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BUS‹AD, üstün bir fark›ndal›k, çaba
ve hayallerle kurulal› tam 40 y›l oldu.
Bu topraklar›n gücüne inanan,
de¤erlerine ba¤l› bir gelene¤in
temsilcileri olarak, BUS‹AD'›m›z›n 40.
y›l›nda gelece¤e birlikte yürümenin
heyecan›n› yafl›yoruz. Derne¤imiz'in
bugün bayra¤›n› tafl›yan yönetim
kurulu olarak, 40. y›l›n onurunu
paylaflmak da bize düfltü¤ü için
ayr›ca gururluyuz.

BUS‹AD kültürüne sahip herkesin
bilece¤i ve onaylayaca¤› gibi,
Anadolu'nun Abisi pozisyonundaki
derne¤imizde ifl dünyas›na hizmet
odakl› bir anlay›fl hakim olmufltur. Bu
kültür, Kurucu Baflkan›m›z Rahmetli
Do¤an Ersöz'den bugüne kadar
genlerimize öylesine sirayet etmifltir
ki; görev alan, elini tafl›n alt›na koyan
her üyemiz, üzerine düflen görev ve
sorumluluklar› fazlas›yla yerine
getirmifltir. Böylesi bir çat› örgütün
40 y›lda Bursa'ya ve ulusal ölçekte
ortaya koydu¤u hizmet ve projelere
Dergimiz'in içeri¤inde ayr›nt›l› olarak
yer veriyoruz, ancak, flunu
söylemeden geçemeyece¤im:
BUS‹AD, Bursa'n›n ekonomik
yap›lanma süreçlerinin her daim bafl
aktörü olmufl, gerekti¤inde tavr›n› ve
entelektüel birikimini ortaya
koymaktan çekinmemifl, dahas›
Bursa'n›n kaderini belirleyen ana
güçlerden biri olmay› baflarm›flt›r.

Marifet iltifata tabidir elbette ama 40
y›ll›k baflar›lar› sahneye tafl›ma görevi
madem bize düfltü, o halde
geçmiflten bugüne bu derne¤e
eme¤i geçen herkese minnet
borcumuzu hakk›yla ödememiz
gerekti¤ini düflünüyorum.

‹nanç, cesaret ve gönüllülükle
yolculu¤una bafllayan BUS‹AD; 40
y›lda özetle yüzlerce rapor
yay›nlayarak, ülke gündeminin önemli
konular›n›n masaya yat›r›ld›¤› yüzlerce
etkinlik düzenledi. Bursa'n›n nitelikli
istihdam›n›n önünü açan BEGEV'i,
teknolojik dönüflümün altyap›s›n›
haz›rlayan Teknoloji Transfer Ofisi'nin
kente kazand›r›lmas›nda öncülük etti.

Derne¤imiz, hizmetleri, yat›r›mlar› ve
projelerinde sonuca ve verime
odaklanarak, ülkemizde çokça
karfl›laflt›¤›m›z s›¤ mevzularla
zaman›n› asla harcamad›. Her zaman
içeri¤e ve faydaya fokuslanarak,
ça¤dafl dünyan›n gerekliliklerini
evrenselden yerele tafl›man›n
gayretinde oldu.
Bursa'da ifl dünyas›n›n önemli bir

bölümünü temsil eden bir kurulufl
olan BUS‹AD, hem ekonomik hem
de sosyal kalk›nma için çal›flan bir
fikir atölyesi gibidir. Bizden önceki
tüm yönetim kurullar›na, uzmanl›k
gruplar›na, elini tafl›n alt›na koymufl
tüm üyelerimize teflekkür ediyor,
sayg› ve minnetle an›yorum.

40. y›l›m›z› kutlarken; bizden
öncekilerden devrald›¤›m›z bayra¤›
Atatürk ilkeleri ve demokrasiye
ba¤l›l›¤›m›zla ve ayr›ca BUS‹AD
kültürümüzün bize katt›klar›yla, daha
ileriye tafl›yaca¤›m›za söz veriyor,
üyelerimizin varl›¤› ve deste¤iyle
birlikte nice hat›rl› y›llar›m›z olsun
diyorum.

Sayg›lar›mla,

40. y›l›m›z kutlu olsun
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fiimdiki ad›yla Bursa Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i, çok yak›ndaki
ad›yla Bursa Sanayici ve ‹flinsanlar›
Derne¤i BUS‹AD 40. yafl›n› de¤iflim
ve dönüflümle karfl›l›yor. K›rk›nc›
y›l›nda ad›n›n içinde geçen eril
vurguyu bütüne tamamlayarak insana
çeviriyor. ‹fl yaflam›nda cinsiyet
vurgusu yapmadan, kad›n ve erkek
olarak de¤il insan olarak üretmenin,
varolman›n gücüne inan›yor. T›pk›
tamama erme, olgunlu¤a eriflme,
dualiteyi sona erdirme,  bir ve bütün
olma anlay›fl›n› içinde tafl›yan 40
say›s›n›n anlam› gibi...

Haz›rl›k ve taml›¤› da ifade eden 40
say›s› bütün toplumlarda yeni kap›lara
aç›lan bir eflik olarak görülür. 40’tan
sonra farkl› bir kap› aç›laca¤›na,
süregiden fleylerin seyrinin
de¤iflece¤ine inan›l›r.

Do¤umu ve ölümü kabul 40 gün
sürer, masallarda dü¤ün k›rk gün k›rk
gece yap›l›r, beden susuzlu¤a ancak
40 gün dayanabilir ve bir fincan
kahvenin k›rk y›l hat›r› vard›r.

Kutsal metinlerde de 40 gün veya 40
y›l ar›nma, olgunlaflma, bekleme veya
haz›rlanma süresidir.

Hz. Muhammed’e 40 yafl›nda
peygamberlik gelmesi, mal›n k›rkta
birinin zekat olarak verilmesi de
bununla ilgilidir.

Hz. ‹sa’n›n çölde geçirdi¤i süre, t›pk›
Hz. Musa’n›n Sina Da¤›na gidifli gibi
40 gündür.

Nuh’un gemisi tufanda 40 gün 40
gece yol alm›flt›r.

Hristiyanlar Paskalya’ya 40 gün önce
oruç tutarak haz›rlan›rlar.

40 say›s› Tevrat’ta insan›n yafl
dönümlerini belirtir.

fiaman inan›fl›na göre ruh fizikî bedeni
40 gün sonra terk eder.

M›s›r piramitlerinin hepsi Nil’in sol
k›y›s›ndaki 40 kilometrelik bir vadi
içine yay›lm›flt›r.

Ve bir fincan kahvenin k›rk y›l hat›r›
vard›r.

‹çimi k›sa ancak hat›r› uzun olan bu
müstesna içecek, bir kahvenin
ötesinde anlamlar içerir. Türk
kültüründe kahve dostluktur,
sohbettir, muhabbettir, karfl›l›kl›
verilen de¤erdir. Kimi zaman
küslükler bir kahve içimiyle giderilir,
kimi zaman önemli kararlara bir fincan
kahve tan›kl›k eder.

“Bir fincan›n kahvenin k›rk y›l hat›r›
vard›r” sözünün yayg›n bir rivayete
göre hikayesi flöyle; Üsküdarl› bir
kahve sat›c›s›, bir Rum kaptana kahve

ikram eder. Aradan 40 y›l geçer ve
Üsküdarl› kahveci savaflta esir düfler.
Kahveciyi tan›yan Rum kaptan
kendisine 40 y›l önce kahve ikram
eden adam› unutmaz ve onu
esaretten kurtar›r.

40 y›l önce vizyoner ve giriflimci bir
arkadafl grubu taraf›ndan kurulan
BUS‹AD, bugün ülkemizin ve
flehrimizin en müstesna sivil toplum
örgütü olmay› sürdürüyor. “Ülkemizin
ekonomik, sosyal ve kültürel
kalk›nmas›na katk›da bulunmak
üzere, Atatürk’ün gösterdi¤i ça¤dafl
uygarl›k hedefini esas alarak bölgesel
ve sektörel potansiyellerin en iyi
flekilde de¤erlendirilmesi için
faaliyetlerde bulunmak, demokratik,
laik, etkin hukuk devleti anlay›fl›
içinde, sivil toplumun
kurumsallaflmas› ve özel giriflimcili¤in
yayg›nlaflmas›na çal›flmak, sanayici
ve ifladamlar›n›n sorunlar›na sahip
ç›karak toplumdaki öncü ve giriflimci
niteliklerini gelifltirmek” olarak
belirledi¤i kurulufl amac›na uygun
olarak hizmetlerine devam eden
BUS‹AD çat›s› alt›nda; nice hat›rl›
kahveleri birlikte içmek dile¤iyle…

K›rk y›l›n gücü
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BUS‹AD, olgunluk ça¤›n›n rakam› 40’a ulaflt›. Baflta rahmetliBUS‹AD, olgunluk ça¤›n›n rakam› 40’a ulaflt›. Baflta rahmetli
Do¤an Ersöz olmak üzere kurucular›n ileri görüfllülü¤üyleDo¤an Ersöz olmak üzere kurucular›n ileri görüfllülü¤üyle
hayata geçen Türkiye’nin en eski ikinci S‹AD’›, gelece¤e de buhayata geçen Türkiye’nin en eski ikinci S‹AD’›, gelece¤e de bu
topraklara olan aflkla güvenle bak›yor.topraklara olan aflkla güvenle bak›yor.

40, bizim kültürümüzde özel bir yere sahip rakamlardand›r. 40’la iliflkilendirilen çok
say›da atasözü ve deyim var. “Bana bir harf ö¤retenin k›rk y›l kölesi olurum”, “Bir fincan
kahvenin 40 y›l hat›r› var”, “K›rk y›l düflünsem akl›ma gelmez”, “K›rk y›l›n bafl›nda”,
“K›rk› ç›kmak” liste böyle uzar gider.

Bu topraklarda, 40, bir olgunluk ifadesidir. 1978’de kurulan Bursa Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i de (BUS‹AD) art›k geride b›rakt›¤› k›rk y›l›n olgunlu¤una ulaflm›fl,
bir ortak ak›l noktas›d›r.

Do¤du¤u y›llar›n zorluklar›nda, Do¤an Ersöz gibi lider bir isimle yola koyulan BUS‹AD,
bu 40 y›la nicelik olarak çok, nitelik olarak da önemli ifller s›¤d›rm›flt›r.

1982’den beri yay›n hayat›nda olan, Bursa’n›n bu en eski yay›nlar›ndan
BUS‹AD’dan Bak›fl’›n bu say›s›n› 40 y›l›n k›sa bir özetine ay›rd›k.

y›l›n öyküsü

Bir yerinden bafllamak gerek 40 y›la
s›¤anlar›n en az›ndan bir k›sm›n›
aktarmaya. Önce bu sat›rlar›n
bas›ld›¤› Bak›fl Dergisi’nden
bahsedelim.

1982 y›l›nda bafllayan yay›n hayat›n›
dile bile kolay de¤il 36 y›ld›r
sürdürüyor.

BUS‹AD’dan Bak›fl BUS‹AD’›n
etkinliklerinin, ekonomik
de¤erlendirmelerin, özel söyleflilerin
ve üyelerin haberlerinin haf›zas› oldu.



09 Bak›fl 144

40 Y›l›n
Öyküsü

Otomobilinin bagaj›nda çapas›,
kalbinde Bursa ifl dünyas›n› hak etti¤i
yere getirme çabas›yla, BUS‹AD’›n
kurucusu ve vefat›na kadar 16 y›l

Do¤an Ersöz
Ödül Töreni

BUS‹AD’›n Kurucu Lideri Do¤an
Ersöz, 1994 y›l›n›n 19 Aral›k’›nda
Hakk’›n rahmetine kavuflmas›na
ra¤men, BUS‹AD üyeleri ve Bursa
Halk› taraf›ndan unutulmad›.

Do¤an Ersöz, ölümünün üzerinden
neredeyse 24 y›l geçmesine ra¤men
hep vefayla ve sayg›yla yad edildi.

BUS‹AD, Do¤an Ersöz’ü her 19
Aral›k’ta mezar› bafl›nda anarken,
2008 y›l› 19 Aral›k’›nda ise anman›n
ard›ndan Eskiflehir Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Selçuk
Y›lmaz taraf›ndan yap›lan büst,
merhum Do¤an Ersöz’ün efli,
çocuklar›, torunlar› ve BUS‹AD
Üyelerinin kat›ld›¤› bir törenle aç›ld›.

Do¤an
Ersöz’ü
Anma ve
Büst

boyunca baflkanl›¤› görevini üstlenen
Do¤an Ersöz için çok fleyler söylenir.
Ama çapa onun üretimden yana
gayretini ve o çapayla hiç bilmedi¤i
tarlalarda bile çal›flmas› bu topraklara
hürmetini en iyi sembolize eden
görüntüdür san›r›z.
‹flte böylesine de¤erlere sahip bir
Baflkan› unutmayan BUS‹AD,
vefas›n›n örne¤i olarak Do¤an Ersöz
ad›n› Y›l›n ‹fl Adam› Ödülü’yle
yaflatmay› bildi.

‹lk ödül 1995’te 1994 y›l›n›n ifl adam›
olarak Rahmi Koç’a verildi. Ödül bir
süre sonra, y›l›n ifl adam›n› da aflarak
farkl› kategorilere de verilmeye
baflland›.
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BUS‹AD
Y›l›n
‹fladam›
Ödülleri

1994 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Rahmi Koç

1995 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Hasan Arat

1996 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Sak›p Sabanc›

MESLEK ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Ayhan K›z›l,
Fahri Ayk›r›,
Ümran Oral

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE
DESTEK ÖDÜLÜ
Ça¤dafl E¤itim
Kooperatifi,
Mustafa Dörtçelik,
Ahmet Kocab›y›k,
Engin Yenal,
Ahmet Ertu¤

ÇEVRE ÖDÜLÜ
BTSO,
Hüseyin Özdilek,
fiükrü fiankaya

KAL‹TE ÖDÜLÜ
‹noksan A.fi.,
Seger A.fi. ,
Alltec A.fi.

1997 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Cavit Ça¤lar



YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Merhum

Kemal Çoflkunöz
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1998 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Celal Sönmez

1999 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Hüseyin Özdilek

MESLEK ÖDÜLÜ
Arif Tak, Memifl Y›lmam, Mustafa Sel›fl›k, Prof. Dr. ‹smail
Hakk› Ulus

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Ulviye Özer, TOFAfi Basketbol Tak›m›, Musa
Coflkun, Norbert Bousquet

ÇEVRE ÖDÜLÜ
ÇEVKO VAKFI

KAL‹TE ÖDÜLÜ
BELTAN A.fi.
Ayr›ca
Beyçelik A.fi., Elvin Tekstil A.fi. Özel Nam›k Sözeri E¤itim
Hizmetleri A.fi.’ye
KATILIM SERT‹F‹KASI

2000 ÖDÜLLER‹

MESLEK ÖDÜLÜ
Mevci Ergün, Adnan Ener,

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Ali Osman Sönmez

ÇEVRE ÖDÜLÜ
Erdem Saker

KAL‹TE ÖDÜLÜ
Can Alüminyum A.fi., Ermetal A.fi., Coflkunöz A.fi.

MESLEK ÖDÜLÜ
Ali Durmaz, ‹lhan Kalkano¤lu, Prof. Dr. Tankut Öktem

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
‹brahim Orhan, ‹slam Uyar, Ahmet U¤ur

ÇEVRE ÖDÜLÜ
Bursa ‹li Çevre Koruma Vakf›, Çekül Bursa fiubesi

KAL‹TE ÖDÜLÜ
Çoflkunöz Metal Form A.fi.
Üçy›ld›z A.fi.
Beltan A.fi.
Ayr›ca
BPO, Konur Sa¤l›k Hiz. A.fi., Coflkunöz Radyatör A.fi.
Bortrans A.fi.
KATILIM SERT‹F‹KASI

40 Y›l›n
Öyküsü
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2001 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
‹brahim Orhan

2002 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Ahmet Nazif Zorlu, Zeki Zorlu

MESLEK ÖDÜLÜ
Prof. Dr. ‹lker Paras›z, H. Savafl Ar›kan, Halil Akgül

E⁄‹T‹M, KÜLTÜR VE SPORA DESTEK
ÖDÜLÜ
Kalder Bursa fiB. fiükrü Akyollu, Dr. Murat Kaçar

ÇEVRE ÖDÜLÜ
Cargill Tar›m San. Ve Tic. A.fi. Bursa Beton A.fi. Görükle
Tesisi

KAL‹TE ÖDÜLÜ
Etay Ltd. fiti. S›la Teknik A.fi.

2003 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Muharrem Y›lmaz

MESLEK ÖDÜLÜ
Mefharet ‹nal, Sevgi Ertekin, Prof. Dr. Kay›han Engin,
‹smail Hakk› Keskin

E⁄‹T‹M, KÜLTÜR VE SPORA DESTEK
ÖDÜLÜ
‹brahim Betil, R›za Ayd›n, Dr. Murat Kuter

ÇEVRE ÖDÜLÜ
Deniztemiz Derne¤i-TURMEPA

KAL‹TE ÖDÜLÜ
AKA Otomotiv. ÇEMTAfi

MESLEK ÖDÜLÜ
Ali Fuat Güven, Y›lmaz Akk›l›ç, Ayfle Ege ve Ece Ege,
Y›ld›r›m Mayruk

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
TED (Türk E¤itim Derne¤i), Erdo¤an Bilenser, Esat
Uluumay

ÇEVRE ÖDÜLÜ
Erdem Saker



YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
fienol fiankaya
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2004 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Talat Diniz

2005 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Hakk› Baykal

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
BOSCH San. Ve Tic. A.fi.

MESLEK ÖDÜLÜ
Çoflkun ‹rfan, Nuri Özdemirel, Zafer Karazeybek, Y›lmaz
Emen, Abdülkadir Sür, Metin Ifl›kç›

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
DOSAB, Tophane Endüstri Meslek Lisesi

KAL‹TE ÖDÜLÜ
Ç‹MTAfi BORU LTD. fiT‹.

Jürü Teflvik Ödülü
Bursa Tophane End. Mes. Lisesi

2006 ÖDÜLLER‹

MESLEK ÖDÜLÜ
Emin Özler, Osman Ya¤murdereli

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Hüseyin Özdilek, Erdo¤an Bilenser, TOFAfi A.fi.

ÇEVRE ÖDÜLÜ
Prof.Dr. Metin Sözen

TEM‹Z TOPLUM ÖDÜLÜ
TEDBER

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Yavuz Taner

MESLEK ÖDÜLÜ
O¤uz Ka¤an Köksal, Burhan Evcil

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›, Çoflkunöz E¤itim Vakf›

KAL‹TE ÖDÜLÜ
Beyçelik A.fi.

40 Y›l›n
Öyküsü
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2007 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
M. Celal Gökçen

2008 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Hüseyin Durmaz

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Tahsin Ard›ç

MESLEK ÖDÜLÜ
Çetin Öztunal›

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Öztimurlar ‹nflaat A.fi.

ÇEVRE ÖDÜLÜ
Borçelik A.fi.

2009 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Mehmet Erbak

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Çilek Mobilya

MESLEK ÖDÜLÜ
Atilla Tatveren, Yüksel Tatveren, At›l Kuto¤lu, Kemal
Yamankaradeniz, Ayhan Ispalar

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Faik Çelik, Hüseyin Karabacak

KAL‹TE ÖDÜLÜ
BURSAGAZ

Jüri Teflvik Ödülü
Bursa Anadolu Lisesi

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Nezir Gencer

MESLEK ÖDÜLÜ
Necati Akgün

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
‹znik E¤itim ve Ö¤retim Vakf›



YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Faik Çelik
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2010 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
fiahap Aktafl

2011 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Y›lmaz ve Yaflar Küçükçal›k

MESLEK ÖDÜLÜ
Cezmi Akdifl

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Mustafa K›rc›

ÇEVRE ÖDÜLÜ
Bursa Çimento A.fi

2012 ÖDÜLLER‹

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
fiahap Aktafl

MESLEK ÖDÜLÜ
Tar›k Tunal›o¤lu, Ali Pand›r

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Muhammed Etkeser

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Ahmet Eker

MESLEK ÖDÜLÜ
Raflit Karaaslan

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Nuri Nihat Aslanoba

ÇEVRE ÖDÜLÜ
BOSCH A.fi.

40 Y›l›n
Öyküsü
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2013 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Halil Murat Orhan

2014 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Bosch San. Tic. A.fi.

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Dr. Tar›k Ö¤üt

MESLEK ÖDÜLÜ
Prof.dr. Neslihan Dosto¤lu

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Ergun Ka¤›tç›bafl›

2015 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Tofafl

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Celal Beysel

MESLEK ÖDÜLÜ
Mehmet Ali Yormazo¤lu

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Erol Türkün

ÇEVRE ÖDÜLÜ
MARTUR A.fi.

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Hasan Aslanoba

MESLEK ÖDÜLÜ
Süleyman Akç›nar

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Muazzez ‹lmiye Ç›¤
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2016 ÖDÜLLER‹

YILIN ‹fiADAMI ÖDÜLÜ
Oyak Renault Otomobil
Fab. A.fi.

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Erol Özkayan

MESLEK ÖDÜLÜ
fierif Ar›

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Bursa Filarmoni Derne¤i

ÖZEL BAfiARI ÖDÜLÜ
Emko Elektronik A.fi.

MESLEK ÖDÜLÜ
Yalç›n Aras

E⁄‹T‹M, KÜLTÜRE DESTEK ÖDÜLÜ
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf›

ET‹K DE⁄ERLER‹M‹Z

BUS‹AD, de¤erler üzerine kurulmufltur. De¤erlerimiz;
kurumsal kimli¤imizin temelini oluflturur; her türlü
davran›fl, karar ve faaliyetlerimizi yönlendirir.
Befl temel de¤erimiz vard›r. Bu de¤erlerimizin,
BUS‹AD Yönetim Kurulu, üyeleri ve çal›flanlar›
taraf›ndan anlafl›lmas›n› ve benimsenmesini amaçlar›z.

Dürüstlük
BUS‹AD’ da iliflkiler dürüstlük ilkesine dayal› olarak
yürütülür.
Tüm kurumsal iliflkilerimizde en yüksek etik
standartlara uyar›z.
Üyelerimiz, çal›flanlar›m›z, di¤er kurumlar ve
paydafllar›m›zla iliflkilerimizde dürüst davran›r, karfl›l›kl›
güveni zedeleyecek yaklafl›mlarda bulunmay›z.
‹fli do¤ru yapmakla kalmay›p, ayn› zamanda do¤ru
iflleri yapar›z.

Sorumluluk
BUS‹AD , Bursa’n›n ve ülkemizin ayr›lmaz bir parças›
ve kat›l›mc› üyesidir.
Ülkemizin ve üyelerimizin sorunlar›na karfl› duyarl›d›r.
‹çinde bulundu¤u topluma ve çevreye karfl›
sorumlulu¤unun bilincindedir. Tüm çal›flmalar›nda
ve görüfl bildirimlerinde bu sorumluluk bilinciyle
hareket eder.

Sayg›nl›k
BUS‹AD ismi bizim için gurur kayna¤›d›r.
Tüm paydafllar›m›z ve iletiflimde bulundu¤umuz
herkeste sayg›nl›k ve güven duygusu ça¤r›flt›r›r.
Bunu zedeleyici tav›r ve davran›fllardan kaç›n›r,
karfl›l›kl› güven esas›na dayanan iliflkiler kurar ve
ifllerimizi bu do¤rultuda yürütürüz.

Tarafs›zl›k
Demokratik, laik hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri do¤rultusunda;
Partiler üstü çal›fl›r›z.
Kararlar›m›z› objektif kriterlere göre al›r›z.
Hiçbir flekilde din, dil, ›rk, cinsiyet ayr›m› gözetmez,
önyarg›l› davran›fllardan kaç›n›r›z.

Kat›l›mc›l›k
Üyelerimizin al›nan kararlara ve yap›lan etkinliklere
kat›l›m› baflar›m›z›n temelini oluflturur.
Birbirimize de¤er verir, tüm fikirlere yap›c› yaklafl›r
ve de¤erlendirir; demokratik bir sistem dahilinde
çal›flmalar›m›z› yürütürüz.
Uzlaflma kültürü içerisinde, “ortak ak›l” paydas›nda
bulufluruz.
BUS‹AD ‘›n tüm çal›flmalar› kat›l›mc›l›k ve bilgiye
dayal›l›k esas›na uygun olarak gerçeklefltirilir.

40 Y›l›n
Öyküsü



BUS‹AD ‹LK YÖNET‹M
KURULU

BUS‹AD’›n ilk yönetim kurulu
tutana¤› mevcut de¤il.
Fakat karar defterinin ilk
toplant›s›nda
Yer alan isimler:

YÖNET‹M KURULU:
1) Do¤an Ersöz – Baflkan
2) Mahir Örgün
3) Talat Diniz
4) Mehmet Beysel
5) Nezihi Tunçsiper
6) Fikret Alakoç

Toplant› Tarihi: 01.08.1978

Karar›n metni bölümü bofl.
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BUS‹AD KURUCU ÜYELER‹

BUS‹AD YÖNET‹M B‹NASINA
YARDIM YAPANLAR

Yönetim binam›za, tüm
üyelerimizden zorunlu ba¤›fl ad›
alt›nda 5.000.000 TL. toplanm›flt›r.
Bunun haricinde 1.000 $ ve üzerinde
ba¤›fl yapanlar›n isim listesi
binam›z›n giriflinde panoda  yer
almaktad›r.



Uzun y›llar boyunca, kent ve ülke
gündeminde etkili olanlar›n fikirlerinin
ö¤renilebildi¤i, üyelerin kaynaflt›¤›
bir toplant›n›n ad› oldu Çekirge
Toplant›lar›.

Kimler u¤ramad› ki Çekirge’ye, 11.
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
TÜS‹AD Baflkanlar› Muharrem Y›lmaz,
Ömer Sabanc›, Arzuhan Do¤an
Yalç›n ve Ümit Boyner, merhum ifl
insan› Üzeyir Garih, alanlar›nda söz
sahibi ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.
Asaf Savafl Akat, Prof. Dr. Fuat
Keyman, Prof. Dr. Deniz Ülke
Ar›bo¤an, Prof. Dr. Ali Nesin, Prof.
Dr. Ali Bardako¤lu, Soli Özel ve Bekir
A¤ard›r gibi çok say›da isim.

Çekirge
Toplant›lar›

20 Bak›fl 144

1.000 $ ve üzeri ba¤›fl yapanlar
1) Do¤an Ersöz
2) fiükrü fiankaya
3) Teoman Özalp (Yer temini)
4) Zeki Zorlu
5) Cavit Ça¤lar
6) Bisafl A.fi.
7) Renault A.fi.
8) Fahrettin Gülener
9) Mustafa Barutçuo¤lu
10) Erhan Nasyalç›n
11) Hüseyin Özdilek
12) ‹brahim Orhan
13) Ergun Ete
14) Tofafl A.fi.
15) Ali Türkan
16) Karsan A.fi.
17) Erol Türkün
18) Mustafa Tekmen
19) Tike Hal› A.fi.
20) Atilla Tatveren
21) Muvaffak Bayramo¤lu
22) ‹lhan Öztarhan
23) Murat Sait Uyar
24) Harput Tekstil A.fi.
25) Sinan Baykal
26) Kemal Ak›t
27) Turhan Genço¤lu
28) Orhan Genço¤lu
29) N. Coflkun ‹rfan
30) Mustafa K›rc›
31) Ali Durmaz
32) Feyzullah Do¤ru
33) Halil Coflkunkan
34) Cevdet Akçakoca
35) Yakup Alt›nöz
36) ‹smail Hakk› Y›lmaz
37) Ifl›k U¤urtu¤
38) Raflit Karaaslan
39) Özhan Canayd›n
40) Ertan Atan
41) Sedat Yüksel
42) Murat Burço¤lu
43) Mete Malc›o¤lu
44) Naci fiahin
45) Vehbi Varl›k
46) Hüsamettin Topbafl
47) Ayd›n Topbafl
48) Tolga Tike
49) Halil ‹brahim Van
50) Mehmet Küçükda¤
51) Selçuk Küçükda¤
52) Osman Küçükda¤
53) ‹smail Hakk› Sezgin
54) Memifl Y›lmam
55) Talat Diniz
56) Adnan Türkay
57) Erdo¤an Bilenser
58) Kurtcebe Alptemoçin
59) Tu¤rul Karasarl›o¤lu
60) N. Nihat Aslanoba
61) Hasan Aslanoba
62) Metin K›zanl›kl›
63) R›fat Türkan
64) ‹psan A.fi.
65) Nurullah Alt›nsoy
66) Ali Erdinç
67) Ali ‹hsan Yeflilova
68) Memduh Gökçen
69) Kemal Sulao¤lu
70) fierif Ar›
71) Fikret Kurtuldu.
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Uzmanl›k Gruplar›,
Sektörel Komisyonlar

BUS‹AD çat›s› alt›nda 4
uzmanl›k grubu, 1 düflünce
kulübü ve 6 sektörel komisyon
faaliyet göstermektedir.
Uzmanl›k gruplar›;
Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i
Uzmanl›k Grubu,
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Uzmanl›k Grubu,
G›da Uzmanl›k Grubu,
Enerji Uzmanl›k Grubu,
Düflünce Kulübü.

Sektörel komisyonlar;
G›da Sektörü Komisyonu,
Hizmet ve Ticaret Sektörü
Komisyonu,
‹nflaat Sektörü Komisyonu,
Makine Sektörü Komisyonu,
Otomotiv Sektörü Komisyonu,
Tekstil Sektörü Komisyonu.

5-9 kifliden oluflan bu gruplarda
yer alabilmek için,
• Uzmanl›¤› alan›nda kitap,dergi
veya makale yazm›fl, seminerler
vermifl ve faaliyetlere kat›lm›fl
olmak (tercihtir, flart de¤il),
• Halen bir kurumun sahibi veya
bir kurumda profesyonel
yönetici olmak,
• Ekip çal›flmas›na uyumlu
olmak,
• “Gönüllülük” bilincine sahip
olmak,
• Toplant›,plan,projeler için
yeterli zamana olmak,
• Girilecek uzmanl›k grubuna
uygun alanlarda çal›fl›yor olmak,
• Kurumunda benzer
çal›flmalara kat›l›mc› olmak,
• Kurum içi ve d›fl›nda iyi iletiflim
ve etkileflime sahip olmak,
• Zaman yönetimi yetkinli¤ine
sahip olmak,
• Gruba katk› sa¤layaca¤›
konular› baflvurusunda aç›kça
ifade etmesi,
• Her üyenin kabulünün ,
uzmanl›k grubu önerisiyle
BUS‹AD Yönetim Kurulu
taraf›ndan onaylanmas›.

40 Y›l›n
Öyküsü



Geçmifli olmayan›n gelece¤inin de
olmayaca¤›n›n bilincinde olan bir
Dernek olarak BUS‹AD, ifl insanlar›n›n
ebeveyn ve çocuklar›yla, tecrübelerini
paylaflmas›n› önemsemifltir. Bu
nedenle sonbahar aylar›nda, BUS‹AD
üyeleri ebeveynlerini ya da
çocuklar›n› BUS‹AD çat›s› alt›na
toplayarak kurum kültürünü
gelifltirmektedir.

BUS‹AD’›n en be¤enilen
organizasyonu aras›nda yer alan
“Ebeveynler ve Çocuklar Buluflmas›”
her y›l özel bir konukla da daha cazip
hale gelmektedir.

Ebeveynler ve
Çocuklar›
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‹fl dünyas›n›n sesi
BUS‹AD

1978 y›l›nda, Bursa Sanayicileri
aras›nda, (BTSO) Bursa Ticaret
ve Sanayi Odas›n›n, Sanayi Odas›
ve Ticaret Odas› fleklinde iki oda
olarak daha etkin görev yapaca¤›
tart›fl›l›yordu. Böyle düflünenler
TÜS‹AD’› örnek alarak gönüllülük
esas›na dayal›, ba¤›ms›z yeni bir
dernek çat›s› alt›nda toplanmak
üzere harekete geçtiler.
Bu hareketten yola ç›k›larak;
Bursal› Sanayicileri ve ‹fladamlar›n›
bünyesinde toplayan BUS‹AD ,
gönüllü üyelik temeline dayanan
bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak
1978 y›l›nda, Anadolu’nun ilk
Türkiye’nin ikinci S‹AD’› olarak
kuruldu.
1978 y›l›nda küçük bir apartman
dairesinde faaliyetine bafllayan
BUS‹AD, 1995 y›l›nda, üyelerinin
sponsorlu¤u ile yapt›r›lan ve
BUS‹AD Evi olarak adland›r›lan,
(Reflat Oyal Park›) Kültürpark
içinde bulunan bugünkü yönetim
binas›na geçti.
Dernek çal›flmalar›n›, 2 toplant›
salonu, 200 kiflilik tam donan›ml›
ve simültane tercüme imkan› olan
bir konferans salonu, baflkan ve
yönetim ofisleri, arflivi ve mutfa¤›
bulunan BUS‹AD Evi diye
adland›r›lan binada yürütmektedir.
ÜYE YAPISI
BUS‹AD, TÜS‹AD’dan sonra
Türkiye’nin en büyük ve en eski
gönüllü ifladamlar› derne¤idir.
BUS‹AD’›n  halen 7 farkl› sektörde
faaliyet gösteren, 131’i kurumsal,
150'si flah›s olmak üzere, kay›tl›
281 (262 asil üye, 18 fahri üye, 1
onur üyesi) üyesi bulunmaktad›r.
Dernek üyelerinin sektörel da¤›l›m›
ise flöyledir:
- G›da Sektörü 22 üye,
- Hizmet Sektörü 65 üye,
- ‹nflaat ve Taahhüt Sektörü 28
üye,
- Metal-Makine-Otomasyon-Kimya
Sektörü 38 üye,
- Otomotiv Ana ve Yan Sanayi
Sektörü 50 üye,
- Tekstil-Haz›r Giyim-Konfeksiyon
Sektörü 62 üye,
- Ticaret Sektörü 21 üye.
DEV ‹ST‹HDAM
23 milyar dolarl›k ciro ve 12 milyar
dolarl›k ihracat yapan üyelerimiz,
tam 110 bin kifliye de ifl imkan›
sa¤lamaktad›r.



Ülkemizin sürdürülebilir rekabet
avantaj›yla küresel baflar› elde
etmesinde yarat›c›l›k ve yenilikçili¤in
stratejik bir rol oynad›¤›n›n bilinciyle
hareket eden BUS‹AD, 15 Ocak 2010
tarihinde bafllatt›¤› ve geçen y›l 8.’sini

Yenilikçilik
Sempozyumu
ve Yenileflme
Ödülü

BUS‹AD, misyonuna uygun olarak
Bursa ve ülke sanayisinin ancak kalite
ile bir yerlere varaca¤›n› erken fark
etmifltir.

1996 y›l›nda Kalite Ödülü de vermeye
bafllayan BUS‹AD, KalDer Bursa
fiubesi’nin aç›lmas›yla ödül
organizasyonunu 1998’den beri
KalDer’le birlikte yapmaktad›r.

Kalite
Ödülleri
(BUS‹AD-
KalDer)

40 Y›l›n
Öyküsü

gerçeklefltirdi¤i Bursa Yenilikçilik ve
Yarat›c›l›k Sempozyumu’nu son 3

y›ld›r da Yenileflme Ödülüyle
taçland›rd›.
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Enerji, yenilikçilik, kalite, ergonomi.
Bunlar BUS‹AD’›n yapt›¤› birbirinden
de¤erli sempozyumlardan bir k›sm›.
Var olan ya da do¤mas› muhtemel
ihtiyaç ve sorunlara karfl› çözüm
önerilerini bulmaya çal›flan BUS‹AD,
40 y›ld›r sorunlar› uzmanlar›yla
çözmekten yana oldu. ‹flte bu
gerekçelerle konular›n›n uzman›
kifliler, sempozyumlarda sorunlar› ve
çözüm önerilerini tart›fl›p rapor haline
de getirilmesini sa¤lad›.

BUS‹AD geçen 40 y›lda, art›k say›s›
hat›rlanmakta güçlük çekilen ölçüde,
ifl dünyas›n›n, kentin ve ülkenin
sorunlar›yla ilgili paneller, düzenledi.
Çok say›da ekonomik ve sektörel
rapor haz›rlad›, üyelerine ve
muhataplar›na sundu.

BUS‹AD e¤itimden ulafl›ma kadar
pek çok konuda paneller
gerçeklefltirirken, enflasyon, istihdam,
büyüme ve ihracat gibi rakamlarla
ilgili düzenli bas›n aç›klamalar› da
yapt›.

