kalite” ve “yüksek düzeyde kullanımkolaylığı” prensipleriyle üretilmesi, tasarımlarıntemel özelliği olarak belir tiliyor.Tüketicinin “gelecekteki ihtiyaçları” gözetilerek“yaşam kalitesini yükselten ayrıntılar içerenürünler sunmak”, Bosch’un öne çıkardığıprensiplerin başında geliyor.Bosch'un Brezilya'dan Japonya'ya kadar uzananfabrikaları, ortaklıkları ve şubeleriyle; otomobilendüstrisinden ev aletlerine milyonlarcatüketiciye ürünlerini sunması, hem çalışanhem de müşteri memnuniyetinin gözetilmesiylesağlanıyor.Bosch 2004 sonunda yapılan kurumsal tasarımgüncellemesiyle, sloganını tüm ürün grupları vecoğrafi yayılımları için birleştirdi ve bu sloganı“yaşam için teknoloji” olarak belirledi. Markavaadinin slogana yansıtılması ile elde edilen busav, Bosch'un tüm ürünlerinde, teknolojiyi “yaşamboyu” ve “yaşamı kolaylaştırmak” üzerekullandığının altını çizmek üzere ortaya kondu vemevcut kalite anlayışı ile dayanıklı ürünlerin imaledildiği fikrini öne çıkardı.
www.bosch.com.tr
www.bsh.com.tr
www.boschevaletleri.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Bosch GmbH'nın %92'lik hissesi Robert BoschVakfı'na ait.Vakıf, 2004'te sosyal içerikli projelere49 milyon Euro ayırdı.
Bosch, geliştirdiği teknoloji ile egzoz gazlarındakiCO2 oranını %92 kadar azaltıyor ve çevreyikoruyor.
Skil, Dremel, Buderus, Blaupunkt ve Rexrothmarkaları, Bosch çatısı altında faaliyet gösteriyor.
Bosch'un zehirli gazlardan tamamen arındırılmışantibakteriyel soğutucuları, geliştirilmişkompresörler ve iyileştirilmiş yalıtım ile %25 dahaaz elektrik tüketiyor.
Bosch ev aletleri doğaya zarar verebilecektehlikeli maddeler içermiyor.

Bosch
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