Ekonomiyle ilgili kritik bir konu
oldu¤unda medyan›n ilk tepkisini
merak etti¤i sivil toplum örgütü yine
BUS‹AD oldu.

Paneller,
Raporlar,
Aç›klamalar
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Sempozyumlar



BUS‹AD, her zaman bu topraklardan
ald›¤›n› bu topraklara geri verme
derdinde olan bir sivil toplum örgütü
olarak; savunma sanayiinin güçlü
olmas› gerekti¤i inanc›yla yola ç›karak
sektörde millileflmeyi art›rmak ve bu
alanda ihracat yapan ülkeler
kategorisinde yer almak için 2012’de
kollar› s›vad›.

Savunma
Sanayi

H›zla büyüyen Bursa’n›n kent içi
trafi¤inde yaflanan sorunlar›n,
üretimin nakledilmesinde de
s›k›nt›lara neden olaca¤›n› gören
BUS‹AD 2012 y›l›nda Lojistik Köy
projesine start verdi.

Oya Coflkunöz Baflkanl›¤›’nda

Lojistik Köy

40 Y›l›n
Öyküsü
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konunun paydafllar›n›n bir araya
gelmesiyle önemli toplant›lar
gerçeklefltirildi. Yap›lan toplant›lar›n
ard›ndan “Bursa ‹li Lojistik Merkez
Ön Fizibilite Raporu” da
muhataplar›na sunuldu.

Savunma ve Havac›l›k Sanayii
‹malatç›lar› Derne¤i Üyeleri’yle
(SASAD) Bursal› sanayicileri hem
Bursa’da hem Ankara’da bir araya
getirdi. Bu toplant›lar›n ard›ndan uzay,
havac›l›k ve savunma sanayinde bir

kümelenme ihtiyac› ortaya ç›kt›. Bu
yolu özenle planlayan BUS‹AD, daha
sonra BTSO’nun bu süreci devam
ettirmesi ad›na görevi Ticaret ve
Sanayi Odas›’na devretti.



Günümüz rekabet ortam› istenilen
ürünü sunman›n çok ötesine geçti.
Art›k sürekli bir yenilenme, ürünlerin
gelifltirilmesi, ihtiyaçlar›n önceden
görülüp çözüm üretilmesi aranan
koflul oldu. Bu gerçekten yola ç›kan
BUS‹AD, mühendislik e¤itimini
sanayide AR-GE’yi destekleyecek bir
yap›ya kavuflmas› için paydafllar›yla
AR-GE Mühendisi Yetifltirme Projesi’ni
bafllatt›.

Bursa’da say›lar› giderek artan AR-
GE Merkezleri’nin yetiflmifl mühendis
ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik proje,
TOFAfi, Bosch, Martur ve Coflkunöz
Holding’in katk›lar›yla 2016’da

Ar-Ge
Mühendisi
Yetifltirme
Projesi

BUS‹AD projelerinin pek çok yerinde
e¤itimi görebilirsiniz. BEGEV’den,
üniversite-sanayi iflbirli¤i projelerine,
Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme
Programlar›na kadar. Bu e¤itim
projelerinden biri de Bursa
sanayisinin yetiflmifl teknik elemana
olan ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik
2017 y›l›nda Bursa ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü ile yap›lan protokol
çerçevesinde pilot okul olarak Hayri
Terzio¤lu Endüstri Meslek Lisesi’nde
gerçeklefltirilen Teknik E¤itimi
‹yilefltirme Projesi’dir.

Teknik
E¤itimi
‹yilefltirme
Projesi
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Bursa E¤itim Gelifltirme Vakf›:
BEGEV

Bursa E¤itim Gelifltirme Vakf› BEGEV,
1992 y›l›nda Fahrettin Gülener
öncülü¤ünde, 15 kiflilik bir grup ifladam›
ve sanayici taraf›ndan Bursa’da özel bir
Üniversite açmak amac›yla kuruldu. 1992-
1999 y›llar› aras›nda geçen zamanda
üniversite kurulmas› çeflitli sebeplerden
ötürü gerçekleflmedi.

bafllad›. Halen Uluda¤ Otomotiv
Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli¤i
ortakl›¤›yla süren projede, makine,
mekatronik, endüstri ve otomotiv
dallar›nda lisans ve yüksek lisans

yapan ö¤renciler seçiliyor. Yaklafl›k
300 saatlik e¤itimin ard›ndan AR-GE
Mühendisi sertifikalar›n› alan
ö¤rencilerin, istihdam imkanlar› da
artt›.

Lisede, müfredattan, staj flartlar›na
ve d›flar›dan verilecek teknik ve
sosyal desteklere kadar yenilenmifl
bir e¤itim verilecek 30 ö¤rencili
BUS‹AD s›n›f› oluflturuldu.

Projeye Bosch, Tofafl, Renault ve
Ermaksan paydafl olarak kat›ld›. Dört
y›l boyunca sürecek proje,
mezuniyetin ard›ndan, istihdam
sa¤lanacak iflletmelerde bir y›ll›k bir
gözetimi de kapsamaktad›r.



Sevgi
& E¤itim
Komitesi
K›rçiçekleri
Projesi

Bu topraklar bizim. Bu topraklar
üzerinde yaflayanlar bizleriz.
Baz›lar›m›z daha dezavantajl›
olabiliyor. Ama bu topraklardan
alacak pay›m›z, yine bu topra¤›n
insanlar›na verecek çok fleyimiz
oldu¤unu da biliyoruz. ‹flte bu
anlay›fltan yola ç›karak 2001 y›l›nda
Ça¤dafl E¤itim Kooperatifi taraf›ndan
“K›r Çiçekleri Okusun Diye” slogan›yla
bafllat›lan sosyal sorumluluk projesine
destek vermek için Mart 2017’de
BUS‹AD ve Ça¤dafl E¤itim
Kooperatifi birlikteli¤i ile kuruldu
“Sevgi ve E¤itim Komitesi”.

Üniversite
Sanayi
‹flbirli¤i
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40 Y›l›n
Öyküsü

1999 y›l›nda Mesleki E¤itim konusunda
bir e¤itim merkezi açmak isteyen Bursa
Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (BUS‹AD),
bu teflebbüs için at›l vaziyette olan
BEGEV’i  "üst seviye teknolojiyi
kullanabilen kalifiye orta kademe iflgücü
yetifltirmek" amac›yla harekete geçirdi.
Haz›rl›k çal›flmalar› 2 y›l sürdü ve 2001
y›l›nda Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odalar›
Birli¤i’nin Beflevler’deki Ç›rakl›k Okulu
(MEKSA) binas›nda verdi¤i 1400 m2’lik
bir alanda meslek e¤itimlerine baflland›.
Meslek e¤itimleri konusu olarak Bursa’n›n
lokomotif sektörleri olan Tekstil ve
Otomotiv seçildi ve e¤itim konular› bu
sektörlere göre düzenlendi.

2005 y›l›nda dönemin Bursa Valisi Say›n
O¤uz Ka¤an Köksal’›n teflviki ve giriflimi
ile Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi
(DOSAB) Yönetimi, Demirtafl Sanayiciler
Derne¤i (DSD) ’nin büyük destekleri ile
BEGEV’e 38 dönümlük bölge içinde bir
arsa tahsis etti.

Birinci e¤itim blo¤unun temeli 26.12.2004
tarihinde at›ld›. Mesleki e¤itime gönül
vermifl pek çok Bursal› ifl insan›n›n da
katk›lar› ile infla edilen 3600 m2’lik yeni
bina 2006 Ocak ay›nda hizmet vermeye
bafllad›.

BTSO’YA…
Ayn› zamanda dönemin BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› ve Vak›f Baflkan› olan
Celal Beysel’in TURKONFED Baflkan›
olmas› ile BEGEV pek çok ulusal veya
uluslararas› toplant›larda yer ald› ve
Türkiye çap›nda tan›nan ve örnek
gösterilen bir e¤itim kuruluflu oldu.
2006 y›l› içinde de BEGEV’in baflar›l›
çal›flmalar›n› gören Bursa Ticaret ve
Sanayi Odas› (BTSO) BEGEV’i
destekleme karar› alarak e¤itim
kompleksi’nin iki yeni e¤itim blo¤unun
inflaat›n› üstlendi. Bu inflaatlar 2007 y›l›
içinde tamamland› ve BEGEV ’in mesleki
e¤itime tahsis etti¤i toplam kapal› alan
12,000 metrekareye ulaflt›.

2009 y›l›nda BEGEV, yerini ve tüm
kullan›m haklar›n› BTSO taraf›ndan kurulan
BTSO E¤itim Vakf› (BUTGEM)’e b›rakt›.
Halen Demirtafl Organize Sanayi
Bölgesinde, BUTGEM ad›yla çal›flmalar›n›
sürdüren kurumun bu günlere gelmesinde
BUS‹AD'›n çok önemli rolü olmufltur.

Komite halen, Bursa k›rsal›nda
okumakta güçlük çeken “K›r
Çiçeklerini” bulup onlar› yeflertiyor.
Bunun için ba¤›fl bulmak, gönüllü
ö¤retmenlik deste¤i sa¤lamak, sosyal
etkinlikler düzenlemek, kamuoyunun
konu ile ilgili bilinçlenmesini
sa¤lamak, lise veya üniversiteden
mezun olan k›zlar için ifl bulmak
Komite’nin öncelikli iflleri aras›nda.

BUS‹AD, sanayinin en büyük
ihtiyac›n›n hammadde ve pazardan
öte, yetiflmifl, yarat›c› insan gücü
oldu¤unun hep bilincindeydi. Ürünü
ve pazar› var edenin insan gücü
oldu¤unun bilincinde olan BUS‹AD,
baflta kentimizin gözbebe¤i olan
Uluda¤ Üniversitesi olmak üzere
üniversitelerle hep iflbirli¤inde oldu.
Üniversitelerden yetiflen gençlerin
sanayinin ihtiyaçlar›na göre bir
formasyon içinde olmas›,
üniversitenin araflt›rmalar›n›n da yine
sanayinin ihtiyaçlar› göz önüne
al›narak ve sanayinin deste¤i ile
yap›lmas› gereklili¤ini hep öngördü
BUS‹AD.



BUS‹AD, sosyal sorumluluklar›n› da
unutmayan bir kurum... Bu düsturdan
hareketle 2017 y›l›nda Dörtçelik
Çocuk Hastal›klar› Hastanesi
bahçesine 16 yatakl› bir anne oteli
ile 80 yatakl› krefl yapt›rm›flt›r.

Anne Oteli
ve Çocuk
Krefli Sosyal
Sorumluluk
Projesi
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Bu kapsamda Uluda¤ Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulufluna
önemli katk›lar yapt› BUS‹AD.
ÜS‹KOM, BÜS‹KOM ve ÜS‹GEM
adlar›n› alan üniversite sanayi
iflbirliklerini de en büyük paydafl› oldu
BUS‹AD.

Bu süreçte, Y›l Boyu Staj ve Uluda¤
Üniversitesi’nde yürütülecek doktora
ve lisansüstü tezlerin konular›n›n
ortaklafla belirlenmesi ve çal›flman›n
ifl birli¤i halinde yürütülmesi projeleri
de yer alm›flt›r.



BUS‹AD'da 7 ana sektörde faaliyet
gösteren üyeler bulunmaktad›r.
Sektörler kendi aralar›nda zaman
zaman toplant›lar yapmakla birlikte
Dünya Gazetesi ile ortaklafla
düzenlenen 2010 y›l›ndaki sektör
toplant›lar›n›n yeri bir baflkad›r.

Bu toplant›larda, otomotiv, makine,
tekstil ve g›da sektörlerinin önemli
isimleri bir araya gelip sorunlar›n› ve
çözüm önerilerini konuflma flans›na
kavuflmufllard›r.

Sektörel
Toplant›lar
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40 Y›l›n
Öyküsü

E¤itim ve istihdam BUS‹AD’›n
vazgeçilmezleri aras›nda yer ald›
geçen 40 y›lda. ‹yi e¤itimin do¤ru bir
istihdam ve onun da kaliteli bir üretim
getirdi¤inin bilincinde oldu hep
BUS‹AD. Bu amaçla bir dönem
Coflkunöz E¤itim Vakf›, MESS E¤itim
Vakf›, Uluda¤ Üniversitesi Teknik

AB Projeleri

Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile
paydafl  olarak BUS‹AD, AB
Projesinde yer ald›.

BUS‹AD, AB destekli “‹fl’te F›rsat”
Projesi ile 2008-2010 aras›nda 150
gence istihdam yarat›lmas› için e¤itim
verilmesi projesinde söz sahibi oldu.



BUS‹AD Düflünce Kulübü’nün 2010
y›l›nda bafllatt›¤› “Aç›k Kap›
Söyleflileri” çok ilgi gördü. Bu
söylefliler daha sonra “Aç›k Kap›:
Felsefe Söyleflileri” ad›yla sürdürüldü.
Kimler gelmedi ki. Sadece bir kaç›n›n
ad›n› ansak bile ne kadar önemli bir
etkinlik oldu¤u anlafl›l›r san›r›z. Prof.
Dr. Ali Yaflar Sar›bay, Dünya Felsefe
Federasyonlar› Baflkanl›¤›'na seçilen
ilk Türk ve ayn› zamanda ilk kad›n
olan Prof. Dr. ‹oanna Kuçuradi, Prof.
Dr. Ahmet Cevizci, Prof. Dr. Ayhan
B›çak bunlardan sadece bir kaç›.

BUS‹AD bir dönem de konusunun
uzman›, söyleyecekleri merak edilen
isimlerin konuflmac› oldu¤u
“Perflembe Söyleflileri” ad›yla yine
yo¤un ilgi gören bir etkinlik daha
düzenledi. Bu etkinli¤e, Prof. Dr. ‹lber
Ortayl›, tiyatrocu Ahmet Gülhan,
AKUT Kurucusu Nasuh Mahruki ve
modac› Dilek Hanif gibi isimler kat›ld›.

Aç›k Kap›,
Felsefe
Toplant›lar›
ve Perflembe
Söyleflileri
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BUS‹AD, demokratik, laik, sosyal ve
huku devleti Türkiye’nin bir kurumu
olarak, bu ülkeyi kuranlar›, baflta Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere hiç unutmad›. Gerek
Cumhuriyet gerekse Atatürk’ü anma
konserleriyle Ulu Önder’e ve
Cumhuriyete ba¤l›l›¤›n› hep dile
getirdi.

Atam›z› ve
Cumhuriyeti
Unutmad›k

BUS‹AD üyeli¤i sadece ifl
yaflam›ndan ibaret olmad› elbette ki.
Araya sosyal iliflkilerini art›rmak
maksad›yla geziler de koydu 40 y›l
içinde.

BUS‹AD üyeleri, baz›lar›na ailelerin
de kat›ld›¤› yurt içi ve yurt d›fl›
gezilerde bulufltu. Yurt d›fl›nda
Hindistan’dan Güney Kore’ye, Güney

Geziler
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40 Y›l›n
Öyküsü

Afrika’dan Arjantin ve Brezilya’ya
kadar. Yurt içinde de Mardin’den
Karadeniz’e kadar geziler düzenlendi.

Üyeler, Bursa’da Ayvaköy’ü de birlikte
keflfettiler.
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BUS‹AD’›n üyelerinin en sevdi¤i
organizasyonlardan biri de hiç
kuflkusuz, sosyal kaynaflmay›
sa¤layan Yaza Merhaba etkinlikleridir.

Ülkemizde yaflanan terör olaylar›
nedeniyle, ard›ndan da ramazan
aylar›n›n yaz bafl›na gelmesiyle bir
süredir gerçeklefltirilemeyen bu
etkinlik, BUS‹AD’›n gelenekselleri
aras›ndaki yerini halen muhafaza
ediyor.

BUS‹AD üyelerinin aileleriyle kat›ld›¤›
etkinlik, yeni ve eski üyelerin
kaynaflmas›na vesile oluyor.

Yaza
Merhaba

Genlerinde tekstilin bar›nd›¤› kent
Bursa’n›n en büyük eksikli¤i, kumaflta
desen oluflturamamak ve bu nedenle
bat›l› flirketlerle fikri-sanayi mülkiyet
haklar› konusunda sorunlar
yaflanmaktayd›. Bu yaflanan s›k›nt›lar
nedeniyle önce tasar›m yar›flmalar›
düzenlenmeye bafllad›.

Erol Türkün döneminde bafllayan bu
yar›flma uzun süre devam ettirilirken,
flirketler için de önemli bir altyap›
oluflturulmufl oldu.

Desen
Yar›flmalar›
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40 Y›l›n
Öyküsü



BUS‹AD’›n fikirleri, sadece Bursa ve
Türkiye’de de¤il, Türkiye’de
temsilcilikleri bulunan ülke misyonlar›
taraf›ndan da ilgiyle takip edildi. Öyle
ki, Bursa’ya gelen yabanc› misyon
temsilcilerinin ilk çald›¤› kap›lardan
biri oldu BUS‹AD Evi.

Almanya’dan Fransa’ya, Belarus’tan
Çin’e kadar çok say›da yabanc›
misyon temsilcisini a¤›rlad› BUS‹AD
Evi.

D›fl ‹liflkiler

Sanat, insan ruhunun g›das›d›r. Türk
resim sanat›n›n önemli isimlerinden
Fikret Mualla’ya Sayg› Sergisi Paris,
‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Ürgüp’ün
ard›ndan Bursa’da da sanatseverlerin
izlenimine aç›ld›¤›nda tarih Ekim
2007’yi gösteriyordu.

Dönemin BUS‹AD Baflkan› Ali ‹hsan
Yeflilova serginin Bursa’ya
getirilmesinden dolay› Korhan
Durusoy’a da bir plaket vererek
teflekkür etmiflti.

Sergiler
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Bölgesel ve sektörel ifl dünyas› temsil
örgütlerinin çat› kuruluflu olan Türk
Giriflim ve ‹fl Dünyas›
Konfederasyonu (TÜRKONFED),
gönüllülük esas›na göre kurulmufl
ba¤›ms›z bir sivil tolum kurulufludur.

26 bölgesel, 3 sektörel olmak üzere
29 federasyon, 235 dernek
üzerinden, 24 bin 100 ifl insan› ve 40
bine yak›n flirketi bünyesinde
bar›nd›ran TÜRKONFED’in gerek
kurulufl gerekse daha sonraki
aflamalar›nda BUS‹AD’›n katk›lar›
büyük olmufltur.

BUS‹AD, TÜRKONFED’in 26 bölgesel
federasyonundan bir olan Marmara
ve ‹ç Anadolu Sanayici ve ‹fl Adamlar›
Dernekleri Federasyonu’nun da
(MARS‹FED) etkin üyeleri aras›ndad›r.

TÜRKONFED’in fikir aflamas› say›lan
S‹AD’lar zirvelerinin düzenlenmesinde
ve ard›ndan da Celal Beysel’in
Baflkanl›¤›yla TÜRKONFED’de
BUS‹AD etkisi hissedilmifltir.

TÜRKONFED
ve MARS‹FED
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40 Y›l›n
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BM Küresel ‹lkeler Sözleflmesi, 31
Ocak 1999’da Davos’ta düzenlenen
Dünya Ekonomik Forumu s›ras›nda,
dönemin Birleflmifl Milletler Genel
Sekreteri Kofi Annan taraf›ndan ortaya
at›lm›flt›r.

UN Global Compact, flirketleri
sorumluluk sahibi bir biçimde faaliyet
göstermeye ve toplumu

Küresel
‹lkeler
Sözleflmesi
(Un Global
Compact)

BUS‹AD 40 y›ll›k eme¤in ard›nda
Türkiye Bursa için önemli çal›flmalar
yapm›fl sayg›n bir kurum olarak
varl›¤›n› sürdürürken, bu bayrak
yar›fl›n› 13 Ocak 2018 tarihinde
yap›lan 40. Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s› ‘nda devralan Yönetim
Kurulu da flu isimlerden olufltu:
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42. YILA TAfiIYACAKLAR…

Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi TÜRKAY

Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›lar›

Bu¤ra KÜÇÜKKAYALAR
Mustafa EK‹NC‹
U¤ur URKUT

Yönetim Kurulu Üyesi/Sayman
fievki BORAN

Yönetim Kurulu Üyeleri

Burak ANIL
Burhan ÇAKIR
Gonca YERL‹YURT
Hakan OKTAR
Osman NEML‹
Ömer KIZIL
Selim AKBAfi
Selim Tar›k TEZEL

desteklemeye teflvik eden bir
giriflimdir. Bu do¤rultuda UN Global
Compact, flirketlerin sadece mali
kaynaklar›na de¤il, ayn› zamanda
insanlara, toplumlara ve gezegene
de¤er katmalar›n› sa¤lamaya gayret

gösterir. ‹nsan haklar›, çal›flma
standartlar›, çevre ve yolsuzlukla
mücadele bafll›klar› alt›nda 10 ilkeden
oluflur. BUS‹AD “Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi”ne 23 Aral›k 2015’te imza
koymufltur.



Do¤an Ersöz kimdir?
Do¤an Ersöz, 27 fiubat 1935 y›l›nda Yeniflehir’de do¤du. 
Babas› Burhanettin Ersöz ve annesi Veliye Ersöz’dür. 3 erkek,
1 k›z kardefli vard›. ‹lkö¤renimini Özel Reyhan, orta ve liseyi

Bursa Ticaret Lisesi’nde, Üniversiteyi ise o zaman ki ad›yla Yüksek
Ticaret olan ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesinde bitirdi.

Askerli¤ini bitirdikten sonra 9 Aral›k 1962’de Hitay Ersöz ile evlendi.
Beril ad›nda k›z›, Burhan ad›nda o¤lu bulunmaktad›r.

‹fl hayat›na, aileden gelen un üretimi ile bafllad›. Hayvanc›l›k, tohumculuk
ilgisini çekmekteydi. Do¤an Ersöz’ün yaflam›ndaki önemli giriflimlerden
biri de modern yöntemlerle hayvan yetifltiricili¤idir. Bu ifl, Ersöz Un
Fabrikas›’na ait Yeniflehir’in Koyunhisar köyündeki çiftlikte yap›lm›flt›r.
Hayvanc›l›k projesi k›sa zamanda hayata geçirilmifltir. Do¤an Ersöz,
daha sonra fabrikada pazarlamay› üstlendi. O dönemlerde bakkallarda
ambalajl› g›da maddesi yok denecek kadar azd›. Hijyen ve temizlik
toplumun üstünde durmad›¤› konular aras›ndayd›. Kendisi o y›llarda
bunu gördü. Konu ile ilgili çal›flmalar yapt›ysa da netice almakta zorland›.
Daha sonraki y›llarda Erd›fltafl ad› alt›nda ihracat ve ithalat flirketini
kurdu.

Sosyal iliflkilere önem verdi. Bu iliflkilerin artmas› ve sivil toplum
derneklerinin oluflmas› ile ifladamlar›n›n sorunlar›na daha h›zl› çözüm
bulunaca¤›na inan›yordu. Bu anlamda Bursa’n›n daha geliflece¤ine
inand›¤› için BUS‹AD’›n kurulmas›n› destekledi.

Do¤an Ersöz 19 Aral›k 1994’te beklenmedik ölümüne kadar 16 y›l
boyunca bu görevini sürdürdü.
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Bir Do¤an
Ersöz geçti
Bursa’dan
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Bursa ifl dünyas›n›n temelinde,
O’nun koydu¤u harc›n özel bir
önemi var. O, 1970’li y›llarda,
komfludan gördü¤üyle s›n›rl›
olan ifl dünyas›na “itibar” ve
“prestij” kazand›rmak gibi bir
vizyon ortaya koymasayd›,
vefat›ndan 24 y›l sonra bile ad›
böyle an›lmazd›.

Arkas›nda BUS‹AD gibi bir eser
b›rakan Do¤an Ersöz’ü yak›ndan
tan›yanlar, herkese nasip
olmayacak bir flekilde O’nu
servetiyle ve ortaya koydu¤u
maddi de¤erlerle de¤il de
derinlikli kiflili¤iyle ve b›rakt›¤›
izlerle an›yor. Prestijli bir
dernek üstelik Anadolu’nun
Abi’si fleklinde konumlanacak
bir örgüt kurmay› baflarm›fl, her
nasihati tevazuya ç›kan,
Bursa’n›n duayen
ifladamlar›ndan Do¤an Ersöz’ü
BUS‹AD’›n kuruluflunun
40.y›ldönümü münasebetiyle
bir kez daha sayg›yla an›yoruz.



Do¤an Ersöz
Do¤an Ersöz’ün kiflili¤inin ayr›lmaz
parças› olan derne¤e gelirken
“sinirlerini evde b›rak” yaklafl›m› bu
günde derne¤e egemendir.

Do¤an Ersöz, etraf›nda sosyal
iliflkilerindeki baflar›s›, zekâs›, mizahi
yönü ile tan›nan mütevaz›, içindeki
ruhu sürekli gelifltiren ve e¤iten bir
kifliydi.

‘Var›lan son aflama, mütevaz›l›kt›r’
laf›na çok inan›r her yeni gün içinde
ö¤renecek çok fley oldu¤unu
düflünürdü. Baflkalar›n›n fikirlerini
dinler, söz konusu fikirlere de¤er
verirdi.

Demokratt›. Çok okur, araflt›r›rd›.
‹letiflimden yanayd›.

Gücünü özellikle bilgisinden ve insan
iliflkilerinden al›yordu. Çocuklara ve
gençlere karfl› ayr› bir sevgisi vard›.
Bursa’n›n eski mahallelerini, semtlerini
dolaflmas› onun flehircilik ruhunun ne
kadar geliflti¤ini göstermekteydi.

Alçak gönüllüydü ‘Bir yer sizi
flereflendirmez, siz o yeri
flereflendirirsiniz’ derdi. Onun
hakk›nda arkas›ndan konuflan hiç
kimseye rastlamad›m. Kendisinin en
büyük özelli¤i de kiflilerin arkas›ndan
konuflmamas›yd›.”DE⁄‹fi‹M‹ TEMS‹L ETT‹

Dr. Murat Kuter taraf›ndan haz›rlanan
ve 2012 y›l›ndan yay›nlanan BUS‹AD
Kitab›’nda Ersöz için “Bursa onun
için her fleydi. Bursal›lar›n birbirinden
kopuk yaflad›¤›n› düflünürdü. Al›fla
gelmifl davran›fl ve al›flkanl›klar›n
de¤iflmesini, insanlar›n geliflmekte
olan ça¤a ayak uydurabilmeleri için
daha farkl› bir bak›fl aç›s› ile olaylara
yaklaflmalar›n› arzu ederdi. Türkiye’de
de¤iflim dönemi bafllam›flt›. Bu
de¤iflimi Bursa’da temsil edenlerin
liderli¤ini Do¤an Ersöz yapacakt›”
ifadeleri kullan›l›yor.

Bahsi geçen kitapta Do¤an Ersöz’ü
k›z› Beril (Ersöz) Baylan flöyle
anlat›yor:
“1978 y›l›nda, Bursa’n›n önde gelen
sanayici ve ifladamlar› ile birlikte
sayg›nl›klar›n›n artmas›, sorunlar›n›n
çözülmesi ve ülkede serbest piyasa
ekonomisinin ça¤dafl düzeye
getirilmesi için yeterli çaban›n sarf
edilmedi¤ini görerek sanayicilerin bir
çat› alt›nda dernek kurmas› için gayret
gösterdi.

TÜS‹AD örnek al›narak, Bursal›
sanayiciler BUS‹AD ad› alt›nda gönüllü
sivil toplum kuruluflunda bir araya
geldiler. Kurucular taraf›ndan
oluflturulan ilk yönetim kurulu Do¤an
Ersöz’ü baflkanl›¤a getirdi. Kendisi
ifline ay›rd›¤› zamandan daha fazlas›n›
BUS‹AD’a gösterdi.

Bafllang›çta ufac›k ofislerde etkinlik
gösteren BUS‹AD as›l gücüne seneler
içinde ulaflt›. Bu gün BUS‹AD’›n
baflar›s› o günkü kurucular›n derne¤in
temellerini sa¤lam atm›fl olmalar›n›n
bir parças›d›r.
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MÜTEVAZ‹ ‹NSAN

Do¤an Ersöz’ü yak›ndan tan›yanlar
arabas›n›n bagaj›nda sürekli tafl›d›¤›
çapay› çok iyi biliyor. Ersöz’ü
bahçede, ba¤da, tarlada, yal›nayak,
çapa yapan bir patron olarak
hat›rl›yor.

An›lardan sayfalara dökülenlere
bak›l›rsa; yaflad›¤› y›llar›n en popüler
semti için, ‘Çekirge caddesinden
varl›kl› insanlar ç›kt›, ama var
olamad›lar’ diyen Do¤an Ersöz, varl›kl›
olmakla var olmak üzerine s›k s›k
felsefi tart›flmalar yapard›.

Gazeteci veya edebiyatç› olmak
isteyen Ersöz, BUS‹AD arac›l›¤›yla
daha büyük ifller yapabilece¤ini, var
olabilece¤ini, s›k s›k tekrarlard›.

BUS‹AD’la ilgili iflleri çok seven
Do¤an Ersöz, ilk y›llarda, BUS‹AD’›n
bir çok iflini de kendisi yapard›. Küçük
daktilosu ile kararlar› yazar,
gazetelere gönderilecek olan ve el
yaz›s› ile yazd›¤› haberleri temize
çekerdi.

BUS‹AD Eski Genel Sekreteri
Erdo¤an Bilenser, bahsi geçen
kitapta Do¤an Ersöz’ü flu cümleleriyle
an›yor:
“Çekirge Toplant›lar›ndaki
konuflmalar›n› irticalen yapan Ersöz,
konuflmas›n› yaz›l› haz›rlamak yerine,
toplant›dan bir önceki gün araban›n
bagaj›na çapas›n› atar, cebine ba¤
çak›s›n› ve bekçi düdü¤ünü koyar tek
bafl›na alt mahallelerde veya yak›n
köylerde buldu¤u bir bahçede çapa
yaparken konuflmas›n› adeta kafas›na
yazard›.

Konuk olan önemli ifl ve devlet
adamlar› Do¤an Bey’in bu yönünü
bilirler, felsefi derinli¤i olan konuflmay›
anlamak için dikkatlice dinlerlerdi.
Elefltiri varsa cevap verebilmek için
baya¤› zorlan›yorlard›. Ayr›ca orada
rastlad›¤› köylülerden de memleketin
gidiflat›yla ilgili yorumlar al›r,
konuflmas›na yön verirdi.”

Do¤an Ersöz
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BUS‹AD’la yolunuz ne zaman ve nas›l
kesiflti?

Ben Maliye Bakanl›¤›’nda hesap
uzman› olarak görevdeyken,
aralar›nda Cavit Ça¤lar, Memduh
Gökçen, Ertan Say›lgan’›n da
bulundu¤u Bursa’n›n önde gelen 10
ismi kentin maliyeyle ilgili sorunlar›
oldu¤unu ve bu konuda bir mali
müflavire ihtiyaçlar› oldu¤unu
söylediler. Bursa’da Bursaspor’u
ortaya ç›karan Ak›nspor’un da
kalecisiydim. Beni oradan da
tan›yanlar 1980’de Bursa’ya davet
ettiler. Ordu o s›ralarda yönetime el
koymufltu. Ortal›k kar›fl›kt›. Ama bu
isimlerin tekliflerini kabul ettim.
BUS‹AD’› Do¤an Ersöz kurmufltu,

‹hracat›n
temelinde
BUS‹AD var

‹smail Hakk› Sezgin, ad› BUS‹AD’la
özdeflleflmifl Do¤an Ersöz’ün
ölümünün ard›ndan, geçifl
sürecinde bu önemli görevi
üstlenmifl bir isim olarak karfl›m›za
ç›k›yor. Ancak, ‹smail Hakk›
Sezgin’in BUS‹AD tarihi hakk›ndaki
engin bilgisi, tarihe ›fl›k tutmas›
aç›s›ndan da çok k›ymetli.

Sezgin, 1980’de bafllayan Bursa
ve BUS‹AD hikayesini anlat›rken,
BUS‹AD’›n Bursa’y› var eden
ihracattaki yerini de kavr›yorsunuz.

Sezgin o dönemi; “‹hracat ‹stanbul
üzerinden yap›l›rd›. ‹hracat
konusunun ö¤renilmesinin ve
yerleflmesinin ilk tohumlar›n› att›k.
Uluda¤ ‹hracatç›lar Birli¤i’nin
kurulmas›na öncülük ettik.
Mudanya Gümrü¤ü’nün aç›lmas›n›
sa¤lad›k. Sonra Yeniflehir
Havaliman›’n›n aç›lmas›n›
gerçeklefltirdik. Bu giriflimlerden
önce ihracat diye bir fley yoktu”
sözleriyle ifade ediyor.

hatta onun fabrikas›nda da
dan›flmanl›k yap›yordum. Do¤an Bey,
bana BUS‹AD’da da ihtiyaç oldu¤unu
söyledi, kabul ettim ve üye oldum.

BUS‹AD’a girdi¤imde kapal› ekonomi
söz konusu idi. Kapal› ekonominin
aç›lmas› için sivil toplum kurulufllar›na
ihtiyaç vard›. Do¤an Ersöz’le birlikte
bütün flirketlerle konufltuk ve
kendimizi tan›tt›k. O y›llarda resmi
kurulufllardan ald›¤›m›z bilgiler ticaret
ve sanayi odas›n›n da bu anlamda
görevini yapamad›¤› yönündeydi.
Sivil toplumu gelifltirmeye karar
verdik. Bir inanç birli¤i yapt›k ve
derne¤i yükselttik. ‹lk genel kurulda
20 üyesi olan BUS‹AD’›n o s›ralarda
üye say›s›n› 200 civar›na ç›kard›k.

Epey uzun zaman BUS‹AD’da kald›n›z.
Derne¤in sizin hayat›n›za nas›l bir etkisi
oldu?

Bursa’n›n s›n›rlar›n› açmak zorunda
kald›k. Önce ulusal sonra da
uluslararas› boyutta. Kapal›
ekonomiden ç›kt›k. Türkiye’nin AB
ülkeleriyle iliflki kurmas›n› sa¤lad›k.
Bana da Türkiye maliyesi ve
hukukuyla ilgim d›fl›nda AB maliyesi
ve hukukunu inceleme f›rsat› yaratt›
ve ben de gelifltim.

Sizin BUS‹AD’a katk›lar›n›z konusunda
neler söyleyebilirsiniz?

Rahmetli Ersöz’ün bana söyledi¤i gibi
sanayi ve  ticaret hukuku konusunda



‹. Hakk› Sezgin
1994-1996
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Bursa’da yeterli say›da müflavir ve
avukat yoktu. BUS‹AD’da bu konuda
bir masa kurduk ve kentin sanayici
ve ifladamlar›n› ulusal ve uluslararas›
nitelikte bilgilendirmeye bafllad›k.
KDV vergisi ilk kez ç›kt›. Maliye
Bakanl›¤› hesap uzmanl›¤›m s›ras›nda
yurtd›fl›na incelemeye gönderilmifltim.
Özal zaman›nda bunun ç›kmas›nda
önemli katk›m oldu. Dolay›s›yla
BUS‹AD arac›l›¤›yla Bursa’da da
KDV’nin yerleflmesinde katk›m oldu.
BUS‹AD yay›nlar›ndan bu konuda bir
de kitap ç›kard›k. ‹hracat konusunun
ö¤renilmesinin ve yerleflmesinin ilk
tohumlar›n› att›k. Uluda¤ ‹hracatç›lar
Birli¤i’nin kurulmas›na öncülük ettik.
Mudanya Gümrü¤ü’nün aç›lmas›n›
sa¤lad›k. Say›n Ahmet Kurtcebe’nin
de destekleriyle sonra Yeniflehir
Havaliman›’n›n aç›lmas›n›
gerçeklefltirdik. Bu giriflimlerden önce
ihracat diye bir fley yoktu. Bu
giriflimlerin önemli katk›lar› oldu.

Bursa’n›n önünü ihracat yönünden
AB’ye açt›k. Yönetimde yer ald›¤›m
dönemlerdi bunlar.  Baflkanl›k
dönemimde de ‹stanbul’daki büyük

sanayi kurulufllar›yla entegre olma
çabas›na girdik. TÜS‹AD’la
iliflkilerimizi gelifltirdik. Rahmi Koç’u
y›l›n ifladam› seçmek suretiyle kardefl
dernek olma statüsüne girdik.
Anadolu’ya öncülük ettik. Benim
zaman›mda Anadolu’da 80 S‹AD’›n
kurulufluna destek verdik.

Do¤an Bey’den bafllamak üzere Rauf
Denktafl, Dervifl Ero¤lu, Alpaslan
Türkefl, Turgut Özal, Süleyman
Demirel, ‹smet Sezgin gibi önde
gelen isimleri davet ettik birebir iliflki
kurduk. Demirel’i davet etti¤imizde
siyaset d›fl›nda b›rak›lm›flt›. “‹nflallah
iktidara geldi¤imde BUS‹AD’›n
teveccühünün karfl›l›¤›n› verece¤im”
dedi. Baflbakan oldu¤unda da verdi
gerçekten.

Sizce BUS‹AD’›n kent ekonomisine ne
gibi katk›lar› oldu?

En önemlisi kapal› ekonomiden ç›k›fl
noktas›nda oldu. ‹hracatta önünü
açt›k sanayicilerin. Bizden önce hiç
ihracatç› yoktu. ‹stanbul’da baz›
ihracatç› firmalar arac›l›¤›yla yapmaya

çal›flanlar vard› sadece. Bursa bugün
Türkiye’de ilk 3 s›raya giriyor
ihracatta…

Bursa, ihracat›n›n bugünkü seviyeye
gelmesinde BUS‹AD’›n pay› çok
büyüktür. Söyledi¤im gibi katma
de¤erin anlafl›lmas› ve yerleflmesinde
e¤itimler verdik. U‹B’in kurulmas›nda
Bakanl›¤a evraklar› ben götürdüm.
Bakanl›k da “dernek bünyesinde
olmas›n, ayr› bir tüzel kiflili¤i olsun”
dedi.

Rahmetli Do¤an Bey’e gelelim. Epey bir
zaman çal›flt›n›z kendisiyle. Neler
söylersiniz?

BUS‹AD’a beni alan Rahmetli
Ersöz’dü ve öncesinde de kendi
flirketlerinde dan›flmanl›k yapt›m.
1982’den 1994’e kadar birlikte
çal›flt›k. Her gün birlikteydik inan›n.
Çok yenilikçi, çal›flkan ve fikir üreten
tan›d›¤›m en üst seviyede kiflidir.
BUS‹AD’›n Bursa’ya verdi¤i katk›lar›n
hepsinde onun fikirleri yatar. Siyasetle
iliflkiler onun zaman›ndan sonra
geriye gitmifltir. Bir ifladam›n›n
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vergilerinden tüm sorunlar›na kadar
siyasetçilerle iliflki kurmak
zorundas›n›z.

BUS‹AD 40. Y›l›n› kutlarken, duruflunu
güçlendirmek için neler yapmal›d›r?

Siyasal iliflkilerin artmas›nda fayda
görüyorum. Bursa milletvekillerinin
öncülük etmesi sa¤lanmal›d›r. Bugün
bu iliflkiler azalm›flt›r. Üye say›s›nda
da art›fl sa¤lamak için eski
standartlar›n› sa¤lamak için iliflki,
iliflki, iliflki…

TÜS‹AD Belçika’da flube açt›. Bizim
de flube açmam›z laz›m. Bu iliflkiler
art›k uluslararas› nitelikte ve insanlar›n
tek tek potansiyelleri yetmez ama
dernek olarak yap›labilir.

25 y›l sonra Bursa’y› nerede
görüyorsunuz?

Ben okurken, Bursa kapl›ca flehriydi,
ipekçilik vard›. Sanayi dedi¤imiz
iflletmeler 1960’l› y›llarda yoktu. ‹lk
önce Maliye Bakanl›¤›’nda
oldu¤umda incelemeye geldi¤imde
1970’li y›l›yd› san›r›m Sanayi
Bölgesi’nde sadece Sifafl vard›.
Sonra ihracat avantajlar› ç›kt›. Arsa
tahsisi gibi birçok teflvik edici unsurla
Bursa sanayi geliflti. fiirketler kollektif
flirketti, ben onlar› anonim flirkete
dönüfltürdüm.

Teflvikler bafllad›. Sanayi patlamas›yla
kent nüfusu da patlad›. Göçmenlerin
öncülük etti¤i bir kaliteli iflçi
yap›lanmas› oldu. Göçmenler Bursa’y›
kalk›nd›rm›flt›r. Sosyal çok problem
oluyor elbette. Ama Bursa’n›n lehine
olmufltur diye düflünüyorum.

Hastanelerin say›s› artm›flt›r. Ben
hiçbir zaman göç ve nüfus art›fl›n›n
Bursa’n›n aleyhine oldu¤unu
düflünmedim. Yeni sanayi bölgeleri,
teknoloji bölgesiyle. Uçak fabrikas›
bile kurulmas› düflünülüyor. Bundan
geri dönüfl yoktur art›k. Potansiyel
var, ifl gücü ve sermaye var, devlet
teflvikleri artt›, teknoloji var. Gelecekte
de iyi bir sanayi bölgesi olacakt›r.

‹SMA‹L HAKKI SEZG‹N

1936 y›l›nda Mudanya’da do¤du.
‹lk ve orta ö¤renimini Mudanya’da, lisesi ise Bursa Erke

 Lisesi’nde tamamlad›. Mezun oluncaya kadar,
futbolla da çok yak›ndan ilgilendi ve Bursaspor’u kuran

kulüplerden olan Ak›nspor’un kalecili¤ini de yapan Sezgin,
‹stanbul ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi’nde okudu.

Ard›ndan  ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme ‹ktisadi Enstitüsü’nü
1974 y›l›nda da ‹stanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

1967 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›’nda Hesap Uzman› olan Sezgin,
1979 y›l›nda Bakanl›k’tan ayr›larak serbest avukatl›k ve

mali müflavirlik yapmaya bafllad›.

Sezgin, 1994-1996 aras›nda BUS‹AD Baflkanl›¤› yapt›.
Bursaspor ve Bursa Rotary Kulübü üyesi de olan Sezgin

bir çocuk babas›d›r.
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Erol Türkün
1996-2000

seviyede götüren kentimizin ve
ülkemizin sorunlar›yla yak›ndan
ilgilenip korkmadan dile getiren
önemli bir kurulufl. Tüm partilere eflit
uzakl›kta ve bu da BUS‹AD’› BUS‹AD
yapan en önemli unsur. Dernek,
rahmetli baflkan›m›zdan sonra bir
geçifl süreci yaflad›. Büyüklerimiz
yönetimin gençleflmesi gerekti¤ini
düflünüyordu. O flekilde ben de
BUSA‹D üyesi oldum. 1996 y›l›nda
baflkan oldu¤umda Türkiye’nin
konjonktürüne yön veren
kurulufllardand›k.

Biz hep kendimize TÜS‹AD’› örnek
ald›k. Ülkeye bak›fl aç›lar›, geliflime
ve ekonomiye bak›fl aç›lar›, verdikleri
konferanslar, yapt›klar› toplant›lar ufuk
aç›c›yd›. O zamanki haber alma,
bilgiye eriflim ve  internet bu seviyede
olmad›¤›ndan sorunlar› ve çözümleri
gündeme tafl›yan kurulufllard›k.

Gençleflme en önemli konu

BUS‹AD’la yolunuz ne zaman ve  nas›l
kesiflti?

Nas›l ve ne zaman hat›rlam›yorum,
bir arkadafl›m vesile olmufltur eminim.
BUS‹AD sayg›n bir kurulufl. O
anlamda çizgisini bozmayan ayn›

Erol Türkün, BUS‹AD’›n dönüflüm
dönemi baflkanlar›ndan. Dünyaya
aç›lan Türkiye ile birlikte, dönüflüm
ve de¤iflime yön verildi¤i bir
dönemde BUS‹AD Baflkanl›¤›
koltu¤unu devralan Türkün, 4 y›l
boyunca, di¤er S‹AD’larla iliflkiler,
tekstildeki desen sorunlar› ve
Bursa’n›n dünyada tan›nmas› gibi
konularda çaba sarf etmifltir.
Türkün, BUS‹AD’›n gelinen noktada
gençleflmesinin flart oldu¤una da
özel bir vurgu yapmaktad›r.

Üyelik ve baflkanl›k süreci size ne
kazand›rd›?

‹nsanlar› daha iyi tan›ma f›rsat›m oldu.
Hayat›m boyunca da BUS‹AD
baflkanl›¤›ndan sonra kiflilere daha
fazla de¤er vermem gerekti¤ini
ö¤rendim. Önyarg›s›z insanlar›
dinlemeyi ö¤rendim  ve birlefltirici,
uzlaflt›r›c› olma özellikleri kazand›rd›
bana.

Oldukça da güçlü bir yönetimimiz
vard›. Evet, sadece BUSA‹D de¤il
Türkiye’deki S‹AD’lar›n biraraya
gelmesinde BUS‹AD ismi alt›nda
birlefltirici özelli¤imizi kulland›k.
S‹AD’lar birli¤inden sonra
TÜRKONFED gibi yap›lanmalar
olufltu. Bunlar›n temelinde bizim
büyük bir eme¤imiz vard›r. Her flehrin
kendine has özellikleri var. Bu
özelliklerle birlikte insanlar› bir araya
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getirme olgusu bizim flemsiyemiz
alt›nda oldu. O süreçlerde de ben
baflkand›m.

Baflkanl›¤›n›z sürecinde hangi alanlara
a¤›rl›k verdiniz?

Tüzü¤ü de¤ifltirdik. 2 dönem
baflkanl›k yapt›m. Hatta baflkanlar›n
kendi içinden yetifltirilip baflkanl›¤a
haz›rlanmas› konusunu gündeme
getirdik. Türkiye’de bu tür kurulufllar›n
seçimlerinde ne yaz›k ki seçimler
sonras›nda k›rg›nl›klar olufluyor.
‹nsanlar seçim bittikten sonra tek
baflkanla çal›flmay› ve o derne¤in
veya kuruluflun amaçlar› u¤runa
birlikte çal›flmay› beceremiyorlar. Bu
k›rg›nl›k hep devam ediyor. Gerek
topluma, gerek flehrimize faydal›

olmakt›r as›l olan. TÜS‹AD’dan örnek
ald›k ve baflkanlar baflkanl›¤a
haz›rlan›r ve tek baflkan aday›yla
seçime gidilir. Teamüle herkes uyar.
Ayr›ca, derne¤i uluslararas› hale
getirmeye gayret ettik. Bursa’y› biraz
daha yurt d›fl›na açma çal›flmalar›m›z
oldu. Desen yar›flmalar›m›z var, genç
tasar›mc›lar› desteklemek ad›na.
Bursa bugün özgün desenlerini
yapan bir sanayi yap›s›na sahip, keza
otomotivde de önemli ivmeler kat etti
ve yurt d›fl›nda da tan›nm›fl bir flehir
oldu.

BUS‹AD’›n kent ekonomisine katk›lar›n›
nas›l görüyorsunuz?

Sosyal olarak lale zaman› Bursa’y›
lalelerle donatt›k. Bugün bakt›¤›n›zda

lalenin anavatan› Türkiye ama herkes
Hollanda’y› biliyor. O anlamda
ülkemizin belli ikonlar›n› veya tan›t›c›
fonksiyonlar›n› ön plana tafl›maya
çal›flt›k.

Bir üst kalite anlay›fl› oluflturduk.
International Herald Tribune
Gazetesi’ne Bursa ilan› verdik. Bizden
sonra da yap›lmad› diye biliyorum.
Ciddi bütçeler ay›rd›k. Bunlar› o
günün flartlar›yla hayal etmek bile
önemliydi.

Biraz da Kurucu Baflkan Rahmetli Do¤an
Ersöz’ü anal›m.

Çok az iliflkim oldu ama çok
sayg›de¤er bir kiflilikti. Farkl› bir tarz›
ve karizmas› vard› diyebilirim.



Erol Türkün
1996-2000
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Gelecekte BUS‹AD’›n yap›s›n›
güçlendirmesi için neler yap›lmal›?

En önemlisi gençleflmesi laz›m.
Kadroyu gençlefltirmek laz›m. O
günün Bursas› bugünün Bursas›
de¤il. O günlerde BUS‹AD gibi
yerlere girmek kolay da de¤ildi,
büyük fayda da getiriyordu. Bugün
arad›¤›n›z, istedi¤iniz her fleyi
bulabiliyorsunuz art›k.

BUS‹AD’›n en fazla üzerinde durmas›
gereken fley, gençlerimizi bu çat›
alt›nda bir araya getirmesi ve yeni
görevler tevdi etmesi olacakt›r. Di¤er
yandan hala lisanla ilgili eksiklikleri
çok derinden hissediyorum. D›fl
ticaretle u¤raflanlar›n d›fl›nda lisan
bilen çok çok çok az.

Bir de Bursa’n›n gelece¤ine bir
projeksiyon tutal›m. Önümüzdeki 25
y›lda Bursa’y› nerede görüyorsunuz?
Gere¤inden fazla bir büyüme var gibi.

Para ve sanayi kendini nerede rahat
hissederse oraya yerleflir. Neden
burada arsa 500-600 dolar? Git
Kemalpafla’da 30 dolara arsa var.
Herkes, aksiyon neredeyse,
hammaddeye yak›n, ulafl›m› kolay
yere yerlefliyor. Büyük otomotiv
fabrikalar› tedarikçi flirketlerini fabrika
içinde kuruyor. Neden just in time.
Stok istemiyor kimse. Nüfus art›yor
evet bu kadar nüfusu Bursa
besleyemez. Yeralt› kaynaklar›m›z da
yok. Yeni yat›r›mlara ihtiyac›m›z var
mecburuz. Refah› yakalamak için en
önemli olay göç. Yurtd›fl›ndaki
dostlar›m›z da bu göçlerin bize çok
büyük sorun olaca¤›n› söylüyor.
Sosyal ve siyasal olarak s›k›nt› olacak.

Obez bir kent haline dönmez mi Bursa?..

Ondan öte nüfus art›fl›. Ciddi bir
sorun. Genç nüfusa ihtiyaç elbette
var, ama e¤itim verilmez ve ifl sahas›
aç›lamazsa sorun elbette. Bursa’n›n
büyümesi kaç›n›lmaz. Belediyelerin,
onlar yetmiyorsa da devletin bu ifli
planl› bir flekilde hayata geçirmesi.
Master planlar›n flehirler için yap›lmas›
önümüzdeki 40-50 y›l›n düflünülerek
yap›lmas› ve ondan da önemlisi bu
planlar›n uygulanmas›. Bunlar
idarenin almas› ve uygulamas›
gereken önemli kararlar.

EROL TÜRKÜN

1950 y›l›nda Bursa’da do¤du. Hem anne
hem de baba taraf›ndan tekstilci bir ailenin

üçüncü kufla¤› olan Erol Türkün, ilk ö¤renimini Bursa’da,
lise ö¤renimini ‹stanbul Avusturya Lisesi’nde tamamlad›.

Yüksek ö¤renimini Almanya’da Tekstil Mühendisli¤i dal›nda
tamamlayan Erol Türkün, 1976 y›l›nda babas›ndan ald›¤› küçük

sermaye ile kendi ismi alt›nda sanayi hayat›na at›ld›. Erol Türkün ilk
fabrikas›n› 1983 y›l›nda Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete
geçirmifl, 1989 y›l›nda ise bir dünya markas› olma yolunda önemli

rolü olan Vanelli D›fl Ticaret fiirketi'ni kurmufltur.

Bugün Türkün Holding, bünyesinde 10 flirket ve 750 çal›flan›
ile iplik boya, dokuma, boya, bask›, apre ve ev tekstili konfeksiyonu
dallar›nda üretim yap›p bunun %90'›n› ihracat yapan, bunun d›fl›nda

yatç›l›k, enerji ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteren
flirketler gurubudur.

Uzun senelerdir, bir çok sivil toplum örgütlerine olan üyelikleri yan›nda,
kendisi Bursa Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤inde 2 dönem baflkanl›k

yapm›fl bulunmaktad›r. Almanca, ‹ngilizce ve ‹talyanca bilen
Erol Türkün, evli ve üç çocuk babas›d›r.



görevi bana verdi. ‹flin içine bilgisayar
destekli tasar›m da girdi. Savafl
Ar›kan bu konuda Uluda¤ Üniversitesi
ile çal›flmalar yap›yordu, ‹spanya'da
bir tasar›m okulunu gezdik.

Baflkanl›¤›m döneminde de bir baflka
at›l›ma imza atmaya çal›flt›m. O da
Fahrettin Gülener ve arkadafllar›n›n
kurdu¤u kapanmak üzere olan
BEGEV vard›. Vak›f kurmak zor
oldu¤undan, ben de bu vakf› bir
tasar›m okuluna dönüfltürmeyi
önerdim. O da kabul etti. Daha sonra
Selami Hoca, Tophane Meslek Lisesi
hocalar›ndan. MEKSA Vakf› varm›fl
'O'nun binas› bofl duruyor. Siz de
oraya kurun bu okulu' dedi.

BUS‹AD'dan arkadafllarla bir sene
boyunca her cumartesi toplant›lar
yapt›k. Çay içecek param›z yoktu.
Sa¤dan soldan desteklerle oray›
aya¤a kald›rd›k. Tekstil, bilgisayar
destekli otomotiv kal›p tasar›m›
bafllad›. Savafl Ar›kan, Arif Özer, Ali

Gönüllülük
fliar› olmufl

Bursa'daki gümrük kimyahanesi yoktu
o günlerde Ahmet Kurtcebe
Alptemoçin Gümrük Bakan› olmufltu.
Ben de bu sorunlar› Alptemoçin'e
aktard›m. Bu sayede gümrük
kimyahanesi Bursa'ya gelmifl oldu.
Tabii ki arkamda BUS‹AD olmasa tek
bafl›ma bunu baflarabilmem mümkün
de¤ildi. Bursa'ya bir yenilik getirmifl
olduk. Bu bence iyi bir bafllang›çt›.

Peki, biraz sizin baflkanl›¤›n›z dönemine
gelelim. Neler yapt›n›z?

Bursa'da tasar›m konusunda önemli
s›k›nt›lar vard›. Özellikle tekstil
tasar›m›. Benden önceki baflkan Erol
Türkün döneminde Ergun Ete,
Fransa'da bir desen nedeniyle tutuklu
kalm›flt›. O dönemde Turhan Tayan
çok destek olmufltu. Yine Türkün
döneminde patentin, tasar›m›n önemi
anlat›lmaya baflland›. Ben de “evet
tasar›m önemli ama tasar›m okulu
aç›lmal›”  fikrini önerdim. Erol Bey de
Do¤an Ersöz'den ald›¤› terbiyeyle bu
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Gençli¤in heyecan›yla döndü¤ü
Bursa’da, ifl dünyas›nda yo¤rulan
bir isim Celal Beysel. Bursa’dan
bafllayan ve ülkeye yay›lan gönüllü
ifllerin alt›na hep imza koymak için
çabalam›fl.

Do¤an Ersöz’den edindi¤i örgüt
terbiyesini tüm bulundu¤u
ortamlarda sürdürmüfl. Bazen
gönlü yorulmufl ama “nas›l faydam
olur?” Sorusunu da atamam›fl
içinden. Öyle olunca 1980’lerin
ortalar›nda bafllayan ifl dünyas›
örgütlenmelerinde hep bir yerlerde
bulunmufl.

BUS‹AD ile yolunuz nas›l kesiflti?

Babam BUS‹AD'›n kurucular›n
aras›nda. Ben de e¤itimimi
tamamlay›p Türkiye'ye dönmüfltüm.
Bir toplant› s›ras›nda yönetimi
gençlefltirelim diye konuflmufllar.
Benim de babam yönetimdeyken
yönetime girmem do¤ru
olmayaca¤›ndan Tu¤rul
Karasarl›o¤lu'nu önerdim. Tu¤rul
Karasarl›o¤lu en genç yönetim kurulu
üyesi olarak girdi. Bir dönem sonra
babam yönetimden ayr›ld› ve ben
girdim. BUS‹AD'› kuran
jenerasyondan bir dönem sonra biz
de 1983-84 y›l›nda girmifl olduk.

BUS‹AD, sizin kiflisel tarihinizde nas›l
bir öneme sahip?

fiimdi genç bir insan olarak ülkeye
nas›l bir faydam›z olur idealizmiyle
geliyorsunuz. Gönüllü bir sivil toplum
kuruluflu var. Mecburi üyelik
gerektiren BTSO'nun yan›nda gönüllü
bir birlikteli¤i getirmesi benim çok
hofluma gitmiflti. Rahmetli Do¤an
Ersöz'e flunu yapal›m bunu yapal›m
dedi¤imizde hemen tamam evlad›m
bu görevi size verdim derdi. Biz de
kendi görüfllerimizi uygulamaya
önderlik etmeye çabalad›k.



‹hsan Yeflilova'n›n, Günal Baylan'›n,
Çetin Öztunal›'n›n, Eser Ceyhan'›n
toplant›lar›m›za sürekli kat›lan Tu¤rul
Karasarl›o¤lu'nun büyük desteklerini
gördük.  Bu arada da ‹flkur deste¤ini
almaya bafllad›k. Oya Bozkurt okulun
bafl›na geçti. Sonra bu Vakfa
Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi
dahil oldu. Ertugrul Kaplan dönemin
Valisi O¤uz Ka¤an Köksal'a gidiyor.
Vali Bey'e 'bize arsa verin bir meslek
lisesi yapmak istiyoruz' diyor. Vali
Bey de 'orada BEGEV var ona bir
arsa verin orada bir meslek lisesi
yerine orada bilgisayar destekli
e¤itimler verin' diyor. Biz Ertu¤rul
Kaplan'a gittik, 4 dönüm istiyorduk o
bize 40 dönüm verdi. Birinci binaya
1.5 milyon dolar harcad›k. Bu rakam›n
yar›s›n› Demirtafl Organize Sanayi
Bölgesi Derne¤i kendi üyelerinden
ald›¤› desteklerle bize verdi. Geri
kalan› da BUS‹AD olarak ve kendi
çevremizden toplad›k.

MEKSA Vakf› Baflkan› Arif Tak'›n da
ad›n› anmadan geçemem, destekleri
için.  Sonra biz BTSO'dan destek
istedik. Bizim baflar›m›z sonucunda
2 binay› bize kendileri yapmak istedi.
Sonra bir tak›m nedenlerle BEGEV'in
kapat›lmas› ve BTSO Vakf›'na
devredilmesi kararlaflt›r›ld›. Benim
tüm itirazlar›ma ra¤men. Belli bir
yerden sonra ayak diremenin bir

manas› yok tabii. Madem arkadafllar
öyle istiyor deyip kabullendim.

Pek memnun de¤ilsiniz galiba BTSO'ya
devredilmesinden?..

Evet kesinlikle de¤ilim. Oras› gönüllü
insanlarca yönetilmeliydi. Oda
bürokratlar›yla yönetiyor. Dökülen ter
miktar› ve dolay›s›yla baflar› da azal›r.

Kent ekonomisine BUS‹AD'›n nas›l bir
de¤er katt›¤›n› düflünüyorsunuz?

BTSO ifllerinin ço¤unda BUS‹AD'dan
parlam›fl bir fikir vard›r. BTSO Dergisi
vard›. BUS‹AD'›n Bak›fl Dergisi'nden
önceki ve sonraki dergisine bak›n.
BTSO'nun BUS‹AD'dan ö¤rendiklerini
anlars›n›z. BTSO okul yap›p milli
e¤itime devrediyordu ben bunun
yanl›fl oldu¤unu söylüyordum. Celal
Bey'e de söylüyordum. Bizim
kurdu¤umuz BEGEV'i flimdi BTSO
yönetiyor. Meslek liselerinin geldi¤i
noktaya bak›n. Bizim kurdu¤umuz
modelin do¤ru oldu¤u ortadad›r. Oya
Coflkunöz bir ara BTSO'ya gidip
savunma sanayi kümelenmesi
kural›m dedi. Bir ay sonra kendi
savunma sanayi kümesini kurdu.
Bunlar› tenkit ederek söylemiyorum.
Tam tersine BUS‹AD görevini
yapm›flt›r. BUS‹AD think  tank
kuruluflu gibi çal›fl›yor.

49 Bak›fl 144

Celal Beysel
2000-2004

Do¤an Ersöz sizin için Bursa için ne ifade
ediyor?

Do¤an Ersöz bir liderdir. Anadolu'daki
küçük ve orta boy tüm STK'lar›n lideri
olmufltur. Atalet içinde olan ticaret
ve sanayi odalar›na yol göstermifltir
o dönemde. Gönüllülük esas
oldu¤undan dayan›flma içinde olma
ihtiyac›n› hissettiler. Anlaflamad›¤›m
çok nokta olmufltur. Sayg›m› hiç
kaybetmedim. Çok fley ö¤rendim
kendisinden Allah rahmet eylesin.

Türkiye'de  liderlik yapma arzusunda
ve kapasitesinde insan azd›r. Biraz
cesaret ister, egodan fedakarl›k ister,
çal›flmak ister, insan iliflkisi ister.
Bunlar›n hepsi Do¤an Ersöz'de vard›.
Türkiye'ye çok büyük hizmetler edip
sa¤lam ve sürdürülebilir bir kurum
b›rakm›flt›r.

BUS‹AD, Ersöz zaman›nda
kurumsallaflm›flt›r ki, sonraki
baflkanlar da ayn› kurumsall›kta
devam ettirebilmifltir. Yönetim
Kurulu'na gelirdi konuflulanlar› kendi
el yaz›s› ile not eder ve sonra karar
defterine geçirirdi. Bazen gençli¤in
verdi¤i çizmeyi aflmayla “biz
konuflmad›k do¤ru düzgün ama sen
de bir fley yazmam›fls›n toplan›ld›
yazm›fls›n derdim”. O da evlad›m
buras› ciddi bir müessese
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toplan›ld›¤›n› imzal› vesika haline
getirmek gerekir dedi. Ben de tüm
görev ald›¤›m STK’larda bunu düstur
edindim.

BUS‹AD'›n duruflunu güçlendirmek için
ne yapmal›?

Kendi gayesi d›fl›nda ifllere
bakmamal›. Bugünlerde ödemesi
geciken KOB‹'lerin s›k›nt›lar› üzerine
odaklanmal› onlar›n avukatl›¤›n›
yapmal›. Para da istemez bu. E¤itim
çal›flmalar›n› destekliyorum. BUS‹AD
Baflkan› sanayici ad›na önemli
hizmetleri Bursa'ya getirebilir.

Türkiye'nin sorunlar› hakk›nda rapor
haz›rlan›r. Her gün herkes haz›rl›yor
herkes de okuyor. BUS‹AD'›n bu
raporu bir daha haz›rlamas› gereksiz.
Türkiye'de çok yat›r›m yap›l›yor.
‹nflaatlar,  köprüler. ‹yi de sanayiye
ne yap›l›yor? Geliflmekte olan bir
ülkede yüzde kaç›n›n sanayiye,
kaç›n›n e¤itime, kaç›n›n savunma
sanayiye yönlenmesi gerekti¤ine dair
bir araflt›rma yap›labilir. Güney Kore
ne yapm›fl? Milli gelirinin son 30 y›lda
ne kadar›n› nereye harcam›fl? Bu
araflt›rma BUS‹AD'›n Hükümet'e bir
tavsiyesi olabilecek dünya vizyonu
getiren uyaran bir araflt›rmad›r.
Amaca hizmet eden bir fley yapmak
laz›m.

Fütüroloji yaparak bitirelim. Bursa'y›
gelecekte nerede görüyorsunuz?
1991'den bu yana 2,5 kat sadece nüfusta
büyümüfl. 25 y›l sonra nerede
görüyorsunuz?

Tar›m› d›fllamak Türkiye'nin en büyük
hatas›. Tar›m› para kazanamaz hale
getirince flehirler yaflanamaz hale
gelir. Amsterdam'a gidin insanlar
köylerde kasabalarda yaflarlar. Niye?
‹çinde yaflarsa yüzde 30 vergi verir.
Adamlar flehir içinde yaflamay›
zorlaflt›r›yorlar. E¤er Türkiye tar›m›
üvey evlat görmeye devam ederse
flehirlerin sorunlar› büyüyecek. 25 y›l
sonra tar›ma gereken önem
verilmezse Bursa'da yaflanmaz
flehirler aras›nda girecek. Biraz
Barselona'ya benzetirim Bursa'y› tarih
var,  turizm var, çevresi var.

Bu s›k›nt›lar›n afl›lmas› yanl›fl yap›l›yor
diyen insanlarla mümkün. E¤er
Bursa'da ça¤dafl flehirlerdeki ar›tma,

yakma tesisleri yap›lmazsa, bu göç
devam ederse ne trafik sorununu
çözebilirsiniz, ne çevre sorununu
çözebilirsiniz.

Barselona örne¤ini verdiniz. Teknosab'›
vb. yeni sanayi bölgeleri açt›¤›n›zda
nüfus daha da artacak. Bursa ve ‹stanbul
art›k yükünü almad› m› sizce?

CELAL BEYSEL

1952 y›l›nda Bursa'da do¤du. ‹lkokulu Bursa-Osmangazi’de,
ortaokulu Avusturya Lisesi’nde, liseyi Robert Koleji’nde,
üniversiteyi ise Zürih Teknik Üniversitesi'nde okudu. 1977
y›l›nda kimya mühendisi olarak mezun olup yurda döndü.

1977 y›l›nda Türkiye'de rotasyonel döküm teknolojisi
kullanarak plastik parçalar üreten ve bu pazarda lider olan
Floteks A.fi.'yi kurdu. Kendi üretim ve döküm sistemine
sahip olan bu flirket, büyük orijinal parça üreticileriyle birlikte
tasar›m ifllerinde çal›fl›yor. En önemli ürünlerini gaz ve dizel
tanklar, hava kanallar› ve çamurluklar oluflturuyor. fiirket
ayr›ca çocuk park›, çeflitli ebatlarda tanklar ve özellikle
tasarlanm›fl özel malzemeler de üretiyor.

BUS‹AD’›n ard›ndan Beysel, Türkiye’deki S‹AD’lar›n üst
kuruluflu TÜEKONFED’de de 5 y›l Baflkanl›k yapt›.

‹nsanlar›n büyük flehirde yaflamak
istemelerinin en önemli sebebi sosyal
hayat. Anadolu’daki gençlerin hepsi
modern sosyal hayat için Bursa'ya
gelecek sinema, tiyatro, cafe vs.
isteyecekler. Yaflam tarzlar›n›
s›n›rlayarak, yaflam tarzlar›n›n
s›n›rlanamad›¤› flehirler daha da fazla
yük alacak.
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organlar›nda görev yapm›fl tek
baflkan›m san›yorum. Bunlar›n bana
bilgi, görgü, deneyim anlam›nda
katk›s› çok büyük oldu. BUS‹AD
Baflkan› olarak Anadolu’da çok yere
gittim. Bu deneyimler ifl ve aile
hayat›ma ciddi katk› sa¤lad›.
Gençlere hep söylerim, “Apartman›na
yönetici ol, mahallene muhtar ol” diye.
Çünkü oralardan elde edilen deneyim
baflka fleylere benzemiyor. ‹nsan
iliflkilerini ö¤reniyorsunuz oralarda.

Peki, biraz sizin baflkanl›¤›n›z dönemine
gelelim. Neler yapt›n›z?

Ben görevi devrald›¤›mda, bir
beklenti anketi yapt›rd›k. Yaklafl›k 150
üye ile yüz yüze görüflüldü. O
zamanlar bölgesel sivil toplum
örgütleri kurulmaya bafllam›flt›.
‹nsanlar ulafl›m kolayl›¤›, yaflad›¤›
sorunlar› çözecek olmas›ndan dolay›
bu bölgesel STK’lara gitmeye
bafllam›fllard›.

Hofl geldin evlat
yandan da bu topra¤›n insanlar›na
borcunu ödemifl kendince. Hadi gelin
birlikte dinleyelim Ali ‹hsan Bey’in
BUS‹AD yolculu¤unu.

BUS‹AD ile yolunuz nas›l kesiflti?

1991 y›l›yd› san›r›m. BUS‹AD’›n
Çekirge Caddesi’nde küçük bir ofisi
vard›. Bir akflamüstü tan›flmaya gittim.
Rahmetli Do¤an Ersöz karfl›lad› beni.
“Hofl geldin evlat” dedi. Çok memnun
olmufltum bu s›cak karfl›lamadan. 27
senedir BUS‹AD benim hayat›m›n
hep içinde oldu.

BUS‹AD, sizin kiflisel tarihinizde nas›l
bir öneme sahip?

Ben tipik bir birinci kufla¤›m. Köyden
kente gelen, s›f›rdan bafllayan bir
kufla¤›m. Hayallerim vard›.
BUS‹AD’›n üyelikten, komitelere,
oradan yönetim kuruluna ve
baflkanl›¤a kadar uzanan tüm
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‹nsanlar›n hayalleri vard›r.
Hayaller, tutkulardan beslenir.
Tutkunuza sahip ç›kar ve bu yolda
çal›flmaktan da geri durmay›p,
terinizle yo¤urursan›z tutkunuzu,
hayallerinizin gerçekleflti¤ini,
biraz sizden uzaklafl›nca
anlars›n›z. Asl›nda hayallerinizin
de bir yolculuk oldu¤unu, bir
arac›n cam›ndan akan manzaralar
gibi hissedersiniz.

‹flte böyle bir yolculuk olmufl Ali ‹hsan
Yeflilova’n›n yolculu¤u. Hayaller
bitmese de yolculu¤unun fark›nda
k›sa söyleflimizde. Hep insanlarla
iliflki içinde olmay›, sosyalleflmeyi ilk
s›raya koymufl.

Çekirge Caddesi’nde küçük bir ofiste
s›cac›k bir “Hofl geldin evlat” ona
hayalleri için do¤ru yerde oldu¤unu
göstermifl ve y›llarca BUS‹AD çat›s›
alt›nda bir yandan sosyalleflirken, bir



Ne yapmal›y›z? Diye oturduk
konufltuk yönetimle. Yüz yüze üyelerle
ankete bafllad›k. Ama önce flunu da
hat›rlatmal›y›m, BUS‹AD gibi
derneklerin kurulufl y›llar›nda dünyay›
iyi tan›mamam›z sebebiyle ifl yapacak
eleman ve bilgi s›k›nt›lar›m›z vard›.
Yapt›¤›m›z bu yüz yüze görüflmeler
birlikteli¤imize katk› sa¤l›yordu.
Böylelikle bu sorunlar da y›llar içinde
afl›lm›fl oldu.

Beklenti anketinden ilk olarak bir
araya gelmek iste¤i ç›kt›. Bunun
üzerine bir y›ll›k program yapt›k. Her
hafta her ay ne olaca¤› bafltan belli
oldu. Çekirge toplant›lar›n›, de¤erli
konuklar›n da bir k›sm›na kat›l›m›n›
sa¤layarak her ay yapmaya bafllad›k.
BUS‹AD’da gözle görülür bir
canlanma oldu.

Do¤an ERSÖZ sizin için Bursa için ne
ifade ediyor?

Çok uzun y›llar birlikte çal›flamad›k
ama kendine özgü özellikleri olan bir
insand›. Osmanl› tabiriyle “Çelebi”
biriydi.

BUS‹AD'›n duruflunu güçlendirmek için
ne yapmal›?

Geliflmifl ülkelerde STK’lar çok
önemlidir. STK’lar›n görüfllerine çok
büyük önem verilir. Bizde durum biraz
farkl› ne yaz›k ki. Ancak, buna ra¤men
lokal STK örgütlenmeleri artt›.
BUS‹AD bütün bunlar›n çat› örgütü
oldu¤unun, abilik yapaca¤›n›n
bilincinde olmal›. Sivil toplum
kurulufllar›, kamu ve yerel yönetimlerle
iliflkilerini yönetebilmeli. Ülkenin, hatta
dünyan›n sorunlar› hakk›nda üyelerini
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bilgilendirmeli, bilinçlendirmeli.
BUS‹AD gibi seviyeli bir örgütte olmak
bile üyeye mutluluk veriyor. Biz bunu
gördük. Sosyalleflmek de çok önemli
tabi. ‹fl insanlar› da sosyalleflmek
istiyor. BUS‹AD bunu sa¤lamal›.

Bursa'y› gelecekte nerede görüyorsunuz?
1991'den bu yana 2,5 kat sadece nüfusta
büyümüfl. 25 y›l sonra nerede
görüyorsunuz?
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AL‹ ‹HSAN YEfi‹LOVA

1955 y›l›nda Bursa’da do¤an Ali ‹hsan Yeflilova tüm ö¤renim
hayat›n› da Bursa’da geçirerek 1978 y›l›nda ‹ktisadi ve Ticari ‹limler

Akademisinden mezun oldu. Ö¤renciyken çal›flmaya bafllad›¤›
Can Alüminyum profil sat›fl ma¤azas›n› 1975 y›l›nda devralarak ticaret hayat›na

bafllayan Ali ‹hsan Yeflilova, alüminyumun ülkemizdeki kullan›m alanlar›n›n art›fl›na
paralel olarak flirketlerini kurmaya devam etti.

2011 y›l›nda çeflitli sektörlerde faaliyet gösteren flirketlerini Yeflilova Holding A.fi.
çat›s› alt›nda birlefltirmifltir. Yeflilova Holding günümüzde; otomotiv endüstrisi, tren ve

rayl› sistemler, inflaat, mobilya, solar ve turizm sektörlerinde yer alan flirketleriyle
sürdürülebilir çal›flmalar gerçeklefltirerek ülkemizdeki ve dünyan›n bir çok noktas›ndaki müflterilerine

hizmet vermeye devam etmektedir.

Yeflilova Holding A.fi çat›s› alt›nda bulunan flirketler; Can Alüminyum, Canel Otomotiv, Cansan Alüminyum,
Can Metal,  Canray Ulafl›m, Canevi Otelcilik (Holiday Inn Bursa City Centre), CMTG Otomotiv (Rusya).

Evli ve iki çocuk babas› olan Ali ‹hsan Yeflilova, ticaret hayat›na bafllad›¤› y›llardan itibaren ekonomik
ve sosyal içerikli etkinlikleri ile ülkemizin geliflimine öncülük eden birçok sivil toplum kuruluflunda ve

yönetiminde görev almay› sürdürmektedir.

1993-1996 y›llar› aras›nda Bursaspor Kulübü Mali As Baflkanl›¤› görevini ve  2004-2008 y›llar› aras›nda
Bursa Sanayici ‹fl Adamlar› Derne¤i (BUS‹AD) baflkanl›k görevini baflar›yla yapan Yeflilova, flu an Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derne¤i (TALSAD) Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Uluda¤ Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar›
Birli¤i (O‹B) Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Türkiye Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD), ayr›ca Tafl›t Araçlar›

Yan Sanayicileri Derne¤i (TAYSAD) ,Türkiye Aile ‹flletmeleri Derne¤i (TA‹DER), ‹nflaat Müteahhitleri
Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (‹MS‹AD), Turizm Profesyonelleri Derne¤i (SKAL Bursa),  TOSYÖV,

üyeliklerini aktif olarak devam ettirmektedir.

Koskoca 80 milyonluk Türkiye’nin
üretimi ve nüfus yo¤unlu¤u Marmara
ve Ege’nin bir bölümüne y›¤›lm›fl
durumda. Bu durum iyi de¤il. Refah›
ülke geneline yaymak gerekli.

Dünyada 5 tane Bursa gibi flehir
bulamazs›n›z. Da¤›, tar›m›, sanayiyi,
s›cak suyu ve tarih turizmini içinde
bar›nd›ran kent say›s› çok azd›r. Bursa
sadece sanayi ile büyüyecek bir flehir
de¤ildir. Di¤er özelliklerini de göz
ard› etmemek gerekli.

Bursa’n›n otomotiv, tekstil ve makine
gibi geleneksel sektörlerini ça¤a
uydurarak devam ettirmesi önemli
ancak di¤er alanlarda sanayileflmeyi
Anadolu’ya yaymak gerekli. Aksi
halde Bursa’ da gelecekte yaflamak
gerçekten büyük s›k›nt›lara neden
olabilir. Bursa gibi kentler için özel
planlamalar yap›lmal›.
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Derne¤imizin kalitesini upgrade ettik
Uzun y›llard›r teklif vard›. 1996’yd›
san›r›m, de¤erli sanayicimiz Atilla
Parlam›fl’›n önerisini k›ramad›m ve
BUS‹AD’a üye oldum. Atilla Bey’in
etkisi oldu diyebilirim.

Kiflisel tarihinizde nas›l öneme sahip
BUS‹AD?

Yönetim kurulu üyesi olarak 1999’da
girdim. 2008’de baflkan oldum. 2
sene de Yüksek ‹stiflare Kurulu
Üyeli¤i yapt›m. Tam 15 y›l BUS‹AD’da
bilfiil çal›flt›m. ‹ki türlü bir etkileflim
oldu. Birincisi, kendi bilgi birikimimizi
aktarma anlam›nda faydas› oldu.
Di¤er yandan sivil toplumun getirdi¤i
deneyimler bana katk› koydu. Sivil
toplum örgütlerinde flirketlerde
oldu¤u gibi ekonomik güçle yönetim
olmuyor. Üyelerin, çal›flanlar›n
memnuniyeti, yapt›klar›n›zla ve
motivasyonla oluyor. Dolay›s›yla
yönetiflimin getirdi¤i katma de¤er
kendi geliflimimde de etkili oldu.

BUS‹AD’da görev ald›¤› y›llar›
halen yaflayarak anlat›yor Mehmet
Arif Özer. Kendi flirketinde edindi¤i
tecrübeleri BUS‹AD’da da
baflar›yla uygulaman›n gururunu
yafl›yor. Kalitenin ad› olarak
gördü¤ü BUS‹AD’da, de¤erleri
tespit edip, oluflturduklar›
stratejiyle gelen baflar›y›
anlat›rken, etik kitapç›¤›n›n
oluflturulmas›n› ve BEGEV’i
unutam›yor Özer. 40 y›ll›k bir
gelene¤in gelece¤e tafl›nabilmesi
için de BUS‹AD’›n bilgi üreten ve
kalitesini sürekli güncelleyen
genlerine sahip ç›kmas›na vurgu
yap›yor Mehmet Arif Özer.

BUS‹AD ile yolunuz nas›l kesiflti?

Daha önce DOSAB’ta Etay Giyim
dolay›s›yla haz›r giyim sanayicisiydim.

Baflkanl›k döneminizde yapt›¤›n›z
ifllerden, projelerden bahseder misiniz?

Farkl› bir dönemdi. Ben ayn› zamanda
Kalder üyesiydim. Uzun y›llar orada
da çal›flt›m. Türkiye’de ilk etik sistemi
oturtan firman›n Yönetim Kurulu
Baflkan›’yd›m. Dolay›s›yla BUS‹AD
yönetimine bafllad›¤›mda stratejik
planlama ile ifle girifltim. Üyeler
bizden ne bekliyor, toplum bizden
ne bekliyor. Bunu planlad›k. Vizyon,
misyonumuzu gözden geçirdik.
Hedefleri ortaya koyduk. 30 y›ll›k bir
birikimin sonucunda BUS‹AD’›n
de¤erlerini tespit ettik. Çünkü,
stratejiler de¤erlerin üzerinde yükselir.
Ve daha sonra kendi etik kitapç›¤›m›z›
oluflturduk. BUS‹AD olarak, san›r›m
dernekler olarak da bu bir ilkti. Daha
sonra uzmanl›k gruplar› oluflturduk.
O zamana kadar sektörel komisyonlar
çal›fl›yordu ama maalesef pek verimli
olmuyordu. Yönetmelikler ve neyin
nas›l olaca¤›na dair çal›flmalar yoktu.



M. Arif Özer
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Önce ihtiyaçlar›m›z› tespit ettik.
Yenilikçilik, çevre ile ilgili uzmanl›k
gruplar› oluflturduk. Kurumsallaflma
ile ilgili uzmanl›k gruplar› oluflturduk.

Amerika’dan think tank gruplar›ndan
esinlenerek, fikir kulübü kurduk.
Oradan felsefe toplant›lar› ç›kt›.
Uzmanl›k gruplar› gerçekten çok iyi
çal›flmaya bafllad›.
Burada büyük de bir teveccüh oldu.
Ciddi üye almaya bafllad›k. Benim
dönemimde 80-90 üye ald›k.
Kurumun kalitesini art›rmas›
gerekti¤ine inand›m. Kendine
çekidüzen verip, yöneticileriyle
de¤erleriyle ve üye kalitesiyle,
organizasyonlar›yla cazibe merkezi
olmas› laz›md›. BUS‹AD’a girildi¤i
zaman o kalitenin ortaya ç›kmas›
laz›md›. Orda da baflar›l› olduk. Kriz

zamanlar› olmas›na ra¤men. Baflar›
kriteri de üye ak›fl›d›r.

Bir gün hiç unutmuyorum. Tüm
salonlar dolu, uzmanl›k gruplar›
çal›fl›yor, içerisi kayn›yor. Gözlerimiz
dolmufltu. Bu grup çal›flmalar›
meyvelerini vermeye bafllad›.
Yenilikçilik Sempozyumu yapt›k her
sene.

Ebeveynler ve çocuklar›n› da
gelifltirdik bizim dönemimizde.
Psikiyatrist getirtmek istedim. Önce
TEB’e gittim. Sponsorluk için. Çok
hofllar›na gitti. Muhteflem
konuflmac›lar getirttik. Do¤an
Cücelo¤lu, Üstün Dökmen’ler hepsini
getirttik.

Ama flunu da kabul edelim ki 2011

sonras› daha zor bir dönem.
Gazetelere televizyonlara habire
demeç veriyorduk. Türkiye’yi idare
eden 100 sivil toplum örgütü aras›na
girdik hatta. Derne¤imizin kalitesini
upgrade ettik diyebiliriz bizim
dönemimizde.

Kente BUS‹AD’›n katk›lar› hakk›nda ne
söyleyebilirsiniz?

BUS‹AD gerçekten kente önemli
fleyler katt›. Asl›nda Bursa’n›n ürünü.
Bizatihi kendisi bir sosyal sorumluluk
projesi. Bir defa sosyal yaflam› çok
etkiledi. BEGEV’i kurmas› önemli.
“Hayat›nda gurur duydu¤un fley
nedir?” deseler BEGEV derim. 4 binin
üzerinde ara eleman yetifltirmifltik
ben yönetimden ayr›ld›¤›m s›rada.
Kalder’e destek vererek, birçok



flirketin kalite yolculu¤unda etkili
olduk.

Do¤an Ersöz ne ifade ediyor?

Öncü, yarat›c› ve giriflimci bir insan.
19 Aral›k’ta hala an›yoruz mezar›
bafl›nda. Bu da kurumun
kadirflinasl›¤›n› gösteriyor. B›rakt›ktan
sonra güçlenerek büyüdü. Takdir ve
sayg›yla an›yoruz kendisini.
Belleklerde yer etmifl bir isimdir.
Kitab›, çapas› ve çabas›yla…

BUS‹AD’›n duruflunu güçlendirmek için
neler yap›lmal›?

De¤erlere bakacaks›n›z, günümüze
bakacaks›n›z ve gelece¤e
bakacaks›n›z. De¤erlerden taviz
vermeyeceksiniz ama de¤iflime de
ayak uyduracaks›n›z. Fark›ndal›k
yaratmak için geliflimi takip
edeceksiniz. Üreten ve katma de¤er
yaratan her zaman de¤erlidir. O
nedenle bilgi üreten bir BUS‹AD her
zaman de¤erli olacakt›r.

Bursa’y› gelecekte nerede görüyorsunuz?

Türkiye sanayileflme ile büyük bir
de¤iflim dönüflüm gerçeklefltirdi.
Fakat, sosyal ve çevresel anlamda
kötüye gidifli beraberinde getirdi.
Hatta felaket oldu. Göç Bursa’y›
çepeçevre sard›. O kültür, Bursa’n›n
nezih kültürünü yerle bir ediyor.
Belediyeler sanayinin geliflim h›z›na
yetiflemedi. Arsa üretemediler. Önce
bina geliyor, sonra altyap›s› geliyor.

Konvansiyonel de¤il, katma de¤er
üreten, çevreyi kirletmeyen bir
sanayi hayal ediyorum.
Sa¤l›kl› bir çevre ile bu kentin
yeflil bütünlü¤ünün bir flekilde
korundu¤u bir Bursa
bekliyorum.

Umudu kesmemek laz›m
ama de¤iflim dönüflümü
sa¤layacak kafalar da
laz›m. Rant kafas›n›n
önüne geçmek gerekiyor.
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MEHMET AR‹F ÖZER

M.Arif Özer Bursa Atatürk Lisesi’nden sonra
‹stanbul ‹ktisadi Ticari ‹limler Akademisinden

mezun olmufltur. 15 y›l Mali Müflavirlik yapt›ktan sonra,
1988 y›l›nda modaya yönelik bayan d›fl giyim imalat› ve ihracat›

yapmak üzere Etay Giyim San. ve Tic. Ltd. fiti.’ni kurmufltur.
Ard›ndan 1996 y›l›nda Etay Giyim D›fl Ticaret A.fi.’yi kurmufl ve

bu flirketin Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n› yapm›flt›r.

2003 y›l›nda EFQM  Bursa Kalite Baflar› ödülünü alan Etay Giyim,
ayn› zamanda Türkiye’de  ilk  Kurum içi  ET‹K Yönetimini kuran ve

bu konudaki çal›flmalar›ndan ötürü 2007 y›l›nda Türkiye Etik De¤erler
Merkezi  Etik Teflvik ödülünü alan firma olmufltur. Kuruldu¤undan bugüne
kadar yüksek katma de¤erli ürünlerle 275 milyon dolarl›k ihracat yaparak,

binlerce kifliye istihdam yaratm›fl bir firmad›r.

Çeflitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapan M.Arif Özer,
meslek e¤itiminde özgün bir kurulufl olan BEGEV’in (Bursa E¤itim
Gelifltirme Vakf›) kurulufl ve gelifliminde de etkin rol oynam›fl ve

baflkan yard›mc›l›¤›n› yapm›flt›r.

Bursa Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin (BUS‹AD) dört y›l Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) üyeli¤i, BUS‹AD Yüksek

‹stiflare Kurulu Baflkan› ve Uluda¤ Konfeksiyon ‹hracatç›lar Birli¤i Baflkan
yard›mc›l›¤› yapm›flt›r.  ‹stanbul Ticaret Üniversitesi yüksek lisans ö¤rencilerine

giriflimcilik e¤itimi de veren Mehmet Arif ÖZER evli ve iki çocuk babas›d›r.



Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i
kapsam›nda ‘Tam Y›l Projeli Staj’,
Genç Kuflaklar Bulfluyor paylafl›m
toplant›lar›, Kurumsal Yönetim
Uzmanl›k Grubu kuruluflu ve
çal›flmalar› o dönemin önemli
projelerinden.

Sizin döneminizde BUS‹AD’la yaratt›¤›n›z
farklardan bahseder misiniz? En önemli
buldu¤unuz çal›flman›z-projeniz
hangisidir?

BUS‹AD Baflkanl›¤›’n› yürüttü¤üm
2012 - 2014 y›llar› aras›nda,
Türkiye’nin büyüme h›z›na yönelik
tereddütlerin oldu¤u bir dönemdi. Bu
sebeple, nüfusumuzun e¤itim
seviyesini yükseltmek ve flehrimizin

Aile flirketlerinin gelece¤i konuflulmal›

üyesi arkadafllar›m ile birlikte,
Bursa’n›n ve Türkiye’nin kalk›nmas›na
önemli katk›lar koyacak tespit, öneri
ve projeleri oluflturarak, hayata
geçirebilmek ad›na çok çaba sarf
ettik.

BUS‹AD’›n tarihinde sizin yeriniz ve
öneminiz nedir?

‹fl dünyas›n›n ortak çabalar›na liderlik
ederek, BUS‹AD’›n temel ilkeleri
do¤rultusunda, Bursa sanayisinin ve
ülkenin sürdürülebilir büyümesini
hedef alarak yönetim kurulu
arkadafllar›mla birlikte çok çal›flt›k.

Savunma Sanayi Projesi, Lojistik KöY
Projesi, Bursa Yenileflim Ödülleri,
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Oya Coflkunöz, Bursa sanayisinin
köklü aile ismini, büyük bir
sorumlulukla tafl›yor. Öyle ki;
“‹kinci kuflaklar›n ifli daha zor.
Kurucu biz olmad›¤›m›z için,
vazgeçme lüksümüz yok, baflar›l›
olma zorunlulu¤umuz var” diyerek
gösteriyor sorumlulu¤unu. Bursa
sanayisinin ikinci, üçüncü
kuflaklar›n›n kurulan flirketleri
nas›l sürdüreceklerini
konuflmas›n›n da art›k flart
oldu¤unu kaydediyor Oya Han›m.

‹fl dünyas›nda daha çok kad›n›n
yer almas› gerekti¤ini söylerken,
teflvik edici uygulama ve projelerin
yan› s›ra, kad›nlar›n da istekli ve
azimli olmas›n›n önemine vurgu
yap›yor.

BUS‹AD ile yollar›n›z nas›l ve ne zaman
kesiflti?

2012’nin Ocak ay›nda baflkanl›k
görevini, Mehmet Arif Özer’den
devrald›m. BUS‹AD, Bursa sanayi ve
ifl dünyas›n› temsil eden en güçlü
sivil toplum örgütü. Coflkunöz Holding
de bugün, kurumsallaflma
do¤rultusunda yo¤un çal›flmalar
yürütmüfl, otomotiv yan sanayisinin
katma de¤er üreten en önemli
kurulufllar› aras›nda. Farkl› misyonlarla
ayn› hedefler için çal›fl›rken yollar›m›z
kesiflince, yap›labilecek iyi ifllere olan
inanc›m ve ve sinerji oluflturmak
konusundaki arzum ile gelen
baflkanl›k teklifini kabul ettim.

Derne¤in sizin hayat›n›zdaki yeri ve
önemi nedir?

40 y›ll›k geçmiflinde, üyeleri aras›nda
bakanlar, milletvekilleri, belediye
baflkanlar›, siyasi parti yöneticileri
bulunmufl olmas›na ra¤men, siyasi
oluflumlar›n hepsine, eflit mesafede
durmaya önem vermifl ve her dönem
ifl dünyas›n›n sesini güçlü bir flekilde
yans›tm›fl bu derne¤in Baflkan›
olmaktan k›vanç duyuyorum. O
dönemde, görev alan yönetim kurulu

Oya Coflkunöz
2012-2014



befleri sermayesine yat›r›m yapmak,
ARGE ve ‹novasyona odaklanarak,
yeni sektörlerde üretimi artt›rmak,
esnek istihdam modelleri üzerine
çal›flmak projelerimizin ana
bafll›klar›yd›. Hem proje say›s› hem
de yürütülen iflbirlikleri aç›s›ndan,
yo¤un bir dönem geçirdi¤imizi
belirtmeliyim.

Savunma Sanayi Projesi örnek
projelerimizden biriydi, ve o dönem
paydafllar›n iflbirli¤i kültürünü
gelifltirmeleri aç›s›ndan da olumlu bir
dönem oldu.

Do¤an Ersöz ismi BUS‹AD ve Bursa ifl
dünyas› için sizce ne ifade ediyor?

Kendisi ileri görüfllülü¤ü, kiflili¤i,
mizah duygusu ve bilgeli¤i ile Bursa
ifl dünyas›na örnek olmufltur.
BUS‹AD’›n sa¤lam bir yap› ile
bugünlere ulaflmas›, Do¤an Ersöz’ün
oluflturdu¤u güçlü temel
sayesindedir.

Anadolu’nun ilk S‹AD’› olarak kurulan,
BUS‹AD’›n di¤er tüm S‹AD’lara model
olmas›n› da kendisi ve o dönem
yönetim kurulunda yer alan ifl
insanlar›na  borçluyuz.

‹fl dünyas›nda kad›nlar›n daha fazla söz
sahibi olmalar› konusunda BUS‹AD’›n
bir misyonu var m›?

Türkiye’de kad›n çal›flanlar›n oran›
hala Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma
Örgütü’nün ortalamas›n›n alt›nda.
Çal›flabilir erkekler ifl hayat›na %72
oran›nda katl›m gösteriyor. Çal›flabilir
kad›n nüfusun ise sadece %30’u
iflgücüne katk› sa¤l›yor. Bu oranlar
‹cra ve Yönetim Kurulu seviyelerinde,
azal›yor.

Busiad’›n kad›n üye say›s›n›, yönetim
kurulu üyelerindeki kad›n say›s›n›
artt›rmas› elbette önemli ancak,
kad›n›n ifl hayat›na kat›lmaya istekli
olmas› daha önemli. Teflvik edici,
öneri ve projelerini artt›r›lmas› katk›
sa¤layacakt›r. Bu yönde BUS‹AD’›n
destekçisi oldu¤u Global Compact
Türkiye’nin öncülü¤ünde kurulan
Kad›n› Güçlendirme Bursa
Platformu’nda Coflkunöz Holding
olarak aktif katk› sa¤l›yoruz.

58 Bak›fl 144



Oya Coflkunöz
2012-2014
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OYA COfiKUNÖZ

Oya Coflkunöz, 1987-1988 y›llar›nda ‹ngiltere’de dil e¤itimi ve
takip eden y›llarda ‹sviçre Franklin College’da ‹flletme e¤itimi ald›.
Lisans ö¤renimini Amerika Birleflik Devletleri’nde Goldey-Beacom

College’da Uluslararas› ‹flletme üzerine tamamlad›.

‹fl hayat›na Koç Holding’de bafllay›p daha sonra, ‹stanbul Oto A.fi.’de
devam etti. Coflkunöz Metal Form A.fi.’nde sat›nalma, mali ifller,

pazarlama ve insan kaynaklar› alanlar›nda uzman ve yönetici
pozisyonlar›nda görev ald›ktan sonra, Mali ve ‹dari ‹fller Genel Müdür

Yard›mc›l›¤› görevini üstlendi.

Ard›ndan, Coflkunöz Holding A.fi.’de 2002-2014 y›llar› aras›nda Stratejik
Planlama, Bütçe Kontrol, Finansman, ‹nsan Kaynaklar› ve Kurumsal

‹letiflim fonksiyonlar›n›n yönetimini içeren Mali ‹fller ve Kurumsal Geliflim
Koordinatörlü¤ü görevini yürüttü.

Sn. Oya Coflkunöz, ayn› zamanda Coflkunöz Holding A.fi. Yönetim
Kurulu üyesi ve Bursa Coflkunöz E¤itim Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›
olarak görev yapmaktad›r. Oya Coflkunöz, 2012-2014 döneminde Bursa
Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (BUS‹AD) Baflkanl›¤› görevini yürütmüfl

olup, ayn› zamanda TUS‹AD ve ONKO-DAY üyesidir.



Bafllarda ne katmas›ndan ziyade
benim, derne¤e ne fayda sa¤lar›m
mant›¤› ön planda oldu. De¤iflim için
BUS‹AD bir pencere. Bu pencereden
bakmak için yönetim kurulunda ve
komitelerde çal›flmak ve kat›l›mc›
olmak gerekiyor. Bu noktadan sonra
faydalar› ne oldu?” diye sorarsan›z,
o zaman derim ki. Bu pencere , ülkeyi
tahlil etmek ve eksiklikleri gidermek
için bulunmaz bir imkan. Kat›l›mc›
oldu¤unuz her çal›flma, size art›
olarak geriye dönüyor. Konu direk
olarak iflinize yaramasa bile yöntem,
çal›flma ve eksiklikler karfl›s›nda
durufl sergileme imkan›
buluyorsunuz. Hatalar› söyleme
imkan› buluyor, bas›n yolu ile bunlar›
paylaflabiliyorsunuz.. Alt› dolu güven
veren sözler için araflt›rma çok

BUS‹AD bir gelene¤in simgesidir
Günay Bey, BUS‹AD’la yollar›n›z nas›l
kesiflti?

Kay›npederim Do¤an Ersöz
sayesinde yolumuz BUS‹AD’la kesiflti.
Eflim Beril Ersöz’le evlendi¤imde,
Do¤an Ersöz, ifl dünyas›n›n
karfl›laflaca¤› sorunlar› ifade etmekte
sivil toplun kurulufllar›n›n önemine
inanm›flt›. Ayr›ca sosyalleflmenin
insan yaflam›ndaki önemini her
f›rsatta hat›rlat›rd›. Ben o s›ralar
üniversite mezunu bir genç olarak
sosyal çal›flmalardan ziyade ifllerime
yo¤unlaflm›flt›m. O’nun tavsiyesine
uyarak 1989 y›l›nda BUS‹AD’la
tan›flm›fl oldum.

Derne¤in hayat›n›zda nas›l bir yeri oldu
ne katt› hayat›n›za?
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Günal Baylan, BUS‹AD'› anlat›rken
çok güzel bir tan›mlama yap›yor;
“Birlikte ve nesillerden nesillere
aktar›lan bir gelene¤in, bir
birlikteli¤in, profesyonelli¤in
simgesi”.

Baflkanlar›n ve yönetim kurullar›n›n
gelip geçti¤ini ancak BUS‹AD'›n
varl›¤›n› sürdürece¤ini kaydeden
Baylan, “BUS‹AD bir kuvvet. Tüm
üyelerle 40'a geldik. BUS‹AD'›n
projelerinin arkas›nda üyelerinin
destekledi¤i önemli ama
görünmeyen bir mutfak oldu¤u
bilinmiyor... BUS‹AD AB'de olsayd›
dünyan›n say›l› STK'lar›ndan
olurdu” diyor.



önemli. Her zaman arkas›nda
durabiliyorsunuz. Çözüm ve öneriler
ile sürekli kendinizi yenileyip, kiflisel
gelifliminizi iflinize yans›tabiliyor ve
ifl ile ilgili stratejilerinizi buna göre
planl›yorsunuz.

BUS‹AD’da hem baflkanl›k yapt›n›z, hem
de kurullarda görev ald›n›z. Geriye dönüp
bakt›¤›n›zda, siz ne katt›n›z BUS‹AD’a?

Ben flöyle yorumlamak istiyorum.
Toplum ve ülkeye fayda sa¤lamak
çok önemli. BUS‹AD bunu en iyi
flekilde yap›yor. Mutfak çok kuvvetli.
Üyeler ve kurumsal firmalar nitelikli
destek veriyorlar. Bu disiplin onlarda
mevcut. Uzmanl›k guruplar› çok
büyük kazanç.

Konunun uzmanlar› yapt›klar› her
çal›flma ile Bursa’ya ve ülkeye de¤er
kat›yorlar. Bu çal›flmalar ile BUS‹AD
her dönemde bayra¤› hep ileriye
tafl›m›flt›r, tafl›yacakt›r. Çünkü
bünyesindeki vizyoner zenginli¤i
keflfetmifl ve bu de¤ere
güvenmektedir. Her üyemiz üzerine
düflen görevi ve deste¤i
esirgememifltir. Biz de bu deste¤in
gücü ile güncel ihtiyaçlar›
de¤erlendirerek projelerimizi
oluflturduk.

Sivil toplum kurulufllar için
sürdürebilirlik çok önemli. Geçmifl
dönemden gelen projeleri ayn›
heyecanla devam ettirebilmek,
korumak ve yeni projeleri uygulamaya
geçirmek gerçekten çok  çal›flmay›
gerektiriyor. Mesela y›llar önce KalDer
ile bafllatt›¤›m›z çal›flmay› her baflkan
ayn› heyecanla desteklemifl, Bursa
sanayisinde kalite anlay›fl› yerleflmesi
artarak devam etmektedir. Bu proje
ile KalDer ve BUS‹AD ne kadar
övünse azd›r.

E¤itim konusunda bugün hala y›ld›z
proje olarak devam etmekte olan
BEGEV’in kuruluflu ile bafllayan e¤itim
çal›flmalar› günün ihtiyac›na göre
her dönem devam etmifltir. Biz de
meslek lise mezunlar›n›n ifl dünyas›na
kat›l›m›ndaki eksiklikleri Ar-Ge
elaman› konusundaki eleman
yetersizli¤inin giderilmesi, ‹novasyon
ve Endüstri 4.0 konusunda fark›ndal›k
yaratmak için ilgili projeler, tar›m,
g›da, çevre ve Bursa’n›n gelece¤i
konusunda yapt›¤›m›z projeksiyon

projeler ile dönemi tamamlad›k.

Meslek liseleri meselesine gelince;
Meslek liseleri Bursa için  çok önemli.
Çünkü geçmifl y›llarda  meslek lisesi
ö¤retmenleri ve ö¤rencilerin baflar›s›,
bugün sanayide Bursa’n›n yerini
sa¤lamlaflt›rm›fl. Önemli ifladam› ve
sanayicileri yetiflmesine vesile
olmufltur. Bu heyecan›n
kaybolmas›n›n nedenlerini araflt›rmak
istedik. Anketler yapt›rd›k. Milli e¤itim
ile protokol yaparak, 4 y›l gibi uzun
süren toplant›lar sonunda flu an örnek
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Günal Baylan
2014-2018

olabilecek seviye de devam
etmektedir.

Di¤er taraftan Ar-Ge merkezlerinin
artmas› ile oluflan eksikli¤in
giderilmesi için Ar-Ge eleman›
Yetifltirme Projesi yapt›k.

Firmalar›m›z›n deste¤i ile 2 y›ll›k
araflt›rma, toplant›lar sonunda aç›lan
kurslarda, mezun olan
mühendislerimizi sanayiye kat›l›mlar›n›
kolaylaflt›rmak ve sanayiye destek
vermeyi planlad›k.
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GÜNAL BAYLAN

1956 y›l›nda Bursa da do¤an Günal Baylan,
ilk, orta ve lise ö¤renimini Bursa da, Yüksek ö¤renimini,

‹stanbul Y›ld›z Devlet Mühendislik ve Mimarl›k Akademisi
‹nflaat bölümünde tamamlam›flt›r.

Baylan, 1980 y›l›ndan beri tekstilin de¤iflik kollar›nda
üretim yapmaktad›r.

Baylan, 1994 y›l› sonras›nda Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi’nde
ev tekstili alan›nda faaliyete geçirdi¤i, E.S.C Tekstil Ltd. fiti,

TOKBAY Tekstil A.fi,  ESC Döflemelik ve Perdelik Ltd.fiti.isimli firmalarla,
40’a yak›n ülkede, 200’ün üstünde müflteriye hizmet vermektedir.

Günal Baylan, insan haklar› ile ifl dünyas›n›n karfl›laflaca¤›
sorunlar›n› ifade etmede, sivil toplum kurulufllar›n›n devlet ile

dengeli bir ifl birli¤i içinde olmas› gerekti¤ine inanmas› nedeniyle,
sosyal ve ifl dünyas› ile ilgili derneklerde görev alm›flt›r.

Baylan, BUS‹AD’›n yan› s›ra Maksifed  Yönetim Kurulu Baflkan›,
Türkonfed Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

görevlerinde de bulunmufltur.
Baylan, TÜS‹AD, Kalder, Yeflil Rotary ve tekstil

sektörü ilgili birçok derne¤e üyedir.

Baylan, Evli ve iki çocuk babas›d›r.

2. y›l›n› dolduran projede yüzde 100
baflar›l› bir çal›flma yapt›¤›m›z›
düflünüyorum.

Do¤an Ersöz kiflisel iliflkiniz d›fl›nda ifl
insan› olarak ne ifade ediyor?

40 y›l önce düflünüp, günün
ihtiyaçlar›n› ortak ak›l› ön planda
tutarak buna destek veren ifl
insanlar›n› bir araya getiren
BUS‹AD’›, gerçek anlamda anlamak
çok önemli.

Bu aç›dan de¤erlendirdi¤imde
sa¤lam temelleri oluflturmak ve bunu
y›llarca baflar› ile tafl›mak ve herhangi
bir siyaset ve menfaat gütmeden
gönüllü olarak  sürdürmek kolay bir
ifl de¤il. Bunu da kurucu baflkan
Do¤an Ersöz’ün baflar›s› olarak
görüyorum. Ayr›ca övgüye de¤er
kiflili¤i ile kendini   her zaman
hat›rlatmas› her kiflili¤e nasip olmaz.

Üst kuruluflumuz MARS‹FED’te
baflkanl›k yapt›¤›m, TÜRKONFED’de
yönetimde görev ald›m. Bu
dönemlerden çok iyi biliyorum ki,
BUS‹AD, Türkiye çap›nda
hakkedilmifl bir sayg›nl›¤a sahip. Bu
anlamda kurucu baflkan ve yönetime
flükran borçluyuz.

Günümüze ve gelece¤e yönelelim biraz.
BUS‹AD bundan sonraki süreçte hangi
hedefleri koymal›?

Bir kez daha tekrar ediyorum.
BUS‹AD üyeleriyle çok kuvvetli. Gerek
yönetim, gerekse üyeler, her ortamda
tafl›n alt›na elini birlikte koyuyorlar.

Bu dayan›flma ve birliktelik, ülkeye
ve di¤er birliklere ve kurumlara
örnek olmal›. Baflar›
ancak böyle gelir. Ve gelecek
için ekip ruhu ile yap›lan güncel,
nitelikli, sürdürülebilir ve baflar›ya
odakl› tüm projelere ihtiyac› var.
BUS‹AD bunu her dönem yap›yor
ve daha önemlisi gelecekle ilgili
vizyona sahip.
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Bursa`da her y›l, güncel bir ana
tema çerçevesinde, genifl kitleleri
buluflturmak, bilgi ve düflünce
paylafl›m platformu oluflturmak
amac›yla düzenlenen Kalite ve
Baflar› Sempozyumu`nun 16.’s›;
13-14 Nisan 2018 tarihlerinde
`Dönüflümü Yönetmek` temas›
ile KalDer Bursa fiubesi ve
BUS‹AD ifl birli¤inde Almira
Otel`de gerçeklefltirildi.

S empozyum süresince kat›l›mc›lar
1 ana oturum, 3 alt oturum, 
Yaflam Kalitesi Oturumu, Bursa

Mükemmellik Ödülü Töreni, 16. Kalite
ve Baflar› Fuar›, ‘Saklam›yorum,
Paylafl›yorum’ Kitap ve Oyuncak
Kumbaras›, Karikatür Sergisi,
Performans Gösterisi, kitap imza saati
gibi farkl› etkinliklere kat›ld›lar.

Sempozyuma bu y›l 2 bin 206 kifli
kat›ld›. Anket sonuçlar›na göre
kat›l›mc›lar %97 oran›nda
sempozyumdan memnun kald›lar.

Sempozyum 13 Nisan 2018 Cuma
günü BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, KalDer
Yönetim Kurulu Baflkan› Buket
Emino¤lu Pilavc›, KalDer Bursa
Yönetim Kurulu Baflkan› Erdal
Elbay’›n aç›l›fl konuflmalar›n›n
ard›ndan ana oturum ile bafllad›.

Ana Oturumda Prof. Dr. Erhan
Erkut`un moderatörlü¤ünde
giriflimcilik konusu ele al›nd›. Oturum
kapsam›nda Tech Ceo @ Appsilon
Diamond Works Kurucu Orta¤› Bu¤ra
Kulo¤lu, Paraflüt Kurucu Orta¤›
Andaç Türkmen, Vircongroup Kurucu
Orta¤› Okan fiencan, Endeavor
Türkiye Giriflimci Seçim ve Hizmetler

16. Kalite ve Baflar› Sempozyumu
‘Dönüflümü Yönetmek’ temas›yla
Bursa’da gerçeklefltirildi
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Direktörü Asl›han Kurul Türkmen,
Workinlot Yarat›c› Ekip Sorumlusu
Atilla Erel ve ‹TÜ ARI Teknokent
Pazarlama ve ‹fl Gelifltirme Direktörü
Arzu Ery›lmaz kat›l›mc›larla bilgi
birikimi ve deneyimlerini paylaflt›.

1.Gün ö¤leden sonra “Dönüfltüren
Teknoloji (Endüstri 4.0)” oturumunda;
VESTEL Müflteri Hizmetleri Genel
Müdürü Dr. Tarkan Tekcan ve
BOSCH Teknik Fonksiyonlar Direktörü
Y›ld›r›m Arslan yer ald›. Ard›ndan “‹fl
Yaflam›nda Dönüflüm” oturumunda
 Havafl ‹stanbul CEO’su Cüneyt
Devrim ve  Yönetmen, Senarist,
Oyuncu Müfit Can Saç›nt› konuflmac›
olarak yer ald›.

 2.gün sempozyum “Hayata ‹lham
Verenler” oturumuyla bafllad›.
Ö¤retmen-Yazar Ahmet Naç ve
Günayd›n Et ve Restoran Grubu
Kurucu Orta¤› Cüneyt Asan
konuflmac› olarak yer ald›.  Son
oturum olan “Yaflam Kalitesi”
oturumunda  fiair, Yazar, Müzeci
Sunay Ak›n yer ald›. Sunay Ak›n
“Saklam›yorum, Paylafl›yorum”
kumbaras›na kitap ve oyuncak hediye
ederek kampanyaya katk›da bulundu.

BUS‹AD’dan
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Bursa Mükemmellik
Ödülü
KalDer Bursa fiubesi ve BUS‹AD ifl birli¤inde Almira
Otel̀ de gerçeklefltirililen Kalite ve Baflar›
Sempozyumu`nun 16 ›̀nc›s›, 2017 Bursa Mükemmellik
Ödülü sonuçlar›n›n aç›klanmas› ve ödül töreniyle son
buldu.

Törene kat›lan isimler aras›nda; Baflbakan Yard›mc›s›
Hakan Çavuflo¤lu, Bursa Valisi ‹zzettin Küçük, Ak Parti
Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükflehir Belediye
Baflkan Vekili fiükrü Köse, Nilüfer Belediye Baflkan› Mustafa
Bozbey, BTSO Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Cüneyt
fiener, Ak Parti ‹l Baflkan› Ayhan Salman, KalDer Bursa
Yönetim Kurulu Baflkan› Erdal Elbay, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay yer ald›.

Aç›klanan sonuçlara göre;
- Erdem Kaya Patent,  2017 Bursa Mükemmellik Jüri
Teflvik Ödülü
- Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, 2017
Bursa Mükemmellik Jüri Teflvik Ödülü almaya hak
kazand›.
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KalDer Bursa’ya Sanata Destek ödülü
Bursa Halkla ‹liflkiler Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 6. H‹Ç
(Halkla ‹liflkiler Çal›flmalar›)
Ödülleri, törenle sahiplerini
buldu.

H ‹Ç’ten Gelenler Büyüyor slogan›
ile Türkiye genelinden 12 
kategoride 78 projenin kat›ld›¤›

yar›flmada, KalDer Bursa fiubesi
Uluslararas› Karikatür Yar›flmas› ile
adaylar aras›nda yer ald›. Her y›l
ulusal çapta düzenlenen, sektörün
geliflimine önemli bir katk›da bulunan;
halkla iliflkiler alan›nda aktif olarak

çal›flan ve proje üreten profesyoneller
için ilham ve cesaret kayna¤› olan
H‹Ç Ödülleri, bugün Türkiye’nin en
prestijli ödülleri aras›nda yer al›yor.
Törende aç›klanan sonuçlara göre;
Sivil Toplum Kurulufllar› (STK)
kategorisinde KalDer Bursa fiubesi
`Uluslararas› Karikatür Yar›flmas›` ile
ödül almaya hak kazand›.

BUS‹AD’dan



BUS‹AD, Bursa sanayisinin
dijital dönüflümüne rehber olacak
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Endüstri 4.0 sanayi devrimini
kaç›rmamak için yap›lacak
çal›flmalara BUS‹AD öncülük
ediyor.
BUS‹AD’›n gelifltirdi¤i Endüstri
4.0 Projesi'nin ilk toplant›s›
BUS‹AD Evi'nde gerçeklefltirildi.
Toplant›da BUS‹AD’›n Bursa
sanayisinin Endüstri 4.0
özelindeki dijital dönüflümüne
rehberlik etmesi ad›na yürütece¤i
çal›flmalar de¤erlendirildi.
Toplant›da öne ç›kan konu,
BUS‹AD’›n söz konusu süreçte
Endüstri 4.0 Dönüflüm Merkezi
haline gelerek koordinasyonu
sa¤lamas›, sektörel baflar›
hikayeleri ile yeniliklerin
duyurulmas›na destek olmas›
oldu.

T üm dünyada oldu¤u gibi 
Türkiye’de de bir süredir çeflitli 
platformlarda dillendirilen

Endüstri 4.0 kavram›, özellikle Bursa
gibi sanayi kentlerinin de ana
gündem maddelerinden biri haline
gelmifl durumda. Söz konusu
dönüflüm hareketiyle ilgili baz› firmalar
özelinde önemli ad›mlar at›l›yor olsa
da, henüz konunun ifl dünyas›nda
tabana yay›ld›¤›n› söylemek oldukça
zor. Bu gerçekten hareketle yola
ç›kan BUS‹AD, sanayi ve hizmet

iflletmelerinin küresel boyutta kal›c›
rekabet gücü elde etmeleri için
iflletme düzeyinde ve kiflisel olarak
inovatif yaklafl›mlar› ve uygulamalar›
ele almak, önemini vurgulamak, teflvik
etmek, yayg›nlaflt›rmak ve
sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak amac›yla
yeni bir proje bafllatt›. “Endüstri 4.0
Projesi” olarak adland›r›lan çal›flma
kapsam›nda BUS‹AD Evinde
gerçeklefltirilen ve çal›fltay format›nda
organize edilen ilk toplant›ya;
akademisyenler, sanayiciler, çeflitli
sektörlerde faaliyet gösteren firma
temsilcileri ve sivil toplum örgütü
yöneticileri kat›ld›.

Proje Koordinatörü olarak görev alan
BUS‹AD Eski Yönetim Kurulu Üyesi
ve ‹letiflim Yaz›l›m Genel Müdürü
Tuncer Hatuno¤lu kat›l›mc›lara
teflekkür ederek, söz konusu proje
çal›flmas› ile Endüstri 4.0 olgusunun
ifl dünyas›nda daha genifl kitlelere
yay›lmas›n› ve çok daha derinden
yank› bulmas›n› hedeflediklerini
söyledi. Hatuno¤lu, bu hedef
do¤rultusunda gerçeklefltirecekleri
toplant›larda kat›l›mc›lar›n önerilerini
de dikkate alacaklar›n› belirterek,
böylece projenin kapsam›n› ve
izlenecek yol haritas›n›
belirleyeceklerini ifade etti.

Hatuno¤lu “4. Sanayi Devrimi mi,
Yoksa 4. Sanayi Evrimi mi?” isimli bir
sunum yaparak, kat›l›mc›lar› Endüstri
4.0 kavram› ile ilgili bilgilendirdi.

‹nsanl›k tarihinin geliflimindeki önemli
evreler hakk›nda bilgi veren
Hatuno¤lu; insanl›¤›n binlerce y›l
boyunca yavafl yavafl yükselen bir
çizgide ilerledi¤ini, dünya tarihindeki
en büyük ve en h›zl› de¤iflimin buhar
gücünün kullan›m› ile yafland›¤›n› ve
bunun 1. Sanayi Devrimi olarak
adland›r›ld›¤›n› belirtti.

Hatuno¤lu, son 200 y›ldaki ani
yükseliflinin ve medeniyette sa¤lanan
gelifliminin sanayi devrimi ile paralel
bir flekilde ilerledi¤ine dikkat çekerek,
“Sanayi Devrimi’nin bafllang›c›
makine, kimya ve metalürji
mühendisli¤inin ortak çabas› ile oldu.
Buhar gücü sayesinde insan ve
hayvan kas gücünün s›n›rlar› afl›ld›.
Zamanla elektri¤in devreye girmesi
ile 2. Sanayi Devrimi ve 1960’larda
elektroni¤in devreye girmesiyle de
3. Sanayi Devrimi bafllam›fl oldu.
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Bugün ise 4. Sanayi Devrimini
konufluyoruz. Çok yak›n bir gelecekte
robotlar›n kendi aralar›nda iletiflim
kurdu¤u yeni bir teknolojik dönüflüme
tan›k olaca¤›z” diye konufltu.

“Bu, olmak ya da olmamak meselesi”

Türkiye’de ve dünyada Endüstri 4.0
ile ilgili farkl› gündemlerin oldu¤una
iflaret eden Hatuno¤lu, “Bu konulara
daha fazla kafa yormam›z gerekiyor.
Art›k gelinen noktada insans›z
karanl›k fabrikalardan, ürünlerin
robotlarla tafl›nd›¤› sistemlerden,
tedarik zinciri içindeki dijital
dönüflümden, 3 boyutlu yaz›c›lardan
bahsediyoruz ve tüm bunlar Endüstri
4.0’›n bileflenleri. Di¤er sanayi
devrimleri kas gücünün yerine bir
fleyler koyarken, Endüstri 4.0 ise
beyin gücünün yerine bilgisayar ve
dijital yenilikleri koyuyor” diye konufltu.
Hatuno¤lu, flöyle devam etti: “Dijital

teknolojiler sayesinde müthifl bir
ilerlemenin kaydedildi¤i zamanlarda
yafl›yoruz. Genel bilgi ifllem gücünün
iki kat›na ç›kmas› için gereken süre
18 aya kadar düfltü. Bizim de ülke
olarak bu ilerlemeyi yakalamam›z
gerekiyor. Büyük veri analizi, ak›ll›
robotlar, zenginlefltirilmifl gerçeklik,
3 boyutlu yaz›c›lar, bulut teknolojisi,
nesnelerin interneti, yapay zeka gibi
Endüstri 4.0’› tetikleyen teknolojiler
fazlas›yla hayat›m›zda art›k. fiu an
tam anlam›yla bir k›r›lma noktas›
yafl›yoruz ve yak›nda yeni bir dönem
bafllayacak. 4. Sanayi Devrimi bir
devrimden öte, disiplinler aras› ortak
çal›flman›n getirdi¤i bir üretim
evrimidir. Yeni dünya düzeninde art›k
farkl› disiplinlerin bir araya gelmesi
gerekiyor. Sanayide de¤iflmeyen fley
verimlilik ve tarih boyunca sanayi hep
verimlili¤ini artt›rmaya çal›flm›fl.

Endüstri 4.0 da tamamen bu amaca

yönelik. Yani, olmak ya da olmamak
meselesi bu.”

“BUS‹AD bünyesinde Endüstri 4.0
Dönüflüm Merkezi oluflturulabilir”

Endüstri 4.0 alan›ndaki çal›flmalar›
sektörel bazda de¤erlendirerek, bir
sektörde kaydedilen geliflmenin ve
ulafl›lan teknolojinin di¤er sektörlere
de yay›lmas› gerekti¤ini ifade eden
Hatuno¤lu, BUS‹AD bünyesinde
oluflturulacak “Endüstri 4.0 Dönüflüm
Merkezi” ile bunun sa¤lanabilece¤ine
vurgu yapt›.

Hatuno¤lu, söz konusu merkezin
sanayinin paydafllar› aras›nda ifl
birli¤ini güçlendirerek kamu kurum
ve kurulufllar›yla üniversiteler ve
sanayi kurulufllar› aras›nda
koordinasyonu üstlenebilece¤ini ve
otomotiv, makine, tekstil, g›da gibi
alanlarda çal›flma gruplar› oluflturarak
çeflitli faaliyetler yürütebilece¤ini
sözlerine ekledi.

Hatuno¤lu’nun sunumunun ard›ndan
kat›l›mc›lar otomotiv, makine, tekstil,
elektrik-elektronik ve g›da sektörü
masalar›na ayr›larak, söz konusu
sektörlerin verimlilik çal›flmalar›,
Endüstri 4.0 ile ilgili gelecek vizyonu
ve bu konudaki potansiyelini
de¤erlendirdi.

Karfl›l›kl› görüflme ve
de¤erlendirmeler sonucunda söz
alan grup liderleri elde edilen ç›kt›larla
ilgili di¤er sektör temsilcilerini
bilgilendirdi.



ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) gelifltirdi¤i
Endüstri 4.0 Dijital Dönüflüm

Projesi’nin ikinci toplant›s›, otomotiv
sektörü özelinde, BUS‹AD Evi'nde
gerçeklefltirildi. Toplant›ya kat›lan
otomotiv ana ve yan sanayi firmas›
temsilcileri, Endüstri 4.0
uygulamalar›yla ilgili firmalar›n›n
vizyonunu ve bilgi birikimlerini
kat›l›mc›larla paylaflt›.

sektörlerin kendi içinde yapacaklar›
çal›flmalarla projenin sürdürülmesi
karar› al›nm›flt›. Al›nan karara uygun
olarak BUS‹AD Evi'nde bir araya
gelen otomotiv ana ve yan sanayi
firmas› temsilcileri, sektörün Endüstri
4.0 uygulamalar› özelindeki
gelece¤ini de¤erlendirdi.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan Proje
Koordinatörü Tuncer Hatuno¤lu,
gerçeklefltirilen ilk toplant›n›n genel
de¤erlendirmesini yaparak, bundan
sonraki süreçte izlenecek yol haritas›
ile ilgili kat›l›mc›lar›n görüfllerini ald›.

Toplant›da Otomotiv Grubu Baflkan›
s›fat› ile söz alan TOFAfi Endüstriyel
Araflt›rmalar Yöneticisi Necdet

Toplant› sonunda sektörde faaliyet
gösteren iflletmelerin üst düzey
profesyonel yöneticilerine Endüstri
4.0 ile ilgili bilinci ve fark›ndal›¤›
artt›racak yeni bir çal›flma yap›lmas›
kararlaflt›r›ld›. BUS‹AD, sanayi ve
hizmet iflletmelerinin küresel boyutta
kal›c› rekabet gücü elde etmeleri için
iflletme düzeyinde ve kiflisel olarak
inovatif yaklafl›mlar› ve uygulamalar›
ele almak, teflvik etmek,
yayg›nlaflt›rmak, bu yaklafl›m ve
uygulamalar›n önemini vurgulayarak
sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak amac›yla
Endüstri 4.0 Dijital Dönüflüm Projesi
bafllatt›. Söz konusu projenin 3
Nisan’da gerçeklefltirilen ve otomotiv,
makine, tekstil ve g›da sektörleri
temsilcilerinin kat›ld›¤› ilk toplant›da,
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Endüstri 4.0 Dijital Dönüflüm Projesi
h›zla ilerliyor

Türkiye’nin gelece¤inin, Endüstri
4.0’›n hayata geçirilmesinde
oldu¤una inanan BUS‹AD,
Endüstri 4.0 Dijital Dönüflüm
Projesi’nin ikincini BUS‹AD
Evi’nde gerçeklefltirdi.

B
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Bar›fl›ker, Endüstri 4.0 ile ilgili otomotiv
ana sanayi firmalar›n›n belli oranda
yol ald›¤›n› ifade ederek, BUS‹AD
çat›s› alt›nda hayata geçirilecek
projenin özellikle orta ve küçük ölçekli
firmalarda önemli bir verimlilik art›fl›
ve katma de¤er sa¤layaca¤›n› belirtti.
Söz konusu firmalar›n yeni teknolojileri
tan›maya arzulu olmas› gerekti¤ine
vurgu yapan Bar›fl›ker, ana sanayiye
entegre olmak ad›na yan sanayi
firmalar›n›n da çeflitli çal›flmalar
gerçeklefltirme hedefinde olduklar›n›n
ve baz› firmalar›n da bu yönde önemli
baflar›lar elde etti¤inin alt›n› çizdi.

Üst düzey yöneticilere yönelik çal›flma
yap›lacak

Bar›fl›ker’in konuflmas›n›n ard›ndan
toplant›ya kat›lan sektör temsilcileri
söz alarak firmalar›ndaki dijital
dönüflüm süreçlerini ve konuyla ilgili
görüfllerini kat›l›mc›larla paylaflt›.
Toplant›da Endüstri 4.0 bilincinin
sektörde tabana yay›lmas› ve
fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›, konuyla ilgili
STK’larla ifl birli¤i yap›lmas›,
üniversitelerle fikir yar›flmalar› ve canl›
atölye uygulamalar›
gerçeklefltirilmesi, Endüstri 4.0

özelinde önemli geliflmeler
kaydederek çeflitli ç›kt›lar elde etmifl
firmalar›n baflar› hikayelerinin
paylafl›lmas› ve BUS‹AD’›n Nitelikli
Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme Program›
benzeri bir program gelifltirerek
Endüstri 4.0’la ilgili yetkin kiflilerin
yetifltirilmesi gibi konular üzerinde
duruldu.
Toplant›n›n sonunda bir sonraki ad›m
olarak, sektörde faaliyet gösteren
iflletmelerin üst düzey profesyonel
yöneticilerine Endüstri 4.0 ile ilgili
bilinci ve fark›ndal›¤› artt›racak yeni
bir çal›flma yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.



ÜRKONFED ve ‹fl Bankas› ifl 
birli¤i ile gerçeklefltirilen  Dijital 
Liderler Bulufluyor / Anadolu

Toplant›lar›n›n dördüncü aya¤›,
önümüzdeki aylarda BUS‹AD’›n
deste¤i ile Bursa’da
gerçeklefltirilecek. Bursa’ya özel
olarak otomotiv sektörü üretimindeki
dijitalleflme konusunda haz›rlanacak
raporun da sunulaca¤› toplant›
öncesi, otomotiv sektörü ana ve yan
sanayi temsilcileri BUS‹AD Evi'ndeki
yuvarlak masa toplant›s›nda bir araya
geldi.

BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu’nun ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilen ve TÜRKONFED
yetkililerinin de haz›r bulundu¤u
toplant›ya TOFAfi ve Oyak Renault
temsilcilerinin yan› s›ra, gerek yurt
içine gerek yurt d›fl›na üretim yapan
Bursa’n›n önde gelen otomotiv yan
sanayi firmalar›n›n temsilcileri kat›ld›.
Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan
TÜRKONFED Genel Sekreter
Yard›mc›s› Dr. Betül Çelikkaleli
TÜRKONFED hakk›nda kat›l›mc›lar›
bilgilendirerek, konfederasyon çat›s›
alt›nda 230 dernek ve 40 bin ifl
insan›n›n faaliyet gösterdi¤ini belirtti.
TÜRKONFED olarak son dönemde
dijitalleflme konusunu gündemlerine
ald›klar›na ve bu alanda önemli
çal›flmalar ve raporlamalar
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Otomotivdeki dijital dönüflümün
gelece¤i BUS‹AD’da tart›fl›ld›

gerçeklefltirdiklerine de¤inen Dr.
Çelikkaleli, “TÜRKONFED çat›s›
alt›nda elbette çok say›da büyük firma
yer al›yor ancak bizler sanayimizin
büyük bir k›sm›n› oluflturan KOB‹’lere
özel olarak odaklanm›fl durumday›z.
Bu aç›dan bakarak serac›l›k, tekstil
ve otomotiv yan sanayi olmak üzere
3 alt sektöre yönelik çal›flmalar
yap›yoruz. Dijitalleflme konusunu ülke
geneline ve KOB‹’ler düzeyinde
yaymaya, daha iyi anlamaya ve
anlatmaya çal›fl›yoruz” diye konufltu.
Dr. Çelikkaleli’nin ard›ndan söz alan
TÜRKONFED Ekonomi Dan›flman›
Pelin Yenigün Dilek de 2014 y›l›nda
çal›flmalar›na bafllad›klar› Türkiye
Rekabet Endeksi Raporu
kapsam›nda 81 ili 8 farkl› kategoriye
göre s›n›fland›rma flans› bulduklar›n›
ifade ederek, “Anadolu’da özellikle
küçük iflletmelerde dijitalleflme
konusu korkulan bir konu gibi
alg›lan›yor. O nedenle bu alanda
at›lacak ad›mlar› KOB‹’ler seviyesinde

de¤erlendirmek ve günlük sorunlar›n
çözümüne nas›l etki edece¤ine ›fl›k
tutmak istedik. Bu alanda
yürüttü¤ümüz çal›flmalarda sektör ve
bölge farkl›l›klar›n› göz önünde
tutuyoruz. Önemli olan bir sektörle
ilgili paydafllar› bir araya getirerek
çözüm önerileri sunabilmek” diye
konufltu.

TÜRKONFED Dan›flmanlar› Fuat
Ertüzün ve Erol Lengerli’nin
de¤erlendirme ve saptamalar›n›n
ard›ndan sektör temsilcileri söz
alarak, firmalar›ndaki dijital dönüflüm
süreci ile ilgili gerçeklefltirdikleri
çal›flmalar ve firmalar›n›n bu konuya
bak›fl aç›s› ile ilgili bilgi verdi.
Konuflmalarda söz konusu dijital
teknolojilerin ve dönüflüm
hareketlerinin özellikle üretim
teknolojilerine adapta edilmesi ve
sonraki süreçlerde etkin ve verimli
bir flekilde kullan›labilmesi üzerinde
duruldu.

Dijitalleflme hayat›n her alan›na
yay›l›rken, otomotiv sanayindeki
durum ve gelece¤i BUS‹AD’da
masaya yat›r›ld›.

T



Böylelikle ucuz ifl gücü nedeniyle
Çin’e ve az geliflmifl ülkelere kaym›fl
olan üretim tekrar teknoloji üreten
geliflmifl ülkelere geri dönecek.
Yeni teknolojilerin sadece al›c›s›
durumunda kalmamak, mutlaka
üreticisi durumuna da geçmek bir
ülke politikas› olmal›d›r. Bu politika
oluflturulurken kamu, özel sektör ve
üniversitelerimize çok büyük görevler
düflmektedir. Mevcut yap›lar›m›zla
bu politikalar› oluflturamayaca¤›m›z
için topyekün bir seferberli¤e
ihtiyac›m›z oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bir k›s›r döngü fleklinde geliflmemize
engel olan mevcut bu yap›, ancak
ve ancak e¤itim seferberli¤i ile afl›l›r.
Daha yetenekli, daha nitelikli
çal›flanlara yönelik ihtiyaçlar›n
artaca¤›n› flimdiden öngörüyorsak,
bunlar›n yetifltirilmesine yönelik e¤itim
düzenlerimizi de hemen gözden
geçirmek zorunday›z.

O halde insan kayna¤›na yönelik
ihtiyaç analizleri ve planlamalar
yap›larak üniversite ders programlar›
yeniden ele al›nmal›, derslerin ifllenifl
flekilleri ve içerikleri gözden
geçirilmelidir. Devlet destekleri ile
sanayinin rekabet öncelikleri
belirlenmeli ve yeni dünya düzenine
dönüflüm modelleri haz›rlanmal›d›r.
Tüm bu geliflmeler çerçevesinde bir
görevimiz de önümüzdeki 10-15 y›l
içerisinde ifl dünyas›nda karar verme
durumuna gelecek olan “z kufla¤›n›”
bu geliflmeler karfl›s›nda
bilinçlendirmektir. Aksi takdirde biz
kuflaklar aras›nda çat›flma yaflarken
“z kufla¤›” gerekli bilinç ve
donan›mdan yoksun biçimde yeniden
oluflan ifl dünyas›nda yer alacaklard›r.

Yaz›y› Dünya Ekonomik Forumu
Kurucusu ve Baflkan› Klaus
Schwab‘›n yeni sanayi devrimine
iliflkin olarak vurgulad›¤› flu saptama
ile bitirmek istiyorum;’’ Yeni sanayi
devrimini haz›rlayan teknolojik
geliflmeler, en kötümser senaryoyla
insan› robotlaflt›rarak yürekten ve
ruhtan yoksunlaflt›rma tehlikesi
tafl›d›¤› gibi ayn› zamanda  ortaklafla
sahiplenilen de¤erler bilincini
yükseltme potansiyeli de
tafl›maktad›r. Bize düflen ikincisinin
gerçekleflmesini sa¤lamakt›r.’’

Asl›nda Endüstri 4.0’›n ortaya ç›k›fl
nedeni; insandan ar›nd›r›lm›fl bir
fabrika de¤il, daha çok bilgi
teknolojileri kabiliyetlerinin kullan›m›yla
insan odakl›, bütün paydafllara katma
de¤eri yüksek organizasyonlar
oluflturmakt›r.

Sonuç olarak ekonomimizin tüm
paydafllar› oluflan yeni dünya
düzeninde do¤ru bir biçimde yer
alabilmek için bu bilinçle hareket
etmeli ve geç kal›nmadan iflbirli¤i
halinde çal›flmal›d›r.

Endüstri 4.0 ad›yla an›lan yeni sanayi
devriminin özünü siber fiziksel
sistemlerin vücut bulmas› oluflturuyor.
Endüstri 4.0’›n amac›; birbirleriyle
haberleflen, sensörlerle ortam›
alg›layabilen ve veri analizi yaparak,
ihtiyaçlar› fark edebilen robotlar›n
üretimi devral›p; daha kaliteli, daha
ucuz, daha h›zl› , daha az israf
yaparak  gerekti¤inde kifliye özel
üretim yapmas›d›r.

Dolay›s›yla bunlar; halen kullan›lmakta
olan fiziksel sistemleri, görüntü, ses,
›s›, bas›nç gibi alg›lay›c›larla kavray›p
say›sallaflt›rarak ortaya ç›karacaklar›
büyük veriyi yorumlad›ktan sonra  a¤
üzerinde birbirleriyle paylaflarak
ba¤›ms›z hareket edebilecekler.
Yeni dünyada en çok ak›ll› fabrikalar›,
ak›ll› ürünleri, yepyeni malzemeleri,
robotlar›, büyük veriyi konufluyor
olaca¤›z. Tüm bunlar›n imalat
yöntemlerini, ifl yapma modellerini
de¤ifltirece¤i kesin. Onun için
de¤iflimi önceden hissetmek ve ülke
olarak kalk›nma stratejilerimizi gözden
geçirmek zorunday›z.

Art›k yeni sanayi devrimiyle kurulan
dünya düzeninde iflletmeler için kar›
oluflturan katma de¤er yaratma
anlay›fl› , var olan yap›y›  tümden
de¤ifltirecek. Yepyeni ürünlerle ve
üretim teknolojileriyle birlikte üretici-
tüketici aras›ndaki arac›lara yaflam
hakk› kalmazken pazara girifller
kolaylaflacak ve yepyeni ifl modelleri
ortaya ç›kacak. ‹nsan kaynaklar›
aç›s›ndan çok daha nitelikli
çal›flanlara ihtiyaç duyulacak ve ucuz
ifl gücünün ekonomideki önemi
giderek etkisiz hale gelecek.

Yeni bir devrime tan›kl›k ediyoruz
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Makale

Tuncer Hatuno¤lu



“Yolumuz din ile her zaman kesiflecektir”

Türkay’›n ard›ndan söz alan Diyanet
‹flleri Eski Baflkan› Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu da, konuflmas›n›n
bafl›nda sadece Ramazan ay›nda
de¤il hayat›n her safhas›nda din ile
yollar›n kesiflti¤ine de¤inerek, insan›n
var olufl izah›n›n en temel yolunun
din hakk›nda ayd›nlanmak oldu¤una
iflaret etti. ‹nsanl›¤›n din ile bir flekilde
buluflmak, bar›flmak ve onunla
uzlaflmak zorunda oldu¤unu ifade
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US‹AD’›n May›s Ay› Çekirge 
Toplant›s› ve Geleneksel ‹ftar 
Program›n›n konu¤u, Diyanet

‹flleri Eski Baflkan› Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu oldu. Gecede “‹slam
Dünyas›nda Bugün ve Yar›n” bafll›kl›
bir konuflma yapan Prof. Dr.
Bardako¤lu, ‹slam Dünyas›n›n insan
haklar›, kad›n haklar› ya da kiflisel
özgürlükler gibi kavramlarla bar›flmak
ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› geride
b›rakmak zorunda oldu¤una de¤indi.
Prof. Dr. Bardako¤lu, din ile ak›l, bilim
ve ahlak gibi kavramlar›n buluflmas›
gerekti¤ine de dikkat çekti.

BUS‹AD’›n marka etkinliklerinden olan
ve Podyum Davet’te gerçeklefltirilen
Çekirge Toplant›s› ve Geleneksel ‹ftar
Program›n›n aç›l›fl›nda konuflan
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay; bugün gelinen
noktada en üst kademeden en alt
kademeye kadar ifl dünyas›ndaki
herkesin, zaman›n h›zla de¤iflen ifl
yapma modellerine ayak
uydurabilmesi gerekti¤ini söyledi.
Art›k yap›lan iflin ya da rakiplerin pek
öneminin kalmad›¤›na iflaret eden
Türkay, esas önemli olan›n yarat›c›
ilham oldu¤unun alt›n› çizdi.

Türkay, bu süreçle bafl etmenin
yolunun yetenek ve kabiliyeti
yönetmekten geçti¤ine vurgu

Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, BUS‹AD iftar›na
konuk oldu: ‘Cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› geride
b›rakmak zorunday›z’

Diyanet ‹flleri Eski Baflkan› Prof.
Dr. Bardako¤lu, ‹slam
Dünyas›’n›n insan haklar›, kad›n
haklar› ya da kiflisel özgürlükler
gibi kavramlarla bar›flmak ve
cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› geride
b›rakmak zorunda oldu¤unu
söyledi.

B
yaparak, “Bundan 5-6 y›l öncesine
kadar perakende sektöründe dünya
devi konumunda olan Wallmart vard›
ve 400 - 500 milyar dolarl›k cirosu ve
büyüklü¤ü ile adeta ezici bir güçtü,
rakibi yok gibiydi. Sonra Jeff Bezos
diye bir adam geldi ve yarat›c› gücü
ile yeni bir dijital perakende ifl yapma
flekli gelifltirdi. Amazon’un bugünkü
de¤eri 800 miyar dolar› buluyor ve
bu neredeyse tüm Türkiye’nin gayri
safi milli has›las›na yak›n” diye
konufltu.

Türkay, flöyle devam etti: “Yetenek
yönetmenin iki aya¤› var. Birinci aya¤›
yetene¤i yetifltirmek. Bu konuda
maalesef ülke olarak çok da iyi
olmayan seviyelere indik. E¤itim sanki
gözard› edilmeye çal›fl›l›yor. E¤itimin
yap›l›fl flekline önem vermemiz
gerekiyor. Dijital dünyan›n gerektirdi¤i
becerileri müfredat›m›za eklemek,
hatta e¤itmenlerimizi de bu yönde
e¤itmemiz gerekiyor. ‹nsan kayna¤›
en az finans kayna¤› kadar önemli.
Bir di¤er konu da yetiflen kabiliyeti
yönetmek hatta o yetene¤i ülkede
tutabilmek.”
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tek hakikat olarak görüyor ve onu
dayatmaya çal›fl›yor. Oysa baflkas›n›
de¤il, kendimizi elefltirmemiz gerek.
B›rakal›m herkes kendi hesab›n›
kendisi versin. Kutsal kitaplar›
yarg›lamak yerine kendimizi
yarg›lamal›y›z. Oysa günümüzde
dinin fanatikleri, kutsal kitaplar›n›
kendi kavgalar›na alet ediyor. Dini
kimlik, ötekilefltirmek için bir f›rsat
arac› olmamal›. Din size anahtar
teslimi geliflmifllik, mutluluk ya da
sa¤l›k vaat etmez. Din bize ›fl›k tutar,
bize rehberlik eder. ‹slam Dünyas›
olarak insan haklar›, kad›n haklar› ya
da kiflisel özgürlükler gibi kavramlarla
bar›flmak ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›
geride b›rakmak zorunday›z. Allah’›n
verdi¤i özgür iradeyi insanlar
k›s›tlayamaz. Allah’›n çekece¤i hesab›
biz çekemeyiz. Birey özgürlü¤ünü
bir de¤er olarak kabullenmemiz flart.

‹slam Dünyas›nda sivil bir dilin
oluflmas› ve insanlar›n Allah ad›na
konuflma cüretinde bulunmamas›
gerekiyor. Hayat›n her alan›nda
de¤iflimler yaflan›rken, dinin statik
bir mesaj tafl›mas› düflünülemez.
Dinin mesajlar›n›n da ça¤a uygun
olmas› gerek. Dinin hayat›m›z›n içinde
olmas› kaç›n›lmazd›r. Ayr›ca din ile
akl›n ve bilimin buluflmas› gerek. Dinin
bilimle çat›flmas› söz konusu olamaz.
Öte yandan din ile ahlak›n buluflmas›
da son derece önemli. Din ile ahlak
aras›nda bir ayr›flma varsa bu da
ciddi bir sorun demektir. Dindar bir
kiflinin ahlaks›z olmas› mümkün
de¤ildir.”

Program›n sonunda BUS‹AD Baflkan›
Ergun Hadi Türkay taraf›ndan Prof.
Dr. Ali Bardako¤lu’na gecenin an›s›na
plaket takdim edildi.

eden Prof. Dr. Bardako¤lu, “Yolumuz
din ile her zaman kesiflecektir. Bunun
yolu da kavga etmek de¤il, gözard›
etmek de¤il, üstesinden kendimizin
gelmesidir. ‹ç dünyam›zda bar›fl›
bulmam›z gerek. Dinin bilgisi ve
gelene¤i ile bar›flabilmemiz gerek.
Bugünü anlamam›z ve yar›na
haz›rlanmam›z için bu flart” diye
konufltu.

“Din ile akl›n, bilimin ve ahlak›n
buluflmas› gerek”

Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, Kuran’›n iki
anlat›m düzlemi oldu¤unu
kaydederek, bunlardan birinin Allah
iradesi oldu¤unu, her fleyi onun
yaratt›¤›n› ve onun iradesi olmadan
hiçbir fleyin olmayaca¤›n› belirtti. Bir
di¤erinin ise birey düzlemi oldu¤unu
dile getiren Prof. Dr. Bardako¤lu, bu
düzleme göre de bireyin tüm
yapt›klar›n›n sorumlulu¤unu tafl›d›¤›n›
ve bu iki kavram› birbirinden ay›rmak
gerekti¤ini ifade etti. Prof. Dr.
Bardako¤lu, ‹slam dininin ahiret dini
de¤il, dünya dini oldu¤una ve
insanlara yol göstermesi ve onlar›n
bar›fl, huzur ve esenlik içinde
yaflamas› için gönderildi¤ine
de¤inerek “Maalesef bugün ‹slam
dünyas›na dair gözlemlerimiz iyimser
de¤il. Ancak ‹slamiyet ve
Müslümanl›k ayn› fleyler de¤il.
Müslümanl›k, ‹slamiyet’in uygulama
fleklidir. Müslümanl›¤a bakarak ‹slam
hakk›nda de¤erlendirme yapmak
yerine, iyi insan olmaya çal›flmal›y›z”
diye konufltu. Prof. Dr. Bardako¤lu,
sözlerini flöyle sürdürdü:
“Bir dinin anlafl›lmas›nda farkl›l›klar
olabilir. Ancak dindarl›k kimsenin
tekelinde de¤ildir. Tarih boyunca
süregelen binlerce farkl› Müslümanl›k
tarzlar› ile karfl› karfl›yay›z. Herkes
kendi din anlay›fl›n› ve din yorumunu
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US‹AD ile Uluda¤ Üniversitesi 
ifl birli¤i ile organize edilen 
“Giriflimcilik” konulu seminer,

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirildi. T‹M-TEB
Giriflim Evi Yönetici Dan›flman› Ça¤r›
Çilingir’in konuflmac› oldu¤u
programa; Makine, Otomotiv, Elektrik
- Elektronik, Tekstil ve Çevre
Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri
kat›ld›.

Ö¤rencilere “Giriflimci Kiflilik ve
Giriflimcilik Ekosistemi” isimli bir
sunum yapan Ça¤r› Çilingir,
günümüzde giriflimcilik kelimesinin
birçok platformda kendine yer

Mühendis adaylar› giriflimcili¤in
kodlar› hakk›nda bilgi ald›

Üniversitede teknik bilgiyi alan
mühendis adaylar›na,
giriflimcili¤in püf noktalar›
anlat›ld›.

B

buldu¤unu, bu nedenle gerçek
anlam›n› ve önemini yitirmeye
bafllad›¤›n› belirtti. Herkesin giriflimci
olmas› yönünde bir alg› oldu¤unu
ifade eden Çilingir, “Oysa herkes
giriflimci olmamal›. Kiflinin öncelikle
kendini tan›mas› laz›m. Baz› kifliler
için baz› giriflimcilik modelleri uygun
olmayabilir.

Giriflimcili¤in üç temel kavram› var.
Bunlardan biri teknik taraf. ‹flin içinde
bir teknisyen kiflili¤inin olmas› gerek.
Söz konusu teknik bilgiyi, piyasadaki
bir bofllukla birlefltirmek gerek. Di¤er
kavramlar ise giriflimci kiflilik ve
yöneticilik becerisi olarak
özetlenebilir” diye konufltu. Çilingir,
flöyle devam etti:
“Söz konusu giriflimcilik olgusu,
oturdu¤un yerden olmuyor. Bu iflin
personel yönetimi, finans yönetimi,
stok yönetimi gibi boyutlar› var. O
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nedenle giriflimcili¤in bu üç
fonksiyonu genel olarak iç içe giren
kavramlard›r. Bir kiflinin tüm bu
özelliklere sahip olmas› zor ancak
giriflimci kiflili¤in bunlar›n hepsini
yönetmesi laz›m. Ekibi farkl› kiflilerden
oluflturmak bu aç›dan son derece
önemli” diye konufltu.

“Önemli olan iyi gün dostu olmak”

Günümüzde 1 gün içinde ortakl›k
yap›s›na sahip bir firma kurman›n
mümkün oldu¤unun ancak söz
konusu firmay› kapatman›n son
derece zaman ald›¤›n›n alt›n› çizen
Çilingir, “Orta¤› seçerken farkl› görüfl
aç›lar› konusu son derece kritik. Ayn›
hedefe kofltu¤unuzu bilmeniz gerekir.
‹fli kurduktan bir iki y›l sonra en az 1
milyon TL’lik bir ciroyu hedeflemeniz
gerek. O nedenle orta¤› seçerken
vizyon ortakl›¤› son derece önem
tafl›yor” diye konufltu.

Ö¤rencilere yeni ifl fikri trendlerinden

ve yeni ak›mlardan da bahseden
Çilingir, flöyle devam etti:
 “Türkiye’de 3,6 milyona yak›n iflletme
var ve bunlar›n yüzde 90’›ndan fazlas›
1 - 9 çal›flandan olufluyor. Türkiye’de
ortakl›klar genelde ortak vizyon
hedefinin olmamas› yüzünden bitiyor.
Genelde ifller kötüye giderken de¤il,
iyiye giderken bat›yor çünkü büyük
cirolar› yönetmek daha zor geliyor.
Önemli olan asl›nda iyi gün dostu
olmak. Gelir art›nca onu yönetmek
mesele haline geliyor. D›flar›dan bak›fl
aç›s› son derece önemli çünkü bir
süre sonra bir iflletme körlü¤ü
olufluyor. O nedenle firmalarda farkl›
bak›fl aç›lar›n› desteklemek gerek.
E¤er elinizde bir ifl fikriniz varsa belli
bir modele çevirmek, sonras›nda onu
bir müflteri grubunda denemek, geri
bildirimlerle ürünü gelifltirmek ve daha
genifl kitlelere ulaflt›rmak gerek. Nesil
aflan proje alt yap›s›n› kuram›yoruz
maalesef. Gelinen noktada yüksek
h›zl› giriflimcilik çok daha fazla de¤er
kazand›. O nedenle ald›¤›n›z

akademik bilgiyi uygulayabilece¤iniz
alanlar› kollaman›z gerek. Bir di¤er
önemli konu da risk olgusu. ‹fli hayata
geçirmek için gerekli finansal, sosyal
ve psikolojik riskleri alabilmeli ve
bunlar› öngörebilmelisiniz. Çünkü bu
süreçte birçok de¤iflken devreye
giriyor ve birçok alanda risk var.

Piyasada farkl› fleyler yapmak
istiyorsan›z baz› flartlar› zorlaman›z
ve riski göze alman›z gerek.
Tan›mlanan çerçeveler sizi
bask›layacakt›r. Türkiye’de genç
giriflimcilere devlet kanal› ile ciddi
destekler söz konusu. Bu konuda
TÜB‹TAK’›n ve KOSGEB’in destekleri
öne ç›k›yor. Önemli olan sizin yola
ç›karken teknoloji, fayda ve ihracat
gibi konular› hedeflemeniz. Bu
alandaki giriflimci adaylar›m›z› T‹M-
TEB Giriflim Evleri’ne bekliyoruz.
Burada hem destekler konusunda
hem de ifl modellerini kurma
konusunda ücretsiz olarak bilgi
alabilirler.”



ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) ile Uluda¤ 
Üniversitesi ifl birli¤i ile organize

edilen “Etkili CV Haz›rlama ve Mülakat
Teknikleri” konulu seminer, Prof. Dr.
M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirildi. TOFAfi Yetenek
Kazand›rma ve ‹flveren ‹letiflimi
Yöneticisi Ezgi Bozkurt’un konuflmac›
oldu¤u programa; Makine, Otomotiv,
Elektrik - Elektronik, Tekstil ve Çevre
Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri
kat›ld›.
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Mühendis adaylar› CV haz›rlamay›
ve mülakat tekniklerini ö¤rendi

‹fl hayat›n›n ilk ad›m› olan CV
haz›rlama ve mülakat teknikleri
genç mühendis adaylar›na
anlat›ld›.

B

Ö¤rencilere “Etkili CV Haz›rlama ve
Mülakat Teknikleri” isimli bir sunum
yapan TOFAfi Yetenek Kazand›rma
ve ‹flveren ‹letiflimi Yöneticisi Ezgi
Bozkurt, CV’nin tan›m›n› yaparak,
haz›rlanacak özgeçmiflte sizi
rakiplerinizin önüne geçirecek
farkl›l›klara odaklan›lmas› gerekti¤ini
belirtti.

En yal›n, sade ve net hali ile
haz›rlanmas› gereken bir özgeçmiflin
içinde bulunmas› gereken konu
bafll›klar› üzerinde duran Bozkurt,
“Bir öz geçmiflte ad, soy ad, adres,
telefon ve e-mail gibi bilgiler her
zaman güncel olmal›. Di¤er kiflisel
bilgiler de özgeçmiflte yerini almal›.

E¤itim bilgileri, kariyer hedefi, daha
önce hayata geçirilen projeler ve yer
al›nan stajlar, yabanc› dil bilgisi,
bilgisayar tecrübesi, ilgi alanlar› ve
referanslar da bir özgeçmiflin
olmazsa olmazlar›d›r. Kariyer hedefi
kiflinin fark›ndal›¤›n› artt›rmak ad›na
son derece önemli. Öte yandan
yabanc› dil konusu da ifl hayat›na
at›lmadan mutlaka çözülmeli. Bu denli
rekabetçi bir ortamda yabanc› dil
bilgisi de olmazsa olmazlar aras›nda
yer al›yor hatta tercihen ikinci bir
yabanc› dil bile sizi öne ç›karabiliyor”
diye konufltu.

“Özgeçmifl, gereksiz bilgiler
içermemeli”
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BUS‹AD’dan

Özgeçmiflin gereksiz bilgiler
içermemesi gerekti¤ine de¤inen
Bozkurt, haz›rlanan özgeçmifllerin
lekeli, k›r›fl›k ve özensiz olmamas›na
ve imla hatalar› içermemesine dikkat
etmek gerekti¤ini vurgulad›. Bozkurt,
e-mail adreslerinde kiflisel ifadelerden
kaç›nmak ve daha formal bir dil tercih
etmek gerekti¤ini de ifade ederek,
özellikle yabanc› dil bilgisi seviyesi
konusunda gerçekçi olman›n son
derece önemli oldu¤unun alt›n› çizdi.
Bozkurt, ifl görüflmesi s›ras›nda dikkat
edilmesi gereken konular hakk›nda
da flunlar› söyledi:
“‹fl görüflmesine gitmeden önce
baflvurdu¤unuz firma hakk›nda

araflt›rma yapmal›, temel bilgilere
hakim olmal›s›n›z. Görüflmeye 10 -
15 dakika önce gitmenizde fayda
olacakt›r. ‹fle al›m uzmanlar›n›n en
çok dikkat etti¤i konulardan biri,
k›yafete gösterilen özendir. K›yafet
konusunda profesyonel duruflu
bozmayacak bir tarz›n tercih edilmesi
gerekir. Görüflme s›ras›nda do¤al
olunmas› son derece önemli.
Kendinizi tan›t›rken aç›k, net ve
samimi olun. ‹lgi alanlar›n›z› ve neler
yapabilece¤inizi ortaya koyun.
Gelecek hedeflerinizi ve amaçlar›n›z›
belirtin. Geçmifl tecrübelerinizden ve
yapt›¤›n›z projelerden de mutlaka
bahsedin.”
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Ahmet Özenalp
Bursa OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Denetim Kurulu Üyesi

URTEB (Uluslararas› Rekabet ve Teknoloji Birli¤i) Genel Baflkan›

Çevre Ve fiehircilik Bakanl›¤›
Taraf›ndan Ç›kar›lan ‹mar Bar›fl›
Düzenlemesinde Tan›mlamalar
Düzeltilmez ‹se Sanayi Bölgelerine
Hiç Bir Faydas› Olmayacakt›r.

Kamuoyunda ‘‹mar Bar›fl›’ olarak
bilinen ve ‹mar Kanunu ile imar
mevzuat›nda bir tak›m de¤ifliklikleri
öngören düzenlemeler yürürlü¤e
girmifl bulunmaktad›r.

Yap›lan düzenleme bilindi¤i gibi
03.05.1985 tarihli ve 3194 say›l› ‹mar
Kanununa afla¤›daki geçici madde
eklenmesiyle yap›lm›flt›r.

Yasa ç›kt›¤›nda biz de Organize
Sanayi Bölgelerinin k›rk y›ll›k birikmifl
sorunlar›n› çözece¤ini düflünerek
umutlanm›flt›k.

06 Haziran 2018 günü Çevre Ve
fiehircilik Bakanl›¤›m›zdan “Yap› Kay›t
Belgesi Verilmesine ‹liflkin Usul Ve
Esaslar” hakk›nda tebli¤
yay›mland›¤›nda konunun sanayicinin
derdine derman olmayaca¤›n›
anlad›k. Bunun üzerine konuyu
OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kurulu) nezdinde
de¤erlendirmeleri için Bursa olarak
OSBÜK’e bildirdik.

Bilindi¤i gibi ‹mar Bar›fl›’n› düzenleyen
kanun 18 May›s 2018 tarih ve 30425
say›l› Resmî Gazete’ de yay›nlanan
7143 say›l› Vergi ve Di¤er Baz›
Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas›
ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun

‹mar Bar›fl›
kapsam›nda 3194 say›l› ‹mar
Kanunu’na Geçici 16. madde
eklenmifl daha sonra da ilgili
maddeye dayan›larak haz›rlanan
‘Yap› Kay›t Belgesi Verilmesine ‹liflkin
Usul ve Esaslar’a iliflkin tebli¤ 6
Haziran 2018 tarihli ve 30443 say›l›
Resmî Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e girmifltir.

Söz konusu düzenlemelerin amac›,
kanunun metninden de vurguland›¤›
üzere ‘Ruhsats›z veya ruhsat ve
eklerine ayk›r› yap›lar›n kay›t alt›na
al›nmas› ve imar bar›fl›n›n sa¤lanmas›’
d›r.

‹lgili madde ve tebli¤ incelendi¤inde;

• Uygulaman›n 31.12.2017 tarihinden
önce yap›lm›fl ruhsats›z veya ruhsat
ve eklerine ayk›r› yap›lar› kapsad›¤›,

• ‹lgili yap›lara Yap› Kay›t Belgesi
al›nabilmesi için 31.10.2018 tarihine
kadar baflvuruda bulunulmas› ve
31.12.2018 tarihine kadar kay›t
bedelinin ödenmesi,

• Baflvurunun, malik veya vekili
taraf›ndan e-devlet üzerinden veya
yetkili kurum ve kurulufllara
baflvurularak yap›labilece¤i,

• Yap› kay›t belgesi bedelinin,
bulundu¤u arsan›n emlak vergi
de¤eri ile yap›n›n yaklafl›k maliyet
bedelinin toplam› üzerinden,
konutlarda yüzde üç, ticari
kullan›mlarda yüzde befl katsay›s› ile
çarp›lmas› suretiyle belirlenece¤i,

• Tapuda cins de¤iflikli¤i ve kat

mülkiyeti tesisi talep edilmesi halinde,
Yap› Kay›t Belgesi için ödenen
mebla¤ kadar bir bedelin daha
ödenmesi gerekti¤i, gibi önemli
maddeler bulunmaktad›r.

‹lgili tebli¤in OSB’lerle ilgili olarak
uygulanmas› k›sm›nda, Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu
(OSBÜK) nezdinde Çevre ve
fiehircilik Bakanl›¤› ile görüflmelerimiz
devam etmektedir.

Yaz›m›n bafll›¤›na dönersek; Çevre
Ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan
ç›kar›lan ‹mar Bar›fl› düzenlemesinde
tan›mlamalar düzeltilmez ise sanayi
bölgelerine hiç bir faydas›
olmayacakt›r. Neden olmayacakt›r;
flimdi bunu müflahhas bir iki örnekle
aç›klayaca¤›m.

OSB’lerde imara ayk›r› yap› olarak
adland›r›lan yap›lar›n % 90’›ndan
fazlas› sundurma tipi yap›lar
oluflturmaktad›r. Bunlar›n birço¤u
yükleme ve boflaltma alan› olarak
yap›lsa da baz›lar› ise depolama alan›
olarak da kullan›lmaktad›r.

Tebli¤de belirtilen sanayi yap›lar› için
birim maliyet bedeli:
>1-2 katl› binalar ve basit sanayi
yap›lar› için 600 TL/metrekare
> 3-7 katl› binalar ve entegre sanayi
yap›lar› için 1000 TL/metrekare olarak
belirlenmifltir.

• Örnek; OSB de 15.000 metrekare
arsa üzerinde 400 metrekare
sundurma alan› olan bir fabrika için;



Makale
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Ödenmesi gereken yap› kay›t bedeli
%5 ten; 403.027,50 TL olaca¤› hesap
edilmektedir.

• Cins de¤iflikli¤i ve kat mülkiyeti
kurulmak istenirse, bedelin iki kat
ödenecektir.
• Yap› Kay›t Belgesi verilen yap›larda
iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› yap›
kullanma izni belgesi aranmaks›z›n
verilir.

OSB de tek parsel üzerine 50.000,00
metrekare, 100.000,00 metrekare
fabrika arsalar› mevcuttur. Sundurma
400 metre kalmak üzere arsa alan›n›
yukar›daki formüle koyarak hesap
yapabilirdiniz.

• Örne¤in ayn› de¤erler üzerinde
sadece arsa de¤eri 50.000 m2
olunca ödenecek paray›
hesaplayal›m;

Yap› kay›t belgesi bedeli matrah› :
26.308.500,00 TL

Ödenmesi gereken yap› kay›t bedeli;
1.315.425,00 TL.

Görüldü¤ü gibi sundurma alan› de¤il,
fabrika yerleflkesinin alan› önem arz
etmektedir. 400 metrekare alan›
kaplayan, her yan› aç›k bir sundurma
alan› için flayet sanayicimiz, imar
bar›fl›ndan faydalanmak için baflvuru
yaparsa, ödeyece¤i bedel korkunç
bir rakamd›r. Olacak bir ifl de¤il!

Hiçbir sanayici böyle bir rakamla
karfl›laflmak istemiyor. Ayn› fley
sadece sundurma için de¤il, idari
binas›nda bir metre ç›k›nt›s› olan bir
flah›s içinde geçerli. Konu teknik
olarak, tebli¤de yap›lacak bir
düzenleme ile çözülebilir. Sadece
birim de¤eri ile çarp›l›rken, arsa metre
karesi yerine imara ayk›r› yap›n›n
metre karesi esas al›nabilir.

Bu konuya Say›n Sanayi Bakan›m›z,
Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›
nezdinde çözüm bulmal›d›r. Aksi
takdirde 40 y›ll›k sorunlar, çözülmek
yerine yumak olup devam edecektir.

Alan› Birim De¤eri Tutar›

Arsa 15.000,00 m2 521,37 TL 7.820.550,00 TL
Yap› 400,00 m2 600,00 TL 240.000,00 TL

Yap› kay›t belgesi bedeli matrah› 8.060.550,00 TL

Alan› Birim De¤eri Tutar›

Arsa 50.000,00 m2 521,37 TL 26.068.500,00 TL
Yap› 400,00 m2 600,00 TL 240.000,00 TL
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BUS‹AD’da enerji verimlili¤i tart›fl›ld›
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji
Uzmanl›k Grubu taraf›ndan
organize edilen “So¤utma Suyu
Sistemlerinde Enerji Verimlili¤i
Uygulamalar›” konulu seminer,
BUS‹AD Evinde gerçeklefltirildi.

Akademisyenlerin, firma 
yöneticilerinin ve iflletmelerin 
enerji-bak›m sorumlular›n›n

kat›ld›¤› programda; so¤utma
tesislerinde enerji bak›fl›, yüksek

A

enerji performans› için sistem
önerileri, mali ve teknik k›yaslama ile
aç›k - kapal› çevrim so¤utma
kulelerinde enerji verimlili¤i gibi
konular ele al›nd›.

Seminer program›n›n aç›l›fl›nda söz
alan BUS‹AD Enerji Uzmanl›k Grubu
Baflkan› ‹smail Önol, bugüne kadar
gerçeklefltirdikleri etkinliklerde
sanayinin ihtiyaç duydu¤u spesifik
konulara odakland›klar›n› ifade
ederek, söz konusu bu seminerin de
bu alandaki ihtiyac› karfl›layaca¤›n›

ve konunun öneminin daha iyi
anlafl›lmas›n› sa¤layaca¤›n› belirtti.

Önol’un konuflmas›n›n ard›ndan ‹TÜ
Makine Fakültesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Üyesi Dr. Murat
Çakan, Alarko Carrier - Sistem
Sat›fllar› Müdürü Ali Fuat Kolaçan,
Escon - Managing Partner Yetkilisi
Onur Ünlü ve Yolyap› firmas› ad›na
Makina Mühendisi Okan Özgür’ün
konuflmac› oldu¤u seminer
program›na geçildi.



87 Bak›fl 144

‹lk sözü alan ‹TÜ Makine Fakültesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim
Üyesi Dr. Murat Çakan, “So¤utma
Suyu Sistemlerinde Enerji Verimlili¤i”
isimli bir sunum yaparak, bina
so¤utma yüklerinin azalt›lmas›, mimar›
tasar›m önerileri, havaland›rma
kaynakl› kazançlar›n azalt›lmas›,
so¤utma çevrimi, fanlarda ve
pompalarda enerji tasarrufu ile hava
kanallar›, boru ve cihazlarda ›s›
yal›t›m› gibi konu bafll›klar› üzerinde
durdu.

Dr. Murat Çakan’›n ard›ndan söz alan
Alarko Carrier - Sistem Sat›fllar›
Müdürü Ali Fuat Kolaçan da so¤utma
tesislerinde yüksek enerji performans›
için gerekli sistem önerileri hakk›nda
bilgi verdi.

Seminer

Escon - Managing Partner firmas›
ad›na söz alan Onur Ünlü de
sunumunda so¤utma sistemlerinde
verimlilik art›r›c› proje k›yaslamalar›
üzerinde durdu.

2015 y›l› verilerine göre Türkiye’nin
nihai enerji tüketiminde sanayinin
pay›n›n yüzde 32,5 olarak kayda
geçti¤ini hat›rlatan Ünlü, ülke
sanayisinin enerji tasarruf
potansiyelinin sektörlere göre yüzde
8 ile yüzde 44 aras›nda de¤iflti¤ini,
y›ll›k ortalama kazanc›n da 7 milyar
dolar olarak hesapland›¤›n› kaydetti.

Enerji verimlili¤i potansiyeli tafl›yan
alanlara bak›ld›¤›nda otellerin,
hastanelerin, AVM ve ifl merkezlerinin,
çimento sanayinin, demir-çelik,

petrokimya, seramik, cam, otomotiv,
tekstil gibi sektörlerdeki tesislerin öne
ç›kt›¤›na vurgu yapan Ünlü, “Verimlilik
artt›r›c› projeler sayesinde mikro
ölçekte iflletmeler giderlerinin
azalt›lmas› ile rekabet avantaj› elde
edebilir. ‹flletmelerde uygulanacak
enerji verimlili¤i çal›flmalar› ile makro
ölçekte ise enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›
yüksek olan ülkemizin enerji ithalat›n›
azaltabilir ve buna ba¤l› olarak cari
aç›k düflebilir. Küresel ölçekte ise
karbon sal›n›m›n›n azalt›lmas› ile daha
yaflan›labilir bir dünyaya katk›
sa¤lanm›fl olur. Verimlilik art›r›c›
projelerin ötelenmesi, para israf
etmeye ve çevreyi kirletmeye devam
etme karar›d›r” diye konufltu.

Etkinli¤in son konuflmac›s› olan
Yolyap› firmas› yetkilisi Okan Özgür
de firmalar›n›n su so¤utma kuleleri
üretiminde dikkat etti¤i esaslar
hakk›nda bilgi vererek, kalite, verimlilik
ve bak›m gibi konular üzerinde durdu.

Özgür, yürüttükleri çal›flmalar ve
ortaya koyduklar› projelerden
bahsederek, aç›k kule ve kapal› kule
sistemlerle ilgili olarak kat›l›mc›lar›
bilgilendirdi.



aktarmay› ve yat›r›m kararlar› al›rken
dikkat edilmesi gereken hususlara
›fl›k tutmay› hedeflediklerini belirtti.

Türkay’›n ard›ndan söz alan
MARS‹FED Yönetim Kurulu Baflkan›
Ramazan Kaya da, Türk toplumunun
giriflimci bir yap›ya sahip oldu¤una
iflaret ederek, geçti¤imiz y›l yap›lan
bir araflt›rmaya göre halk›n yüzde
70’inin giriflimci ruhlu oldu¤unu
belirtti.

Türkiye’deki iflletmelerin yüzde 98’inin
KOB‹’lerden olufltu¤una de¤inen
Kaya, bu iflletmelerin ortalama
ömürlerinin 12 y›l oldu¤unu kaydetti.

Kaya, melek yat›r›mc›l›¤› bu anlamda
son derece önemsedi¤inin alt›n›
çizerek, “Melek Yat›r›mc›l›k,
giriflimcili¤i destekleyen, onlar›n
sorunlar›na çözüm bulan ve
büyümelerine katk› sa¤layan bir
müessese. KOB‹’lerin ömürlerinin
uzamas› ve yat›r›mlar›n bofla
gitmemesi ad›na melek yat›r›mc›lar›n
önemli katk›lar› olacakt›r” diye
konufltu.

ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD)  ev 
sahipli¤inde gerçeklefltirilen

Melek Yat›r›mc› Akademisi buluflmas›;
giriflimcileri, yat›r›mc›lar›, ifl dünyas›
temsilcilerini ve çeflitli sivil toplum
örgütü yöneticilerini bir araya getirdi.

‹stanbul Startup Angels - BUS‹AD ifl
birli¤i ve MARS‹FED ile Genç Liderler
ve Giriflimciler Derne¤i (JCI) Bursa
fiubesi’nin deste¤iyle organize edilen
Melek Yat›r›mc› Akademisi Buluflmas›,
BUS‹AD Evinde gerçeklefltirildi.

BUS‹AD Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Uzmanl›k Grubu’nun organize etti¤i
etkinli¤in aç›l›fl›nda konuflan BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, dernek olarak yat›r›mc›lar› ve
yeni ifle bafllayan giriflimcileri
destekleme karar› ald›klar›n› ifade
ederek, bu süreçte ifl birli¤i yapma
flans› bulduklar› Istanbul Startup
Angels’a teflekkür etti.

Türkay, gerçeklefltirdikleri etkinlikle
potansiyel melek yat›r›mc›lara
ulaflmay›, yat›r›mc›lara güncel bilgileri

Melek yat›r›mc›l›¤›n detaylar›
BUS‹AD’da ele al›nd›
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) - ‹stanbul
Startup Angels ifl birli¤i ve
MARS‹FED ile Genç Liderler ve
Giriflimciler Derne¤i (JCI) Bursa
fiubesi’nin deste¤iyle organize
edilen Melek Yat›r›mc› Akademisi
Buluflmas›, BUS‹AD Evinde
gerçeklefltirildi.

B

“Onlar› motive eden en önemli fley,
gelece¤in teknolojilerine yat›r›m
yapmak”

Kaya’n›n ard›ndan söz alan ‹stanbul
Startup Angels Kurucusu Gülsüm
Ç›rac›, melek yat›r›mc› kavram› ve bu
kavram›n süreçleri ile ilgili sunum
yapt›. Sunumunda söz konusu
kavram›n nas›l ortaya ç›kt›¤›na
de¤inen Ç›rac›, ‹kinci Dünya Savafl›
sonras› ‹ngiltere’de zenginlerin
tiyatrolara geri dönüfl beklemeden
maddi destek sa¤lamas› ile sürecin
bafllad›¤›n› belirtti. Ç›rac›, 1978 y›l›nda
New Hampshire Üniversitesi’nden
Prof. Dr. William Wetzel’in startuplar›n
ABD’de tohum sermayesi aray›fllar›
konusunda bir çal›flma bafllatt›¤›na
de¤inerek, Prof. Dr. Wetzel’in
startuplar› destekleyen yat›mc›lar için
“melek” terimini kulland›¤›n› kaydetti.

Ç›rac›, melek yat›r›mc›lar›n erken
aflama ifl modellerine yat›r›m
yapt›klar›n› ve endüstri trendleri ile
geliflmeleri yak›ndan takip ettiklerini
ifade ederek, kendi paralar›n›
yat›rarak yüksek risk karfl›l›¤›nda
yüksek kazan›m beklediklerini dile
getirdi. Ç›rac› sunumunda melek
yat›r›mc› tipleri hakk›nda da bilgi
vererek, “Genel olarak melek
yat›r›mc›lar› kurumsal melekler,
giriflimci melekler, hevesli melekler,
mikro management melekler ve
profesyonel melekler olarak
ay›r›yoruz. 2017 y›l› üçüncü çeyrek
rakamlar›na göre Türkiye’de lisansl›
428 melek yat›r›mc› bulunuyor ve



bunlar›n toplam yat›r›m büyüklü¤ü
103 milyon dolar seviyelerinde.

Avrupa’da 70 bin melek yat›r›mc›
bulunurken, toplam yat›r›m büyüklü¤ü
de 7 milyar dolar seviyelerinde.
Amerika'da ise yat›r›mc› say›s› 300
binlere varm›fl durumda ve bu
ekosistemin toplam büyüklü¤ü de 24
milyar dolar seviyelerinde. Google’a
200 bin dolarl›k bir yat›r›m yapan Ram
Shriram isimli yat›r›mc› 1,9 miyar
dolarl›k bir kazanç elde etti. Yine
2010 y›l›nda Instagram’a 250 bin
dolar yat›ran melek yat›r›mc› Steve
Anderson, 2012’de 78 milyon dolara
hisseleri satt›” diye konufltu.

Ç›rac› flöyle devam etti: “Almanya
kadar yat›r›m hacmi yaratma flans›
bulabiliriz belki ama önemli olan
melek yat›r›mc› say›s›n› artt›rmam›z.
Türkiye’deki say› flu an son derece
az. Say› 10 binleri bulursa o zaman
milyar dolarl›k bir yat›r›m

büyüklü¤ünden söz etmemiz
mümkün olabilir. Melek yat›r›mc›l›k
da bir yat›r›m arac› ve günümüzde
birçok dünya markas›n›n arkas›nda
melek yat›r›mc›lar yer al›yor. Onlar›
motive eden en önemli fley, gelece¤in
teknolojilerine yat›r›m yapmak. Startup
dünyas› çok adrenalin dolu. Büyük
çapl› firmalar›n dünya çap›nda
rakipleri olurken startuplar›n en fazla
1-2 rakibi oluyor. Ayr›ca ekonomik
büyümeye katk›lar› son derece fazla.
Startuplarda fabrikalardaki gibi
üretimi ve ifl hacmini artt›rmak için
makine yat›r›m› ve istihdam fazlal›¤›
gerekmiyor. Genel ortalamaya
bak›l›rsa 3,5 y›lda 2,6 kat gelir elde
ediliyor. Giriflimcilik sürecinde önemli
olan fikir de¤il, fikrin nas›l uyguland›¤›
yani uygulama becerisi. Bunun için
tak›m son derece önemli. Genelde
ürün ortaya ç›kmaya bafllay›nca
yat›r›mc›lar ilgilenmeye bafllar ve ilk
yat›r›mc›lar melek yat›r›mc›lard›r. Bu
anlamda beklemeyi göze almak ve
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BUS‹AD’dan

sab›rl› olmak gerek.”

Gülsüm Ç›rac›’n›n ard›ndan söz alan
avukat Sevi ‹slamageç de müzakere
ve yat›r›m süreci, ‹stanbul Startup
Angels Yetkilisi Gamze Can da flirket
ve giriflim de¤erleme yöntemleri
hakk›nda bilgi vererek, yat›r›mc›
aray›fl›nda olan giriflimci örneklerini
kat›l›mc›larla paylaflt›.

Nexus Ventures ad›na söz alan melek
yat›r›mc› Alper Koper yat›r›mc› olma
sürecindeki deneyimlerini aktar›rken,
giriflimci Jankat Mesut Sar› da kiflisel
baflar› hikayesini kat›l›mc›larla
paylaflt›.

Sar›, kurumlar›n at›l durumundaki araç
envanterinin verimli kullan›lmas›na
olanak sa¤layan ortak havuz arac›
projesi “Carbon” girifliminin detaylar›
hakk›nda da bilgi verdi. Sunumlar›n
sonunda tüm kat›l›mc›lara plaket
takdim edildi.
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ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) ile Uluda¤ 
Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar›

Birli¤i (O‹B) ifl birli¤inde gelece¤in
yenilikçi, yarat›c› ve üretken
personellerini yetifltiren Otomotiv Ar-
Ge Mühendisleri Yetifltirme
Program›’n›n yaz dönemi 20 Haziran
Çarflamba günü bafllad›.

18 A¤ustos'ta tamamlanacak
programda, endüstri 4.0, inovasyon,
tasar›m gibi bafll›klarda e¤itim alan
ö¤renciler, proje uygulamas› da yapt›.
Tofafl, Martur,  Oyak Renault ve
Coflkunöz deste¤iyle düzenlenen
program sayesinde, iki y›lda 81 kifli
e¤itim al›rken, adaylardan 55’i çeflitli
flirketlerin Ar-Ge, üretim, kalite ve
lojistik birimlerinde ifle bafllad›.

BUS‹AD Baflkan› Türkay: 'Bursa Öncü
Olacak...'

Otomotiv Ar-Ge Mühendisleri
Yetifltirme Program›'n›n
paydafllar›ndan BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
dünya ekonomisinde fark yaratman›n
maliyet ve kalitenin de ötesinde art›k
sürekli yeniliklerle mümkün oldu¤unu
söyledi.

BUS‹AD Baflkan› Türkay, “Yeniliklerin
de ekosisteme dahil edilece¤i yer,
Ar-Ge Merkezleri olacakt›r. Ar-Ge
Merkezlerinin art›k üretimin
destekleyici unsuru de¤il, temel bir
faktörü olarak görülmesi gerekir.
Endüstri 4.0'› Türkiye olarak hayata
geçirmek istiyorsak sadece
otomotivde de¤il tüm alanlarda Ar-
Ge'ye önem vermemiz gerekir” dedi.

Türkay, flöyle devam etti:
“Konusunun e¤itimini alm›fl genç

Gelece¤i belirleyen Ar-Ge Mühendisleri Yetifltirme Program› bafllad›:

Ar-Ge mühendisleri gelece¤e yön
verecek

mühendislerin, üretim süreciyle
farkl›l›klar gösteren ancak onu da
tamamlayan Ar-Ge için ayr› bir e¤itim
alacak olmas›, Bursa'n›n sanayide
öncü kimli¤ini bir kez daha ortaya
koymufltur. Ar-Ge Merkezleri çabuk
de¤iflen tüketim al›flkanl›klar›na da
uyum sa¤layabilecek esnekli¤e sahip
olmal› ve yetiflecek mühendisler de,
bunu göz önünde bulundurarak,
dünyay› yak›ndan takip etmelidir. Art›k
makine, kimya ve metalurji gibi
mühendislikler birbiri içine giriyor.
Yapay zekalar pek çok ifli kendi
halledebiliyor.

‹nsan› hayvandan ve yapay
zekalardan ay›ran en önemli özellik
ise halen, hayal edebilme, tasarlama
ve organize edebilme yetene¤idir.
Gençlerimiz e¤itimlerini al›rken, bu

Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m
yapan BUS‹AD ve O‹B, Ar-Ge
Mühendisleri yetifltirmek için
kollar› s›vad›.

B

gerçeklerden de kopmamal›d›r. Bursa
ve Türkiye ekonomisine çok önemli
katk›lar yapacak olan Ar-Ge
mühendisi adaylar›m›z› flimdiden
kutluyorum.”

300 Saat e¤itim...

Bursa’da faaliyet gösteren 40’dan
fazla Ar-Ge merkezine yönelik,
gelece¤in yenilikçi, araflt›rmac›,
yarat›c› ve üretken personelinin
yetifltirilmesinin hedeflendi¤i
programda, 50 ö¤renciye 38 ayr›
bafll›kta, toplam 300 saat e¤itim
veriliyor. Türkiye’deki 62 üniversiteden
376 kiflinin baflvurdu¤u programa,
mühendisliklerin Makine, Mekatronik,
Endüstri ve Otomotiv bölümlerinde
lisans ve yüksek lisans e¤itimi alanlar
kabul ediliyor.



fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir
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Tafl›nmazlar›n yeniden de¤erlemesine
iliflkin hususlar

25/05/2018 tarih ve 30431 say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren, 7144 say›l› Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›ndaki Kanunun 5 inci maddesi
ile, 213 Say›l› Vergi Usul Kanununa
geçici 31 inci madde eklenmifltir.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço
esas›na göre defter tutan gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri (finans
ve bankac›l›k sektöründe faaliyet
gösterenler, sigorta ve reasürans
flirketleri, emeklilik flirketleri ve
emeklilik yat›r›m fonlar›, münhas›ran
sürekli olarak ifllenmifl alt›n, gümüfl
al›m-sat›m› ve imali ile ifltigal eden
mükellefler ile bu Kanunun 215 inci
maddesi uyar›nca kendilerine
kay›tlar›n› Türk para birimi d›fl›nda
baflka bir para birimiyle tutmalar›na
izin verilenler hariç) bu maddenin
yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla
aktiflerine kay›tl› bulunan
tafl›nmazlar›n› (sat-kirala-geri al
ifllemine veya kira sertifikas› ihrac›na
konu edilen tafl›nmazlar hariç)
30/9/2018 tarihine kadar afla¤›daki
flartlarla yeniden de¤erleyebilirler.
Yeniden de¤erlemede, tafl›nmazlar›n
ve bunlara ait amortismanlar›n, bu
Kanunda yer alan de¤erleme
hükümlerine göre tespit edilen ve bu
maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih
itibar›yla yasal defter kay›tlar›nda yer
alan de¤erleri dikkate al›naca¤›
belirtilmifltir.

Amortismana tabi tafl›nmazlar için
amortisman›n herhangi bir y›lda
yap›lmam›fl olmas› durumunda
yeniden de¤erlemeye esas al›nacak
tutar bu amortismanlar tam olarak
ayr›lm›fl varsay›larak belirlenir.
Tafl›nmazlar›n tespit edilen de¤erleri

ve bunlara iliflkin amortismanlar›n
yeniden de¤erleme oran› ile
çarp›lmas› suretiyle yeniden
de¤erleme sonras› de¤erleri
bulunabilecektir.

Yap›lacak de¤erlemede esas
al›nacak yeniden de¤erleme oran›
olarak bu Kanunun mükerrer 298 inci
maddesine göre enflasyon
düzeltmesine tabi tutulan;
En son bilançoda yer alan tafl›nmazlar
ve bunlar›n amortismanlar› için, bu
maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten
bir önceki aya iliflkin Y‹-ÜFE
de¤erinin, söz konusu bilançonun ait
oldu¤u tarihi takip eden aya iliflkin
Y‹-ÜFE de¤erine bölünmesi ile
bulunan oran,

En son bilanço tarihinden sonra
iktisap edilen tafl›nmazlar ve bunlar›n
amortismanlar› için, bu maddenin
yürürlü¤e girdi¤i tarihten bir önceki
aya iliflkin Y‹-ÜFE de¤erinin,
tafl›nmaz›n iktisap edildi¤i ay› izleyen
aya iliflkin Y‹-ÜFE de¤erine bölünmesi
ile bulunan oran, dikkate al›nacakt›r.
Yeniden de¤erleme neticesinde
tafl›nmazlar›n de¤erinde meydana
gelecek de¤er art›fl›,  bilançonun
pasifinde özel bir fon hesab›nda
gösterilir.

Net bilanço aktif de¤eri, tafl›nmazlar›n
bilançonun aktifinde yaz›l›
de¤erlerinden, pasifte yaz›l›
amortismanlar›n tenzili suretiyle
bulunan de¤eri ifade eder.
Tafl›nmazlar›n› de¤erlemeye tabi
tutan mükellefler bu k›ymetlerini,
yap›lan yeniden de¤erleme
sonras›nda bulunan de¤erleri
üzerinden amortismana tabi tutmaya
devam ederler.

Pasifte özel bir fon hesab›nda
gösterilen de¤er art›fl› tutar› üzerinden
%5 oran›nda hesaplanan vergi,
yeniden de¤erleme iflleminin yap›ld›¤›
tarihi izleyen ay›n 25 inci günü
akflam›na kadar bir beyanname ile
gelir veya kurumlar vergisi yönünden
ba¤l› olunan vergi dairesine beyan
edilir ve ayn› süre içerisinde ödenir.

Ödenen vergi; gelir ve kurumlar
vergisinden mahsup edilmez, gelir
ve kurumlar vergisi matrah›n›n
tespitinde gider olarak kabul edilmez.
Beyan›n zaman›nda yap›lmamas› ya
da tahakkuk eden verginin süresinde
ödenmemesi halinde bu madde
hükümlerinden faydalan›lamaz.
Pasifte özel bir fon hesab›nda
gösterilen de¤er art›fl› tutar›n›n,
sermayeye ilave edilme d›fl›nda
herhangi bir flekilde baflka bir hesaba
nakledilen veya iflletmeden çekilen
k›sm›, bu ifllemin yap›ld›¤› dönem
kazanc› ile iliflkilendirilmeksizin bu
dönemde gelir veya kurumlar
vergisine tabi tutulur.

Yeniden de¤erlemeye tabi tutulan
tafl›nmazlar›n elden ç›kar›lmas›
halinde, pasifte özel bir fon hesab›nda
gösterilen de¤er art›fllar›, kazanc›n
tespitinde dikkate al›nmaz.
Yeniden de¤erlemeye tabi tutulan
tafl›nmazlar›n elden ç›kar›lmas›ndan
önce bu Kanunun mükerrer 298 inci
maddesi uyar›nca enflasyon
düzeltmesi yap›lmas›na iliflkin flartlar›n
oluflmas› halinde, bu madde
gere¤ince oluflan de¤er art›fl› fonu
öz sermayeden düflülmek suretiyle
mezkûr madde uyar›nca enflasyon
düzeltmesi yap›laca¤› belirtilmifltir.

Makale
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Üniversite ö¤rencilerine
küresel ›s›nma anlat›ld›

Dünyan›n en önemli
sorunlar›ndan olan küresel
›s›nma, sorunun gelecekte
çözümünü oluflturacak mühendis
adaylar›na anlat›ld›.

ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) ve Uluda¤ 
Üniversitesi ifl birli¤i ile organize

edilen “Küresel Is›nma ve ‹klim
De¤iflikli¤i” konulu seminer, Prof. Dr.
M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirildi. Piri Reis Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Ziya Sö¤üt’ün
konuflmac› oldu¤u programa;
Otomotiv, Elektrik - Elektronik, Tekstil
ve Çevre Mühendisli¤i Bölümü
ö¤rencileri kat›ld›.

Ö¤rencilere “Küresel Is›nma ve ‹klim
De¤iflikli¤i” isimli bir sunum yapan
Doç. Dr. Mehmet Ziya Sö¤üt; enerji
problemi, enerji toplumu ve
sürdürülebilir kalk›nma, küresel ›s›nma
ve iklim de¤iflikli¤i ile insanlar›n bu
sorunlarla ilgili neler yapabilece¤i
üzerinde durdu.

Günümüzde enerji ile ilgili en önemli
problemin, engellenemez flekilde
ilerleyen nüfus art›fl› oldu¤una iflaret
eden Doç. Dr. Sö¤üt, dünya
nüfusunun 2040 y›l›nda 9 milyar›

B

BUS‹AD’dan

bulmas›n›n öngörüldü¤ünü ve nüfus
artt›kça enerjiye olan talebin de h›zla
artt›¤›n› kaydetti.

Doç. Dr. Sö¤üt, dünya üzerinde hala
1 - 1,5 milyar insan›n elektrikle
buluflmad›¤›na dikkat çekerek,
“Gelinen noktada y›¤›nlar›n birikti¤i
flehirler olufltu. Bu da kitle olarak
enerjinin kontrol zorlu¤unu ortaya
ç›kar›yor. Genel olarak flehirleflme
oran› yüzde 74’leri aflm›fl durumda
ancak topluluklarda enerji verimlili¤i
ile ilgili bilgi ve bilinç eksikli¤i söz
konusu” diye konufltu. Küresel
beklentiler ve enerji arz güvenli¤i ile
ilgili jeopolitik, ekonomik ve çevresel
konular›n ön plana ç›kt›¤›n› ifade eden
Doç. Dr. Sö¤üt, “Fransa 2050’ye
kadar mevcut enerji tüketimini yüzde
50 azaltma karar› ald›. Art›k dünyada
bildi¤imiz kaynaklar›n d›fl›nda farkl›
enerji çal›flmalar› da söz konusu.
Gelecekte reaktör kavram›n› daha
çok duyaca¤›z. Çünkü mevcut
koflullarda enerji maliyetleri son
derece yüksek. Türkiye de enerji
konusunda büyük oranda d›fla
ba¤›ml› bir ülke” diye konufltu.

“Enerji verimlili¤inde lokal de¤il,
bütüncül düflünmeliyiz”

Küresel ›s›nman›n nedenlerine de
de¤inen Doç. Dr. Sö¤üt, sera

gazlar›n›n fazla üretilmesinin,
ormanlar›n yol edilmesinin,
denizlerdeki bitkisel planktonlar›n yol
olmas›n›n, h›zl› sanayileflmenin, çarp›k
kentleflmenin ve yanl›fl tar›m
uygulamalar›n›n bu süreci
tetikledi¤ine vurgu yapt›. Doç. Dr.
Sö¤üt, küresel ›s›nma ve iklim
de¤iflikli¤inin insanl›¤›n gelece¤ini
olumsuz etkileyece¤i efli¤i aflmadan
gerekli tüm önlemleri almak ad›na
hala flans›m›z›n oldu¤unu ifade
ederek, flöyle devam etti:
“Temel problem enerjiyi nas›l
kulland›¤›m›za dayan›yor. Maalesef
enerjiyi verimsiz kullan›yoruz.
Binalarda yüzde 40-50’leri, sanayide
ise yüzde 40’lar› bulan oranlarda
enerji tasarrufu mümkün. Enerji
verimlili¤inde öne ç›kan di¤er
konularda kaynak problemleri,
yetiflmifl insan gücü ihtiyac›,
fark›ndal›k, çevre problemleri, alt yap›
ve kapasite sorunlar› ve yat›r›m teflvik
mekanizmalar› gibi konular. O
nedenle enerji verimlili¤inde lokal
de¤il, bütüncül düflünmeli ve hepimiz
küresel ›s›nmaya ne oranda katk›
yapt›¤›m›z› düflünmeliyiz.”



BUS‹AD’›n yay›n organ› BAKIfi
dergisinin 126’nc› say›s›nda “Kitap
Okuyan ‹fl ‹nsanlar›” diye bir yaz›
yazm›flt›m.

Yaz› flöyle bafll›yordu: “‹dealist bir
ö¤retmen bir kitap okudu ve flehirdeki
tüm ö¤renciler onu okursa flehrin
ÖSS baflar›s›n›n yükselece¤ini
düflündü. Kitab› flehrin en büyük
flirket sahibi olan hay›rsever ifl
adam›na okumas› için verdi. ‹l Milli
E¤itim Müdürü de okullarda
ö¤renciler için her sabah 25 dakika
kitap okuma saati ay›rd›. Tüm
flehirdeki her aileye bir y›lda 25.000
kitap da¤›t›ld›. Baflka bir ifadeyle,
flehir merkezinde yaflayan 4 kifliden
birine baflar› hikayesi içeren bu baflar›
kitab› ulaflt›r›ld›.

Sonuç ne mi oldu? TBMM 2009 Üstün
Hizmet Ödülü ile onurland›r›lan bir
baflar› öyküsü ç›kt› ortaya.
Bu baflar› öyküsü Karaman’dan.
Baflar›l› ifl insan› Necati Babao¤lu.
Kitab›n yazar› Mümin Sekman. Kitab›n
ad›; Herfley Seninle Bafllar”
Günümüz insanlar› kendilerini
gelifltirmek için mutlaka kitap okumal›.
Ayda bir kitap okuyan bir kiflinin
yaflam kalitesinin yükselece¤ine
yürekten inan›yorum.

Özellikle patronlar, kendilerini ve
ifllerini gelifltirmek, yenilik yapabilmek
ve rekabet edebilmek için
okumal›d›rlar. Çünkü, günümüzde en
önemli sermaye bilgidir. Öte yandan,

E¤itime katk› olarak dijital kitap
hediye edin
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Prof. Dr. Ali Ceylan
Dijital Kütüphanem Kurucusu

aliceylan@ticaret.edu.tr

Kütüphanem’e üye olan herkese
hediye ediyorum. Yak›nda bir rekora
imza ataca¤›m.

Bu yaz›y› yazmak nereden akl›n›za
geldi diyebilirsiniz. Befl y›l önce
yay›mlad›¤›m “Ayva Köylü Ali” isimli
otobiyografi tarz›ndaki roman›m›
Bursal› baz› ifl adamlar› okuyup
be¤endiler ve çal›flanlar›na,
arkadafllar›na, dostlar›na hediye
ettiler. Böylece, kitab›n yazar› olarak
bana ciddi bir destek sa¤lad›lar.
Bana göre daha da önemli deste¤i
telif gelirlerini aktard›¤›m Ayva Köylü
çocuklar›n okumas› için yapt›lar.
Umuyorum ki; bundan böyle, Ayva
Köylü çocuklar›n okuma sorunlar›
nispeten azalacak.

Siz de daha çok kitap okuyabilir,
çevrenizdekilere kitap hediye edebilir,
böylece bir kiflinin hayat›n›
de¤ifltirebilirsiniz.
Dijital Kütüphanem sizlerin katk›lar›
ile dünyam›z› ayd›nlatabilir.
Sonuç olarak, e¤itime katk›
sa¤lamaya, dijital kitap okuyarak ve
dijital kitap hediye ederek
bafllayabilirsiniz.

Makale

baflar›l› patronlar, ruhlar›n› beslemek
ve rekabet güçlerini artt›rmak için
okumak zorundad›rlar. Yani patronlar
için okumak, di¤er vatandafllar gibi
iste¤e ba¤l› bir ifl de¤ildir. Çünkü
patronlar okumaya mecburdurlar.
Bir ad›m daha ileriye giderek,
patronlar›n ifllerini, hayatlar›n›,
tecrübelerini yazarak toplumla
paylaflmalar› gerekti¤ine inan›yorum.
Baz› patronlar okul yapt›r›yorlar.
Baz›lar› ise ekonomik olarak güçleri
yetmedi¤i için okul yapt›ram›yorlar.
Bu kiflilere Karaman örne¤ini
hat›rlatmak istiyorum. Okul
yapt›ramayanlar, belli kitaplar› al›p
çevrelerindeki ö¤rencilere
da¤›tabilirler.

Dijital Kütüphanem ile ilgili bir önceki
BAKIfi dergisinin 143’ncü say›s›nda
bir yaz› yazm›flt›m. Yaz›m›n bafll›¤›
“Dijital Kütüphanem Sizleri Bekliyor”
idi. Dijital Kütüphanem’in faaliyete
geçmesiyle, herkes toplumun kitap
okumas›na daha kolay katk› da
bulunabilir, kitap hediye edebilir, hatta
kitap yay›nlayabilir.

De¤erli iflverenler, Dijital
Kütüphanem’e üye olup hem çok
say›da kitab› yan›n›zda tafl›madan
büyük bir kütüphaneye sahip olabilir,
hem de be¤endi¤iniz kitaplar›
üniversite ö¤rencilerine hediye
edebilirsiniz. Karaman’da bafllayan
hediye kitap hareketi Türkiye’ye ve
dünyaya yay›labilir.
Ben Ayva Köylü Ali kitab›m› Dijital



modeller gelifltirerek örnek olmay›
hedeflediklerini belirtti. Bu süreçte
bayilerine, çal›flanlar›na ve
yöneticilere yönelik seminer
programlar› düzenlediklerine de¤inen
Bozkurt, “Projeyi sürdürürken çeflitli
sivil toplum örgütlerinden ve Koç
Üniversitesi’nden de destek ald›k.
Koç Toplulu¤u flirketlerindeki
seminerlerde gönüllü e¤itmenlerin,
beyaz yaka ve mavi yaka çal›flanlar›n
ve ekip liderlerinin önemli destekleri
oldu. Bayiler arac›l›¤› ile yürütülen
çal›flmada da gönüllü bayiler görev
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Kad›na yönelik örnek uygulamalar
BUS‹AD Evinde paylafl›ld›

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD), Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa
Platformu’nun üçüncü deneyim
ve paylafl›m toplant›s›na ev
sahipli¤i yapt›.

B US‹AD, BU‹KAD ve Yeflim Tekstil
koordinatörlü¤ünde Bursa’da 
WEP’s (Kad›n›n Güçlenmesi

‹lkeleri) imzac›s› firmalar›n kat›l›m› ile
kurulan Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu’nun üçüncü deneyim ve
paylafl›m toplant›s›, BUS‹AD’›n ev
sahipli¤inde gerçeklefltirildi. Yirmi alt›
üye firma temsilcisinin yer ald›¤›
platformun etkinli¤ine konuflmac›
olarak kat›lan TOFAfi Yetenek
Kazand›rma ve ‹flveren ‹letiflimi
Yöneticisi Ezgi Bozkurt, firma
bünyesinde kad›n çal›flan say›s›n›n
artt›r›lmas› ad›na yürütülen
çal›flmalara de¤inerek, örnek
uygulamalar hakk›nda kat›l›mc›lar›
bilgilendi.

BUS‹AD Evi’nde gerçeklefltirilen
toplant›n›n aç›l›fl›nda platform
koordinatörleri ad›na söz alan Global
Compact Kad›n›n Güçlenmesi

Çal›flma Grubu Efl Baflkan› ve Yeflim
Tekstil Kurumsal ‹letiflim Müdürü Dilek
Cesur, kat›l›mc›lara teflekkür ederek;
söz konusu paylafl›m toplant›lar›n›,
platform üyelerine ilham vermesi ve
örnek uygulamalar›n genele yay›lmas›
ad›na son derece önemsediklerini
belirtti. Cesur, söz konusu paylafl›m
toplant›lar›n› bundan sonra da
sürdüreceklerine de¤inerek, bu
sayede firmalar›n iyi örnek
uygulamalar›n› yak›ndan görme flans›
bulacaklar›n› kaydetti.

Toplant›ya konuflmac› olarak kat›lan
TOFAfi Yetenek Kazand›rma ve
‹flveren ‹letiflimi Yöneticisi Ezgi
Bozkurt; Koç Toplulu¤u’nun özel
projesi olan heforshe, “Ülkem ‹çin”
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤ini
Destekliyorum çal›flmas›, TOFAfi’ta
Kad›n ‹stihdam›n› Artt›rma Projesi,
TOFAfi’l› Güçlü Kad›nlar ve Dünya
Kad›nlar Günü etkinli¤i hakk›nda bilgi
verdi. Bozkurt, “Ülkem ‹çin”
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤ini
Destekliyorum çal›flmas› ile toplumsal
cinsiyet eflitsizli¤inin nedenlerine ve
sonuçlar›na dair toplumun tüm
kesimlerinde fark›ndal›k yaratmay› ve
bütüncül bir yaklafl›mla ifl kültüründe
ve sosyal hayatta daha eflitlikçi



ald›. Seminerde toplumsal cinsiyet
eflitli¤inin temel kavramlar›, evde, ifl
ortam›nda ve toplumsal hayatta
cinsiyet rolleri, eflitli¤in
sa¤lanmas›nda bireylere düflen
sorumluluklar, ifl ve aile yaflam›nda
kad›n-erkek için kurumsal ve bireysel
ad›mlar›n tan›mlanmas› gibi konular
üzerinde duruldu. Dikkat etti¤imiz
di¤er konu bafll›klar› da kad›n ve
erkeklerin eflit flekilde temsiline dikkat
edilmesi, kliflelerin k›r›lmas›, eflit hitap
yöntemlerinin kullan›lmas›, cinsiyet
dengesinin oluflturulmas› ve unvanlar
arac›l›¤› ile eflitli¤in desteklenmesi
gibi kavramlar oldu” fleklinde konufltu.

“Kad›n çal›flan say›m›z yüzde 7
seviyesine ç›kt›”

Bozkurt, TOFAfi’taki örnek
uygulamalara da de¤inerek, özellikle
firma bünyesinde hayata geçirilen
TOFAfi’ta Kad›n ‹stihdam›n› Artt›rma
Projesi’nin ç›kt›lar› üzerinde durdu.
Erkek çal›flanlar›n projenin bafl›nda
kad›nlar›n mevcut ifl süreçlerine
adaptasyonu noktas›ndaki
endiflelerini dile getirmelerine karfl›n
herhangi bir ifl kayb› söz konusu
olmad›¤›na vurgu yapan Bozkurt,

flöyle devam etti: “2015 y›l›nda
çal›flanlar›m›z›n yüzde 99,8’i erkek
ve yüzde 0.2’si kad›nd›. 2017 y›l›
sonuna geldi¤imizde ise kad›n
çal›flanlar›n oran› yüzde 7 seviyesine
ç›kt›. Hedefimiz yüzde 5’ti. Bu baflar›y›
elde etmek ad›na firma bünyesinde
çeflitli fiziksel iyilefltirmeler, ayl›k
cinsiyet eflitli¤i toplant›lar›, cinsiyet
eflitli¤i e¤itimleri, kad›n çal›flanlara
çocuk bafl›na 590 TL’lik ödeme
yap›lmas› ve ilk ifle al›mlarda
yak›nlar›n dikkate al›nmas› gibi
çal›flmalar gerçeklefltirdik. Söz
konusu proje sayesinde pozitiflik ve
ba¤l›l›k, olumlu davran›fl flekilleri ve
karma gruplarla çal›flma iste¤i gibi
konu bafll›klar›nda katma de¤erli
sonuçlar elde ettik. Gelinen noktada

BUS‹AD’dan

95 Bak›fl 144

2015 y›l›nda saha çal›flan› kad›n say›s›
15 iken, 2018 y›l› itibar› ile say› 515’e
ç›km›fl durumda. 2017 y›l› ba¤l›l›k
araflt›rmas› raporuna göre kad›nlar›n
ba¤l›l›¤› erkeklere göre yüzde 22
daha fazla ç›km›flt›r ve performans
sonuçlar›na göre baflar›l› ç›kan kad›n
saha çal›flan› oran› da yüzde 91’dir.”

Toplant› sonunda konuflmac› Ezgi
Bozkurt’a platform koordinatörleri
Global Compact Kad›n›n Güçlenmesi
Çal›flma Grubu Efl Baflkan› ve Yeflim
Tekstil Kurumsal ‹letiflim Müdürü Dilek
Cesur, BU‹KAD Yönetim Kurulu
Baflkan› ‹pek Yalç›n ve BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Do¤rusoy
taraf›ndan plaket takdim edildi.



K›r Çiçekleri’ne deste¤e devam
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BUS‹AD Sevgi ve E¤itim
Komitesi, Ça¤dafl E¤itim
Kooperatifi (ÇEK) yöneticileriyle
BUS‹AD Evi’nde
gerçeklefltirdikleri toplant›da,
“K›r Çiçekleri Okusun Diye”
projesine deste¤in devam
etmesini kararlaflt›rd›.

ÇEK Yönetim Kururlu Baflkan› ve
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s›  Bu¤ra 
KÜÇÜKKAYALAR,  toplant›da,

“K›r Çiçekleri” konusunda bilgi
verirken, “bu dönem mezun olup
üniversite s›nav›na girecek 19 k›r
çiçe¤i var. Bunlar›n mezuniyeti ile
boflalacak kontenjanlar, yeni k›r
çiçekleri ile doldurulacak. Bir k›r
çiçe¤inin ayl›k maliyeti 900 TL” dedi.

Küçükkayalar, 2018-19 e¤itim y›l›nda
ÇEK olarak, 6,5 milyon TL’lik burs
temin etmek ve ÇEK okullar›nda
endüstri 4.0 kapsam›nda, robot,
biliflim, yaz›l›m gibi konularda, ilkokul
1’den lise sona kadar altyap›
oluflturulmas› için 1.5 milyon TL’lik
bir kaynak oluflturmay›
hedeflediklerini söyledi.

Toplant›da, kaynak bulunmas›
konusunun BUS‹AD Yönetim

Kurulu’na sunulmas›na, Yönetim
Kurulu Üyelerinin, insan kaynaklar›
sorumlular›n› ziyaretinde konunun,
“kurumsal sosyal sorumluluk projesi”
kapsam›nda anlat›l›p desteklerinin
istenmesine karar verildi.

Sevgi ve E¤itim Komitesi Baflkan›
Beril Baylan ise mezun olup
üniversiteye devam etmeden ifl
hayat›na at›lmak isteyecek k›r
çiçeklerine ifl bulunmas› konusunda
yard›m ve destek sa¤lanmas›n› da
önerdi.

Toplant›da ayr›ca, 40.Y›l›nda BUS‹AD’
dan K›r Çiçeklerine 40 arma¤an,
Kurban Bayram› sürecinde “kesimsiz

kurban kabulü” konusunun yayg›n
bir flekilde duyurulmas›, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayram› kutlamalar› için
birlikte etkinlik düzenlenmesi, Giysi,
kitap gibi fleylerin yan› s›ra, kullan›lm›fl
bisiklet, paten vb. gibi araçlar›n
toplanarak, gerekli bak›m ve
onar›mlar› yap›ld›ktan sonra ihtiyaç
sahiplerine arma¤an› gibi önerilerin
de yaz boyunca olgunlaflt›r›lmas›
kararlaflt›r›ld›.

Toplant›da ÇEK(‹)MECE Projesi
konusunda da, proje sorumlusu
‹brahim Karabulut  taraf›ndan komite
üyelerine sunum yap›larak bilgi verildi.
Projeye maddi ve ayni yard›mda
bulunulabilece¤i anlat›ld›.



K›zlar köylerinde ziyaret edildi
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Ça¤dafl E¤itim Kooperatifi’nin (ÇEK) “K›r
Çiçekleri Okusun Diye” isimli projesi
kapsam›nda her y›l gerçeklefltirilen köy
gezilerinin ikincisi bu y›l Erdo¤an Köyü,
Karagölet Köyü ve ‹negöl’e düzenlendi.

eziye, Bursa Sanayicileri ve ‹fl 
Adamlar› Derne¤i (BUS‹AD ) 
Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› ve ÇEK Yönetim Kurulu
Baflkan› Bu¤ra Küçükkayalar,
BUS‹AD Sevgi ve E¤itim Komitesi

G

Baflkan› Beril Baylan, Bursa
Sanayicileri ve ‹fl Kad›nlar›
Derne¤i’nden (BU‹KAD) Ulviye
Yahya ile ÇEK yönetici, ö¤retmenleri
ile ö¤rencilerinden oluflan 46 kiflilik
bir heyet kat›ld›.

Gezinin ilk aya¤›nda Erdo¤an
Köyü’nde K›r Çiçeklerinden Sena
Gürp›nar ve Melda Ayd›n’›n aileleri
ziyaret edildi. Buradan geçilen
Karagölet Köyü’nde de yine K›r

Çiçe¤i  K›ymet Atefl’in evinde hep
birlikte ö¤le yeme¤i yenildi.

Gezinin son aya¤›nda ise ‹negöl’e
geçilerek,  K›r Çiçekleri, Zeynep Eren,
Nida Özdemir ve Hatice Bayram’›n
aileleriyle biraraya gelindi.  Ayr›ca,
CHP ‹negöl ‹lçe Teflkilat› Baflkan›
Necmi Demir ve yöneticileri ile
Kurflunlu eski Belediye Baflkan› ve
Milletvekili Aday› Erkan Dönmez de
ekibi a¤›rlad›.

BUS‹AD’dan
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Bursa ile Ulyanovsk Bölgesi aras›nda ifl
birli¤i köprüsü

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i
(BUS‹AD), Rusya Federasyonu
Ulyanovsk Bölgesi Vali Yard›mc›s›
Dmitriy Bogdanov ve beraberindeki
heyeti a¤›rlad›.

eflitli temaslarda bulunmak üzere
Bursa’da bulunan Rusya 
Federasyonu Ulyanovsk Bölgesi
Vali Yard›mc›s› Dmitriy Bogdanov

ve beraberindeki heyet BUS‹AD’a
nezaket ziyareti gerçeklefltirdi.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay’›n ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilen ziyarette Bursal›
firmalar›n Ulyanovsk Bölgesinde
hayata geçirebilecekleri potansiyel
yat›r›m alanlar› de¤erlendirildi.
Görüflmede, gerek Bursa’n›n gerek
Ulyanovsk Bölgesinin iddial› oldu¤u
alanlarla ilgili komisyonlar kurulmas›
ve gerekli araflt›rman›n yap›lmas›
karar› ön plana ç›kt›.

BUS‹AD Evinde gerçeklefltirilen
ziyarette BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay’›n yan› s›ra Baflkan Yard›mc›s›
U¤ur Urkut, Genel Koordinatör Basri
Tüfekçio¤lu ve T‹M’in Rusya
Federasyonu Eski Ülke Masas›
Koordinatörü fiükrü Tetik de haz›r
bulundu. Vali Yard›mc›s› Dmitriy
Bogdanov’a ziyarette Valilik D›fl
‹liflkiler Departman› Direktörü

Ç

Ekaterina Smoroda, Baflkortostan
Bölgesi Türkiye Temsilcisi Prof. Dr.
‹smet Biner ve Rusya Federasyonu
Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar
Gashigullin de efllik etti. Ziyaretten
duyduklar› mutlulu¤u ifade eden
BUS‹AD Baflkan› Türkay, Türkiye’nin
en büyük sanayi kentlerinden olan
Bursa’n›n otomotiv, tekstil, makine,
g›da ve mobilya gibi sektörlerde ön
planda oldu¤unu belirtti. BUS‹AD’›n
270 üyeye sahip oldu¤unu dile
getiren Türkay, “Üyelerimiz 110 bine
yak›n kifliye istihdam sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca toplam cirolar› 23 milyar dolar›,
ihracatlar› da 12 milyar dolar›
bulmaktad›r. Böylesi büyük
potansiyeli olan üye profiline sahip
BUS‹AD olarak, üyelerimizin
Ulyanovsk Bölgesinde sanayi yat›r›m›
anlam›nda neler yap›labilece¤i ile
ilgili çal›flmalar yapmak istiyoruz.
Bursa önemli bir sanayi merkezi ve
Türkiye’nin de sanayi anlam›nda
önemli bir birikimi var. Bu birikimi
dünyan›n baflka noktalar›na da
tafl›mak istiyoruz” diye konufltu.

“Ulyanovsk Bölgesi ile Bursa’n›n çok
ortak noktas› var”

Kendilerini kabul ettikleri için Baflkan
Türkay’a teflekkür eden Ulyanovsk
Bölgesi Valilik D›fl ‹liflkiler Departman›
Direktörü Ekaterina Smoroda, Rusya

Federasyonu’nun ticaret yapt›¤› 80
ülke oldu¤unu ve bu ülkeler aras›nda
Türkiye’nin ilk 5’te yer ald›¤›n› hat›rlatt›.
Bursa ve Ulyanovsk Bölgesi
aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkileri
son derece önemsediklerine vurgu
yapan Smoroda, bu iliflkileri
gelifltirmek ad›na da çeflitli kurum ve
kurulufllara ziyaretler
gerçeklefltirdiklerini kaydetti.
Ulyanovsk Bölgesi ile Bursa’n›n çok
ortak noktas› oldu¤una de¤inen
Smoroda, “‹stanbul’a da gidiyoruz
ancak Bursa’n›n yeri ayr›. Bölgemizde
üretim yapan bir Bursa firmas› da
var. BUS‹AD’la ifl birli¤i yaparak söz
konusu ifl hacmini daha da
gelifltirmek ad›na neler
yap›labilece¤ini de¤erlendirmek
istiyoruz” diye konufltu.

“Otomotiv ve havac›l›kta önemli bir
bölgeyiz”

Vali Yard›mc›s› Dmitriy Bogdanov da
Ulyanovsk Bölgesi’nin Rusya
Federasyonu’nun en h›zl› geliflen
bölgesi oldu¤unu ifade ederek, 1
milyon 300 binlik nüfusu ve Volga’dan
denize aç›lan nehri ile demografik ve
co¤rafi anlamda avantajlar› oldu¤unu
belirtti. Kara ve demir yolu a¤lar› ile
Rusya’n›n merkezinde
bulunduklar›n›n alt›n› çizen
Bogdanov, “1000 km içinde 50
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milyonluk bir nüfusa ulaflmak
mümkün. Bölgemizde ifl gücü pazar›
ve tüketim geliflmifl durumda. Son
y›llarda büyük oranda bir büyüme
gerçekleflti ve bölgemize olan
yat›r›mlar da yüzde 7 artt›” diye
konufltu.

Bogdanov flöyle devam etti: “Yat›r›m
olarak Rusya Federasyonu içinde
önemli bir reytingdeyiz. Bu da
bölgemizde yat›r›m yapanlar için
önemli bir gösterge. Bölgemizde
yat›r›m, yüzde 100 yabanc› sermaye
fleklinde de olur ortakl›k fleklinde de.
Y›lda 1 milyondan fazla araç üretimi
yap›yoruz. Otomotiv alan›nda 100’den
fazla firma bölgemizde ya da
yak›nlarda faaliyet gösteriyor.
Havac›l›kta da önemli baflar›lar›m›z
var. Dünyan›n en büyük kargo
uçaklar› bizim eyaletimizde üretiliyor.

Rusya’n›n iki yeni uça¤› için de üretim
yap›yoruz. Otomotiv ve havac›l›k
sanayisinde önemli bir yerde
oldu¤umuz için bölgede yaflayanlar
da tecrübeli. Alternatif enerji
kaynaklar›nda Rusya Federasyonu
içinde rüzgar enerjisi alan›nda lideriz.
Kurulu gücümüz 50 megawatt ve 5
y›l içinde bunu 400 megawatta
ç›karmay› hedefliyoruz. Çeflitli projeler
gündemimizde ancak Türkiye ile ifl
birliklerini araflt›r›yoruz. Nükleer t›p
ile ilgili projelerimiz var ve bu konuyla

ilgili Türkiye’den büyük bir firma ile
temastay›z. Gerek Bursa’n›n gerek
Ulyanovsk Bölgesi’nin potansiyel
gücü ile ilgili ayr› ayr› çal›flmalar
yaparak, sektörlerin güçlerini analiz
etmek gerek. Bu alanda görev
yapacak uzmanlar görevlendirelim
ve komiteler oluflturarak ifl birli¤i
içinde araflt›rmalar yapal›m.

Bölgemizde üretim yapabilecek
firmalar› bölgeye çekmek ad›na özel
yat›r›m statüleri ve serbest bölge
imkanlar› oldu¤unu da bir kez daha
vurgulamak isterim.”
Görüflmelerin ard›ndan taraflar
birbirine plaket takdim etti ve günün
an›s›na toplu foto¤raf çekimi
gerçeklefltirildi.



edildi¤i üzere bizler hepimiz y›ld›z
tozuyuz” diye konufltu.

Dr. Doko, Evrenin hassas ayar›
üzerine yaz›lm›fl baz› popüler bilim
kitaplar› hakk›nda da bilgi vererek,
söz konusu kitaplar›n yazarlar›n›n fikir
ve görüfllerini kat›l›mc›larla paylaflt›.
Dr. Doko, evrende kimyan›n
gerçekleflebildi¤i bir alanda dünyan›n
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Evrendeki yaflam›n dengesi
BUS‹AD’da tart›fl›ld›

BUS‹AD Evi’nde gerçeklefltirilen
Felsefe Toplant›lar›’n›n
üçüncüsünde “Evrendeki
yaflam›n dengesi” Dr. Enis
Doko, taraf›ndan anlat›ld›.

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) deste¤i ile
organize edilen Felsefe

Toplant›lar’›n›n üçüncüsü, “Evrenin
yaflam için hassas ayar›” konu bafll›¤›
ile BUS‹AD Evi’nde gerçeklefltirildi.
Toplant›ya konuflmac› olarak kat›lan
Dr. Enis Doko, evrende yaflam›n var
olmas›na olanak sa¤layan hassas
dengeler üzerinde durarak, evrendeki
temel kuvvetler ve bu kuvvetlere
yönelik fizik yasalar› hakk›nda bilgi
verdi.

Etkinlikte “Evrenin yaflam için hassas
ayar›” isimli bir sunum yapan Dr. Enis
Doko, sözlerinin bafl›nda maddenin
temel yap› tafl› olan atomun yap›s›
hakk›nda bilgi verdi. Kütle çekimi ve

elektro manyetik alanlar gibi
evrendeki temel kuvvetlere de
de¤inen Dr. Doko, evrendeki
parçac›klara nas›l davranmas›
gerekti¤ini söyleyen kuvvetler
oldu¤unu söyledi.

Dr. Doko, büyük patlama sonras›
geniflleyen evrenin bilebildi¤imiz tarihi
hakk›nda da kat›l›mc›lar›
bilgilendirerek, “Evrenin tarihi ile ilgili
son 100 y›lda kozmoloji epey yol ald›.
Evrenin geçmiflinde sadece 3 atomun
oldu¤unu ve di¤erlerinin sonradan
olufltu¤unu biliyoruz. 13.7 milyar y›l
önce gerçekleflen büyük patlamadan
300.000 y›l sonra atomlar› oluflmaya
bafll›yor ve biz bu andan itibaren
evrenin geçmiflini görebilme flans›na
sahip oluyoruz. Büyük patlaman›n
ard›ndan 1 milyar y›l geçtikten sonra
y›ld›zlar oluflmaya bafll›yor ve
y›ld›zlarla dünyam›zda oluflan yaflam
aras›nda güçlü bir ba¤ meydana
geliyor. Genel anlamda baz› fizik
yasalar›na dayand›r›larak ifade
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var oldu¤una de¤inerek, "Canl›l›k
olmas› için kimyan›n olmas› gerek.
Söz konusu bu alan içinde mevcut
elektromanyetik kuvvetin gücü yüzde
10 daha düflük olsa ateflin uzun süre
yanmas› imkâns›z olurdu. Biraz daha
zay›f olsa ise atefller sönmez, yan›c›
maddeler k›sa sürede tükenirdi.

Mikroskoplar›n çözünürlü¤ü yani
büyütme gücü de düflerdi ve
hücreleri göremezdik. Nükleer kuvvet
zay›f olsayd› 10 kat daha güçlü bile
olsalar atomlar 100 kat daha çabuk
bozunurdu. 10 kat daha zay›f olsa,
nötrinolar tespit edilemez ve y›ld›zlar›n
içindeki süreçler hakk›nda bilgi elde
edemezdik. Tüm bu denge için
genelde iki teoriden bahsedilir. Biri
evrenin arkas›nda yaflam› bu evrende
var eden bir zihin, bir yarat›c› oldu¤u
görüflü; di¤eri de tesadüflere ba¤l›
olarak geliflen ve paralel evrenlerde
de desteklenen bir görüfl” fleklinde
konufltu.

BUS‹AD’dan



de önemli insanl›k sorunlar›n›
beraberinde getirece¤ini kaydetti.
Prof. Dr. B›çak, küreselleflme
olgusunun toplum içi eflitsizlikleri
derinlefltirdi¤ine de de¤inerek,
“Dünya devletleri aras›nda geliflmifl
zengin ülkelerle fakir ülkeler
aras›ndaki fark çok artt›. Çok say›da
toplum fakirleflirken, az say›da toplum
zenginlefliyor. Bat›l› geliflmifl devletler,
Türkiye gibi geliflmekte olan
ülkelerden birkaç ad›m ileride ve
bunun fark›ndalar. Küresel ortamda
insanlar›n yaflam memnuniyetine
bakacak olursak, örne¤in ABD
vatandafllar›n›n yüzde 60’› ülkelerinde
adalet olmad›¤›n› düflünüyor. Oysa
buradan bak›nca öyle görünmüyor.
‹nsanlar›n içinde bulunduklar› durumu
bütüncül de¤erlendirmeleri gerekiyor”
diye konufltu.

Prof. Dr. B›çak, sözlerini flöyle
sürdürdü: “1800’lerin bafl›ndan
itibaren sanayi devrimi ile dünyaya
hakim olan bat›l› güçler, dünyay› 200
y›lda istedikleri noktaya getirdi. Biz
ise bu 200 y›ll›k süre zarf›nda bat› ile
olan aram›zdaki fark› kapatamad›k.
Hukuku, ekonomi anlay›fl›n›, ö¤retim
sistemlerini de¤ifltirdik ama bu
mesafeyi neden kapatamad›k? 19.
yüzy›ldan bu yana iktisadi yap›y›
sanayi devrimi ilkeleri üzerinden pek
koruyamad›k. Bir kere sermaye
birikimimiz yoktu. Her ne kadar

102 Bak›fl 144

‹nsanl›k sorunlar›n› aflmak
ad›na “Dünya devleti modeli”

‹stanbul Üniversitesi Felsefe
Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Ayhan
B›çak, günümüzde insanl›¤›n ilk
sorununun eflitsizlik oldu¤unu
söyledi. Prof. Dr. B›çak,
eflitsizliklerin giderilmesi için ise,
“Dünya devleti“ modelini önerdi.

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) deste¤i 
ile organize edilen Felsefe

Toplant›lar›’n›n dördüncüsü, “‹nsanl›k
Sorunlar› ve Dünya Devleti” konu
bafll›¤› ile BUS‹AD Evi’nde
gerçeklefltirildi.

Toplant›ya konuflmac› olarak kat›lan
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Ayhan B›çak,
özellikle toplumlar aras›ndaki eflitsizlik
üzerinde durarak, baflta eflitsizlik
olmak üzere di¤er insanl›k
sorunlar›n›n gelecekte afl›lmas› ad›na
önerdi¤i dünya devleti modeli
hakk›nda bilgi verdi.

Etkinlikte “‹nsanl›k Sorunlar› ve Dünya
Devleti” isimli bir sunum yapan Prof.
Dr. Ayhan B›çak, insanl›k sorunlar›
dendi¤inde günümüz flartlar›ndaki
ilk sorunun eflitsizlik olarak öne
ç›kt›¤›n› belirtti. ‹nsanl›k tarihinin
bafl›ndan bu yana özellikle yerleflik
hayata geçildi¤inden sonraki tüm
süreçlerde eflitsizli¤in hakim
oldu¤unu ifade eden Prof. Dr. Ayhan
B›çak, eflitsizli¤in bu süreç içinde her
dönem meflrulaflt›r›ld›¤›n› ve
toplumda fakirlerin olmas›n›n ola¤an
karfl›land›¤›n› dile getirdi.

Topluma iliflkin istedi¤imiz ideal
yaflam flartlar›n›n önündeki önemli
engellerden birinin eflitsizlik
oldu¤unun alt›n› çizen Prof. Dr. B›çak,
“Adaletli bir toplum istiyorsak iktisadi
eflitsizlikle u¤raflmam›z gerekiyor.
‹ktisadi eflitsizli¤e iliflkin iyilefltirici bir
tak›m faaliyetlerde bulunmuyorsak,
genellikle oradaki adalet kavram›
hukuk ba¤lam›nda gerçekleflir ve
eflitsizli¤i meflrulaflt›r›r›z. Bu da

devletlerin çok s›k da¤›lmalar›na
neden olur” diye konufltu.

Prof. Dr. B›çak, flöyle devam etti: “20.
yüzy›lda karfl›laflt›¤›m›z bir di¤er
insanl›k sorunu da çevre kirlili¤i ile
birlikte bafllayan ve bununla
do¤rudan iliflkili olan iklim de¤iflikli¤i
sorunudur. Bir baflka konu da kimlik
konusu. Kimliklerimize iliflkin bir tak›m
de¤erler tarih boyunca de¤iflmifltir
bu ola¤an bir durumdur. Fakat kimlik,
20. yüzy›ldaki de¤iflimleri ve 21.
yüzy›ldaki halleri düflününce ciddi
sorunlarla karfl› karfl›yay›z. Çünkü
kimlikteki de¤ifliklikler kiflileri
toplumsal sorumluluklardan
uzaklaflt›r›yor gibi görünüyor.

Toplumun içinde yaflasak da
toplumsal kimlikle iliflkili de¤er
sistemlerimiz, 100 y›l öncesine göre
daha zay›f hale geldi. Bir baflka
soruna bakacak olursak, teknoloji
çok h›zl› gelifliyor. Özellikle sa¤l›k
alan›ndaki teknolojik geliflmeleri
alk›fll›yoruz ancak geliflen bu
teknolojilerle 2050’li y›llara
gelindi¤inde insan›n laboratuvar
ortam›nda üretilmesi mümkün olacak.
Organlar›m›z› de¤ifltirebilece¤iz ve
kopan uzuvlar›m›z› teknoloji ile
tamamlayaca¤›z. Ayr›ca beyin
üzerinde önemli çal›flmalar var ve
yapay zeka çal›flmalar› çok h›z
kazand›. Laboratuvarda insan üretme
süreci de bir insanl›k sorunu olarak
karfl›m›za ç›k›yor. Laboratuvarda
üretilecek insan›n ahlaki de¤erleri,
inançlar›, topluma ya da baflka
insanlara karfl› sorumluluklar› olacak
m› diye sormak gerekiyor.”

“Toplum olarak gelece¤imizi pek parlak
görmüyorum”

Dünyan›n her yerinde iflsizli¤in
artmaya bafllad›¤›na ve yapay
zekan›n insan gücünün yerine
kullan›ld›¤›na iflaret eden Prof. Dr.
B›çak, 2020’li y›llarda baz› cerrahi
operasyonlar› yapay zekal›
makinelerin yapaca¤›n› bu süreçlerin



BUS‹AD’dan
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Türkiye 1920’lere k›yasla oldukça
geliflmifl olsa da, Türkiye’nin
1920’lerde ‹ngiltere karfl›s›ndaki
konumu ile günümüzdeki konumu
ayn› m›? Ülke olarak bir yerlere geldik
ancak 2050’lere bakt›¤›mda toplum
olarak gelece¤imizi pek parlak
görmüyorum. Bu durumu de¤ifltirmek
için hem kendimiz hem dünya için
yarat›c› çal›flmalar› artt›rmam›z gerek.
2050’li y›llara gelindi¤inde mevcut
demokratik yap› devam ederse,
geliflmifl bat›l› ülkeler, dünyan›n
yar›s›n› üzerlerinden atarak yola
devam edecek. Dünyan›n öbür
taraf›nda açl›k çeken insanlar, bu
sistemin sorunu de¤il. 2030’lardan
itibaren dünya genelinde iklim
de¤iflikli¤ine ba¤l› olarak tar›msal
üretim düflerse mevcut sistem sürer
mi? Ülke içinde artan iflsizler,
yard›mlarla yaflamaya raz› olur mu,
yoksa isyan m› ç›kar›r? ‹syanlar
bafllarsa sistem çöker çünkü üretilen
mallar› alacak insan olmaz.

Günümüzde ortalama insan ömrü
art›yor ve emeklilik süreleri uzuyor.
ABD’de 85 yafl ve üzeri olan insan
say›s›, toplumun yüzde 10’unu
geçmifl durumda. Buna ba¤l› olarak
sosyal güvenlik sorunlar› gündeme
gelebilir. Elimizdeki gidiflata iliflkin
veriler, biraz karamsar bir tablo
çiziyor. Ahlaki aç›dan geldi¤imiz
noktada birbirimize çok da zarar
vermeden gelece¤imizi
kurgulayabilmemiz zor görünüyor.

Biz bu noktada bir dünya devleti
modeli öneriyoruz. 2030’larda

olmas›n› bekledi¤imiz iklim
de¤ifliklerini görmeden tüm dünya
ülkeleri bir bar›fl anlaflmas› yapmal›
ve bir dünya devleti kurulmal›. Bu
dünya devleti çat›s› alt›nda tüm
devletler bir araya gelmeli. Devletler
birer valilik fleklinde bu çat› alt›nda
yer almal›. Bu çat› alt›nda ekonomik
eflitsizlik ortadan kalkmal› ve paylafl›m
adil yap›lmal›. Devletlerin birbirine
sald›rmas›n› ortadan kald›r›rsak,
savunma alan›ndaki bütçeleri
yoksullukla mücadeleye
harcayabiliriz. Demokrasi kavram›
partisiz olarak devam etmeli. Çünkü
partiler günümüzde kabile partilerine
dönüfltü. Bu süreçte yöneticilerin
denetlenmesi de flart. fieffafl›k ve
hesap verebilirlik olmazsa olmazlar
aras›nda olmal›.”



BUS‹AD’›n BTSO ziyaretinden
ortak proje karar› ç›kt›
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BUS‹AD ve BTSO ifl ve iflçi
bar›fl›yla ilgili olarak ortak proje
gelifltirme yönünde ilkesel karara
vard›.

BUS‹AD Yönetimi, güven 
tazeleyerek yeniden görev 
üstlenen BTSO Yönetim Kurulu

Baflkan› ‹brahim Burkay ve Yönetim
Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Karfl›l›kl›
görüflmelerde proje bazl› ifl birli¤i
önerileri de¤erlendirilirken, ilk etapta
BUS‹AD’›n üzerinde çal›flt›¤› ifl ve iflçi
bar›fl›n› gelifltirmeye yönelik projede
ifl birli¤i yap›lmas› yönünde karar
al›nd›.

BTSO Hizmet Binas›’nda

gerçeklefltirilen ziyarete BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay ve Baflkan Yard›mc›lar› U¤ur
Urkut ile Bu¤ra Küçükkayalar’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Üyeleri Gonca
Yerliyurt, Burhan Çak›r, Selim Akbafl
ve Genel Koordinatör Basri
Tüfekçio¤lu kat›ld›. Kurumlar
düzeyinde uzun y›llar›n ard›ndan
baflkanlar›n ilk kez bir araya geldi¤i
ziyarette BTSO Baflkan Yard›mc›s›
Cüneyt fiener, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve BTSO Meclis Baflkan› Ali U¤ur da
haz›r bulundu.

Yeni BTSO Yönetimine baflar›lar
dileyen BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, kurumlar›n ifl birli¤i içinde
birlikte yol almas›n› önemsediklerini

ve yeni dönemde BTSO ile BUS‹AD
aras›nda ortak çal›flmalar
yürütülebilece¤ini belirtti.

Son dönemde özellikle ifl ve iflçi
bar›fl›n› gelifltirmeye yönelik yeni bir
proje üzerinde çal›flt›klar›n› ifade eden
Türkay, “‹fl ve iflçi bar›fl› ile ilgili
herkesin problemleri var. Bu
problemlerin çözülmesi noktas›nda
ortak bir çal›flma yaparak bu alanda
bir katma de¤er oluflturabiliriz. Bu
çal›flman›n dünyada çeflitli örnekleri
var. Biz bu örnekleri Türkiye flartlar›na
göre uyarlayarak hayata geçirebiliriz.
Bursa ifl dünyas›n› temsil eden iki
kurum olarak bu konuda birlikte yol
alabilece¤imizi düflünüyorum” diye
konufltu.



sonras› çal›flmalara bafllayabiliriz.
Kolay bir süreç de¤il ancak ifl ve iflçi
bar›fl›n› sa¤lamak ad›na söz konusu
projenin faydal› olabilece¤ini
düflünüyorum” diye konufltu.

“Bursa’n›n pek çok sanayi dal›nda
önemli potansiyeli var”

Baflkan Türkay, BUS‹AD’›n gelifltirdi¤i
Mesleki ve Teknik E¤itimi ‹yilefltirme
Projesi hakk›nda da BTSO Yönetimini
bilgilendirerek, konunun öneminin
alt›n› çizdi. BTSO Baflkan› ‹brahim
Burkay da nitelikli teknik ara eleman
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BTSO Yönetim Kurulu Baflkan›
‹brahim Burkay da söz konusu
projenin kurumlar aras›ndaki iliflkileri
gelifltirmek ad›na önemli bir f›rsat
olabilece¤ine iflaret ederek, “BTSO
olarak Türkiye’nin bu alandaki say›l›
Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezlerinden birini kurduk.

‹fl dünyas›nda yaflanan hukuki
sorunlar› mahkemeye tafl›nmadan
çok daha k›sa sürede ortadan
kald›rmay› amaçlayan bu
merkezimizin de içinde olaca¤› bir
proje gelifltirilebilir. Protokol süreci

aç›¤›na çözüm getirmek amac›yla
özellikle OSB’ler bünyesinde mesleki
teknik e¤itim kurumlar›n›n
yayg›nlaflmas› gerekti¤ine vurgu
yaparak, “Bursa’da 22 OSB var ve
her OSB’nin yap›s› farkl›. ‹çinde
bulundu¤umuz Bursa OSB’de
otomotiv, makine ve tekstil a¤›rl›kl›
derslerin oldu¤u bir yap›
oluflturulabilir. Çünkü her bölgenin
ihtiyaç alanlar› belli. Bölge baz›nda
sürdürülebilir çal›flmalar yap›lmas›nda
fayda olaca¤›n› düflünüyorum.

Bursa’n›n pek çok sanayi dal›nda
önemli potansiyeli var. Örne¤in
savunma sanayi kümelenmesinde
160 firmaya ulaflt›k ve bu firmalar
baflta ‹HA ve S‹HA’lara olmak üzere
di¤er milli savunma sanayi projelerine
de önemli parçalar üretiyor. Bursa
ayr›ca Endüstri 4.0 dönüflümünü de
tart›fl›yor. Bu alanda da DOSAB’daki
yerimizde Endüstri 4.0 tabanl› ve
üretime dönük bir simülasyon merkezi
kurduk. Merkez önümüzdeki aylarda
faaliyete geçecek” diye konufltu.

Ziyaretler
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MARS‹FED’ten BUS‹AD’a ziyaret
MARS‹FED Yönetim Kurulu
Baflkan› Ramazan Kaya ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
BUS‹AD’a nezaket ziyareti
gerçeklefltirdi. Ziyarette kentin
önde gelen di¤er STK’lar› ve
kamu kurum ve kurulufllar› ile
ifl birli¤i içinde olarak, kent
ad›na ortak fayda üretilmesinin
önemi üzerinde duruldu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’›n ev 
sahipli¤inde gerçeklefltirilen

ziyarete MARS‹FED Yönetim Kurulu
Baflkan› Ramazan Kaya ve Yönetim
Kurulu Üyeleri kat›ld›. Samimi bir
ortamda gerçeklefltirilen ziyarette
konuflan MARS‹FED Baflkan›
Ramazan Kaya, geçti¤imiz fiubat
ay›nda gerçeklefltirdikleri genel kurul
sonras› görevi devrald›klar›n›
hat›rlatarak, sonras›ndaki süreçte üye
dernekleri ziyaret ederek bilgi al›fl
veriflinde bulunduklar›n› belirtti.
BUS‹AD’›n kendileri için her zaman
ayr› bir önem arz etti¤ine vurgu yapan
Kaya; Türkiye’nin ikinci, Bursa’n›n ise
ilk S‹AD’› olma özelli¤i tafl›yan
BUS‹AD ile ortak projeler
gerçeklefltirmeye her zaman aç›k
olduklar›n› kaydetti.

Geçti¤imiz dönemde MARS‹FED’in
yeni üye dernekler kazand›¤›na
de¤inen Kaya, “Yeni dönemde biz
de MARS‹FED’e ba¤l› üye dernek
say›s›n› artt›rmaya ve üye
derneklerimizle olan iç iletiflimi
gelifltirmeye çal›flaca¤›z. Bu süreçte
BUS‹AD’›n deste¤ini önemsiyoruz.
Amac›m›z ifl dünyas›n› en iyi flekilde
temsil etmek. Bu noktada di¤er
STK’larla ve kamu kurum ve
kurulufllar› ile olan iletiflimi
gelifltirmemiz de son derece önemli”
diye konufltu.

“Hepimiz Bursa için çal›fl›yoruz”

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
da BUS‹AD’›n bir çat› kuruluflu olan
MARS‹FED’e ba¤l› olarak
çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü ifade
ederek, geçmiflte oldu¤u gibi
gelecekte de her türlü ifl birli¤ine ve
ortak projelere destek vermeye haz›r
olduklar›n› dile getirdi. ‹fl dünyas›n›
ilgilendiren bir konuda farkl›
kurumlar›n farkl› projeler gelifltirmesi
yerine ortak bir projede yol
almalar›n›n, ortak sinerji oluflturulmas›
ve tek ses olunmas› ad›na daha
verimli olaca¤›na iflaret eden Türkay,
“Hepimiz Bursa için çal›fl›yoruz. Baz›
kurumlar›n fikir farkl›l›klar› olsa bile
ayn› amaç do¤rultusunda birleflmek

ve ayn› hedef için çal›flmak son
derece isabetli olacakt›r. Sonuçta
herkes bu kentin kazanmas› için çaba
gösteriyor. O nedenle kentin önde
gelen tüm STK’lar› ve kamu kurum
ve kurulufllar› ile eflgüdüm sa¤lamay›
ve ortak fayda üretilmesini son derece
önemsiyoruz” diye konufltu.

Karfl›l›kl› görüflmeler ve bilgi al›fl verifli
sonras›nda, günün an›s›na
gerçeklefltirilen plaket takdim töreni
ve toplu foto¤raf çekimi ile ziyaret
program› sona erdi.



Saadet
Partisi
BUS‹AD'a
ekonomi
politikalar›n›
anlatt›
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Saadet Partisi Bursa ‹l Baflkan›
‹smail Özdemir ve Bursa 2.
Bölge 1.S›ra Milletvekili Aday›
Mehmet Atmaca'n›n da
aralar›nda bulundu¤u bir heyet,
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i 'ni (BUS‹AD) ziyaret
ederek 24 Haziran seçimi öncesi
partilerinin ekonomi
politikalar›n› anlatt›.

Saadet Partisi Heyeti'ni, BUS‹AD
Baflkan› Ergun Hadi Türkkay ve
BUS‹AD Genel Koordinatörü

Basri Tüfekçio¤lu karfl›lad›.

Ziyarette, AK Parti Hükümeti'nin
ekonomi politikalar›n›, “Ald›klar›
borçlar› topra¤a gömdüler” diyerek
elefltiren ‹l Baflkan› Özdemir,
kendilerinin önceliklerinin baflta tar›m
ve sanayi olmak üzere üretim
oldu¤unu söyledi.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
da, y›llard›r kendisinin de üretimin
önemine vurgu yapt›¤›n› belirterek,
“Üretmeyen ülke hiç bir fley
yapamaz” dedi. Türkay, Türkiye için
üretimin vazgeçilemez unsurlar›
aras›nda tar›m ve hayvanc›l›k
oldu¤unu da kaydederek, “Çiftçiler
desteklenmeli” dedi. Türkay, Türkiye
için vazgeçilmez bir di¤er unsurun
da e¤itim oldu¤unu belirterek,
“Endüstri 4.0 ve yapay zekan›n
konufluldu¤u yerde e¤itimde reform
flart” ifadelerini kulland›.

Türkay, Saadet Partisi Heyeti'ne

BUS‹AD'›n siyaset, adalet, ekonomi
ve e¤itim sistemine iliflkin
beklentilerinin anlat›ld›¤› bir rapor da
sundu.

Türkay, Özdemir ve Atmaca'ya
ziyaretlerinden dolay› bir nezaket
plaketi sunduktan sonra, seçim
sürecinde kolayl›klar da diledi.

Ziyaretler



Bursa Sanayicileri ve  ‹fladamlar›
(BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Üyeleri,  Bursa Uluslararas›
Tekstil Ticaret ‹fl Merkezi
(BUTT‹M) Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali Tiryaki’yi makam›nda
ziyaret etti.
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BUS‹AD’dan BUTT‹M’e ziyaret

Z iyaret s›ras›nda BUTT‹M hakk›nda
bilgi veren Tiryaki, 265 bin 
metrekare kapal› alana sahip

BUTT‹M’de yüzde 90’a varan
dolulukla çal›flt›klar›n› söyledi.

Tiryaki, 2 bine yak›n dükkan ve ofisin
aktif olarak çal›flt›¤› BUTT‹M’de
döflemelik ve ev tekstilinde iddial›
olmak istediklerini belirterek, flöyle
devam etti: “Viflne Caddesi’nde bebe
ve çocuk giyimcilerin elde etti¤i
baflar›y› buraya da uygulamak
istiyoruz. Al›m heyetleri getirmeye
bafllad›k. Pazarlamada eksiklerimiz
var. BTSO’nun slogan›n›n› kendimize
uyarlad›k. BUTT‹M büyürse Bursa
büyür, Bursa büyürse Türkiye büyür.
Adliye binas›n aç›lacak olmas›,
tramvay›n bitmek üzere olmas›, Bilim
ve Teknoloji Merkezi’nin büyümesi
ve fuar merkezinin Orman Bölge’yi
de içine alacak flekilde geliflece¤i
beklentisi BUTT‹M’i daha da cazip
k›l›yor.”

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ise, Türkiye’de
pazarlama ve pazarlama stratejisi
konusunda eksiklerin oldu¤unu
belirterek, “BUTT‹M de profesyonel
bir destek almal›” dedi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci, Yönetim
Kurulu Üyesi Burak An›l ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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Özdilek: Amaç itibarl› yaflamak

Ziyaretler

Özdilek Afi. Yönetim Kurulu 
Baflkan› Hüseyin Özdilek, 
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›

Ergun Hadi Türkay, Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Bu¤ra
Küçükkayalar, Yönetim Kurulu Üyesi
Gonca Yerliyurt ve BUS‹AD
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu’ndan
oluflan heyeti Özdilek Afi’deki
makam›nda a¤›rlad›.

Oldukça samimi bir ortamda ifl
dünyas›n›n sorunlar›n›n konufluldu¤u
ziyarette Özdilek, tar›m ve sanayi
üretimlerinin düflüklü¤ünden

bahsederken, “Tar›m için Hollanda’ya
bir heyet gönderilmeli ve nas›l
çal›flt›klar› rapor haline getirilmeli”
dedi. Özdilek, “Bizde tarlalar›n
toplulaflt›r›lmas› yap›lam›yor. E¤itimli
çiftçilik olmuyor. Biz, Yeniflehir’deki
tesisimizde, 30 kifli ile y›lda 5 bin bafl
hayvan yetifltiriyoruz. Çok modern
bir tesis yapt›k. Tar›ma e¤ilmemiz
flart” dedi.

Özdilek, sanayideki istihdam
rakam›n›n da yüzde 25’lerden 40’lara
ç›kar›lmas›n›n önemine de¤indi.
Sohbet s›ras›nda Özdilek, “‹fladam›
olman›n amac› nedir?” sorusunu
BUS‹AD’›n gündeme getirmesi
gerekti¤ini belirterek flöyle devam
etti:
“Kimseye muhtaç olmadan kendini
ve bakmakla yükümlü oldu¤un
insanlar›n ihtiyaçlar›n› sa¤lad›ktan
sonra iflini büyütmek. Yedi¤in para
belli, kazanc›n›n binde birini
yiyemezsin. Böyle bir sanayici kay›t

içinde de¤ilse bir yanl›fl var demektir.
Kurumsallaflam›yor. Kasay› tan›d›¤›na
b›rak›yor, ona muhtaç kal›yor. Aç›klar›
bildi¤i için onu el üstünde tutuyor.
Kay›tl› olsa liyakat olacak. Ölümsüz
de¤iliz. Bu paralar, benim itibar›m›
art›rm›yor. Tutarl›l›k ve yapt›klar›m›z
itibar›m›z› artt›r›r. Amaç para
kazanmak de¤il, para araç. Amaç
itibarl› yaflamak.”

BUS‹AD Yönetim Kurulu da bu sözler
üzerine düzenlenecek bir etkinlikte
Hüseyin Özdilek’in tecrübelerini
paylaflmas›n› istedi. Özdilek, bu iste¤i
seve seve yerine getirece¤ini belirtti.
Sohbette ayr›ca sanayi için e¤itim
konusuna da de¤inilirken; BUS‹AD’›n
projesi olan Hayri Terzio¤lu Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
gerçeklefltirdi¤i ‘BUS‹AD S›n›f›’
uygulamas›n›n Hüseyin Özdilek
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
de hayata geçirilmesi ilkesel olarak
benimsendi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun
nezaket ziyaretleri çerçevesinde
konuk oldu¤u Bursa ve Türkiye
sanayinin duayen isimlerinden
Hüseyin Özdilek, BUS‹AD’›n
“‹fladam› kimdir?” sorusunu
gündemde tutmas›n› önerdi.
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US‹AD Yönetim Kurulu, Rota 
Bar›flç› Matbaac›l›k ve Tan›t›m 
Hizmetleri A. fi. Yönetim Kurulu

Baflkan› Erdo¤an Bilenser’i,
makam›nda ziyaret etti.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›lar› Bu¤ra
Küçükkayalar ve Mustafa Ekinci ile
Yönetim Kurulu Üyeleri Gonca
Yerliyurt, Osman Nemli ve BUS‹AD

Bursa’n›n en büyük sorunu
sürdürülebilir kentleflme

BUS‹AD’›n duayen üyelerinden
Bursa Büyükflehir Belediyesi Eski
Baflkan› Erdo¤an Bilenser,
Bursa’n›n yeflilini, havas›n›,
suyunu ve topra¤›n› kaybetti¤ini
belirterek, kentin en büyük
sorununun sürdürülebilir
kentleflme oldu¤unu söyledi.

B

Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ile BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›. Ziyarette, gerek
belediye baflkanl›¤› gerekse
ifladaml›¤› döneminde edindi¤i
tecrübeleri aktaran Bilenser, “Bursa
yeflilini kaybediyor. BUS‹AD bir fleyler
yapabilmeli” diyerek, flöyle devam
etti: “Çok do¤al olarak ifl dünyas›,
para, sanayi ve ticaret bölümüne
kendini kapt›r›yor. Ama bat›daki böyle
bir örgütün sürdürülebilir kentleflme,
sürdürülebilir geliflme konusunda
ajandas› vard›r. Bursa’da bu ifl ciddi
problem. Havas› suyu en çok kirlenen
kentlerden. Tar›m nedeniyle özellikle.
Havas› en kötü havalardan biri.
Sürdürülebilir kentleflme çok önemli.
Kentlerin özelli¤ini devam ettirmeli.
Bursa, ciddi bir tehditle karfl› karfl›ya.
En önemli sorun nedir dendi¤inde
bu ifli düflünmeli.”
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n

yeni sanayi bölgesine a¤›rl›k verdi¤ini
de kaydeden Bilenser, “OSB’ye girin
yüzde 20’si bofltur. Sat›l›k, kiral›k dolu.
Bursa’da sanayi bölgelerinde
fabrikalar›n toplam yüzde 55 bofltur”
diye konufltu.

Y›llar önce  Tofafl CEO’su Ali Pand›r’›
BUS‹AD Eski Baflkanlar›ndan Arif
Özer’le ziyaret ettiklerini ve Pand›r’›n
kendilerine, “Bu vadideki ulafl›m
büyük sorun haline dönecek. Bize
günde onlarca yüzlerce t›r malzeme
getiriyor. Bunun sonu ne olacak? “
dedi¤ini aktaran Bilenser, flöyle
devam etti: “Sanayi kenti olmak baz›
avantajlar› beraberinde getiriyor. Ama
çevresel riskleri de getiriyor. Öyle
olunca bazen Bursa bu kadar
büyümeseydi de kapl›ca, tar›m,
turizm, Osmanl›’ya baflkentlik yapm›fl
bir kent olarak m› kalsayd›? diye
düflünüyorum.”



Ziyaretler
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Ulafl›m…

Sohbet s›ras›nda BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Ekinci ise,
Marmara Bölgesi, ‹zmit, Bursa,
Düzce’ye kadar olan havzadaki
otomotiv ve tekstil altyap›s›n›n
dünyan›n hiçbir yerinde olmad›¤›n›
ifade etti.

Ekinci, “Ancak, eleman s›k›nt›m›z
art›yor. Ama yine de bu bölge cevher.
Bunun fark›na varmam›z gerek.
Üniversiteye ‘gelin kullan›n bizim
imkanlar›m›z›’ diyoruz. ‹lgilenen yok”
diye konufltu.

Bursa’n›n hava ve demiryolu ulafl›m›
da sohbet s›ras›nda gündeme geldi.

Bilenser, hava ulafl›m›n›n Bursa için
zor bir ifl oldu¤unu, zaman›nda çok
denendi¤ini ve ‹stanbul’a yak›nl›¤›n
buna engel oldu¤unu da söyledi.
Bilenser, ayr›ca Bursa’n›n Sanayi
Gücü ad›yla bir kitap yap›lmas›
gerekti¤ine iflaret etti.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay

ise, Bursa’n›n yeflilini kaybetmemesi
do¤rultusunda, kendilerinin de 5
y›lda, 500 dönümlük, 5 park yap›lmas›
önerilerinin oldu¤unu kaydetti.
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‘Hizmet sektöründe de
istihdam sorunlar› var’

Teknik Oto Afi. Genel Müdürü
Gürol Mumcu, gençlerin
sorumluluk ve ifl yapma ahlak›
konusunda noksanlar› oldu¤unu
da kaydetti.

BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun üye
ziyaretleri kapsam›nda konuk 
oldu¤u Teknik Oto Afi. Yönetim

Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ve Genel
Müdürü Gürol Mumcu, BUS‹AD’›n
ziyaretinden duydu¤u memnuniyeti
ifade etti.

Derne¤in üyelerine yönelik bu
nezaket ziyaretlerini çok faydal›
buldu¤unu belirten Mumcu,
BUS‹AD’dan beklentilerini de anlatt›.

Mumcu, aktif olarak etkinliklere
kat›lamasa da gelen bildirimlerle
takibini sürdürdü¤ünü söyledi. Sohbet
s›ras›nda dünya ve Türkiye ekonomisi
de konufluldu. Mumcu, ABD ve AB
aras›ndaki gümrük duvar› savafllar›n›n
kendi sektörleri aç›s›ndan s›k›nt›lar
yarataca¤›n› söyledi.

Mumcu, hizmet sektöründeki istihdam
sorunlar›ndan bahsederek,
s›k›nt›lar›n›n çözümü konusunda
yap›lacaklar›n önem arz etti¤ine iflaret
etti. Gençlerin sebatkar olmad›¤›n›,
hizmet sektörünün gerçeklerine
uygun bir bilinç yap›s›na
kavuflturulmas› gerekti¤ine dikkat
çeken Mumcu, gençlerin sorumluluk
ve ifl yapma ahlak› konusunda

noksanlar› oldu¤unu da kaydetti.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay da, BUS‹AD üyesi
gençlerin etkinliklere kat›l›m›n›
önemsediklerini söyledi. Türkay,
BUS‹AD’›n yürüttü¤ü  projeler
hakk›nda bilgi verdi.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Bu¤ra Küçükkayalar,
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt
ile BUS‹AD Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer kat›ld›.



Ziyaretler
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ap›m›nda bizzat emek verdi¤i 
DOSAB’daki ak›ll› fabrika 
binas›nda gerçekleflen ziyarette,

Coflkun ‹rfan, bina hakk›nda bilgiler
de verdi. ‹rfan, ya¤mur suyunu
kulland›klar›n›, ›s› geri kazan›m
sistemiyle fabrikan›n ›s›t›l›p
so¤utuldu¤unu belirterek ciddi
tasarruf sa¤lad›klar›n› söyledi. ‹rfan,
izolasyona da önemli yat›r›mlar
yapt›klar›n› belirterek, binalar›yla ilgili
çok önemli yerlerden övgüler
ald›klar›n› da söyledi.

Coflkun ‹rfan, Uluslararas› Hilton
Otelleri’nin dünyadaki stratejik partner
düzeyine ç›km›fl tek Türk firmas›
olduklar›n› da belirterek, Electrolux’le
ortakl›klar› sayesinde ‹kea’n›n
‹talya’daki servis hatlar›n› da
yapt›klar›n› kaydetti. ‹rfan, yurt d›fl›
ifllerde en büyük s›k›nt›lar›n›n, vize
konusunda oldu¤unu da belirtti. ‹rfan,
fabrika giriflinde bulunan yaflayan

Evinoks BUS‹AD’› gururland›rd›
Yaz döneminde üye ziyaretlerine
a¤›rl›k veren BUS‹AD Yönetim
Kurulu,  BUS‹AD’›n en eski
üyeleri aras›nda olan Evinoks
Afi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Coflkun ‹rfan’a misafir oldu.

Y

showroom ve demo mutfa¤› da
BUS‹AD heyetini gezdirerek,
yapt›klar› çal›flmalara iliflkin bilgiler
verdi.

BUS‹AD’›n tarihinin konufluldu¤u ve
bu tarihin kitaplaflmas›n›n da
gündeme geldi¤i ziyarette, 2+2
baflkanl›k sisteminin nas›l getirildi¤i
ve bunun uygulanmas›n›n önemine
de de¤inildi.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›lar› Bu¤ra
Küçükkayalar ve Mustafa Ekinci ile
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt
ve BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ile BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.



US‹AD’›n üye ziyaretleri 
kapsam›nda konuk oldu¤u 
Orhan Holding Yönetim Kurulu

“Ticaret savafllar› tedirgin ediyor”
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Orhan Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Murat Orhan, ABD
Baflkan› Donald Trump’›n ald›¤›
kararlarla bafllayan ticaret
savafllar›n›n sektörlerinde
s›k›nt›ya neden oldu¤unu söyledi.
Orhan, “biz büyüyoruz ama bu
gümrük tarifelerindeki
de¤iflimlerle her fley alt üst
oluyor” dedi.

Baflkan› Murat Orhan, 13 ülkede
fabrikalar› oldu¤unu belirterek, flöyle
konufltu:
“‹ran’a ABD ambargosunu art›r›yor,
firmalar› zorluyor. Fransa ‹ran’dan
ç›kmay› tart›fl›yor. Bu ABD’nin stratejik
bir takti¤i de olabilir. Ama Türkiye
‹ran iliflkisi devam edecek gibi
görünüyor. Buradan bize yapt›r›m
gelecek mi? Biz de Çin, ‹ran Rusya’ya
yönelece¤iz gibi. Bu yaflananlar
tedirginli¤e neden oluyor.”

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim

Kurulu Baflkan Yard›mc›lar› Bu¤ra
Küçükkayalar ve Mustafa Ekinci ile
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt
ve BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ile BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.

Sohbet s›ras›nda BUS‹AD Baflkan›
Türkay da, “Paraya ulafl›m da art›k
zor olacak gibi. Biz de bu sürece
ekonomik olarak çok da iyi
yakalanmad›k” ifadelerini kulland›.
Ziyarette, ayr›ca, istihdamda yaflanan
sorunlar da gündeme geldi.B
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Parlam›fl: Azerbaycan’da potansiyel var
BUS‹AD’›n duayenlerinden Atilla
Parlam›fl, kardefl ülke Azerbaycan
yap›lacak bir gezi ile yat›r›m
imkanlar›n›n araflt›r›lmas›n›
önerdi.

BUS‹AD Yönetim Kurulunun 
üyeleri ziyaret program›nda 
konuk oldu¤u Derne¤in duayen

ismi Atilla Parlam›fl, kardefl ülke
Azerbaycan’a yapt›¤› gezi hakk›nda
bilgi vererek, BUS‹AD’›n da bu ülkeye
bir ifl gezisi yapmas› tavsiyesinde
bulundu.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim

Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Mustafa
Ekinci ile BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.
Ziyarette Duayen Atilla Parlam›fl’›n
yan› s›ra o¤lu BUS‹AD Üyesi Haluk
Parlam›fl da haz›r bulundu.

BUS‹AD’›n eski dönemlerinin de
konufluldu¤u ziyarette Atilla Parlam›fl,
kendisinin resmi okulunun yan› s›ra
DOSAB ve BUS‹AD’da da
üniversiteler bitirmifl olarak
gördü¤ünü söyledi.

Parlam›fl, BUS‹AD heyetinin
ziyaretinin kendisini çok memnun

etti¤ini belirterek, “Hat›r sormak çok
önemli bir davran›flt›r” dedi. Parlam›fl,
ziyaretten haberdar olunca haz›rl›k
yapt›¤›n› da belirterek, Azerbaycan
ziyareti hakk›nda bilgiler verdi.

Parlam›fl’›n, ‘iki devlet tek millet’
anlay›fl›yla hareket etti¤imiz kardefl
Azerbaycan’la ifl imkan›n› art›rmak
için bir gezi düzenlemesi önerisi,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay taraf›ndan olumlu
karfl›land›. Türkay, gelecek y›l ilkbahar
aylar› için böyle bir planlama
yap›labilece¤ini söyledi.

Ziyaretler
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“Ö¤renci de¤iflimine önem verilmeli”

BUS‹AD Yönetim Kurulu, eski
üyelerden Ayd›n Topbafl’›
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n›
yapt›¤› Dibafl Tekstil Afi’de ziyaret
etti.

Z iyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, 
Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.

Ziyarette BUS‹AD’›n Kurucu Baflkan›
rahmetli Do¤an Ersöz’le ilgili an›lar
konuflularak  yad edilirken, Topbafl,
üyelik sürecini kendine ait üslubuyla
anlatt›. BUS‹AD’a önerilerini de
aktaran Topbafl, “Kal›c› bir fleyler
yapmak gerekli. Ö¤renci de¤iflimi ya
da burs sistemi kurulmal›.
Yap›labilirse yurt d›fl› temsilcilik de
aç›labilmeli” dedi.

BUS‹AD faaliyetlerinden bir süredir
uzak kalmas›n› memleketi Sivas’›n
Y›ld›zeli ilçesinde yap›m›n›

üstlendikleri okul ve yurt gibi hay›r
iflleriyle ilgilenmelerine ba¤layan
Topbafl, ayr›ca Alaflar’da da 40 bin
metrekare bir lojistik depo infla
ettiklerini söyledi.

Sohbetin bir bölümüne kat›lan Ayd›n
Topbafl’›n o¤lu Sedat Topbafl da
BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun üye
olmas› yönünde ça¤r›s›n›
de¤erlendirece¤ini söyledi.



117 Bak›fl 144

“Meslek içi yaflam boyu e¤itim flart”
EMKO Elektronik Yönetim Kurulu
Baflkan› Ayhan Ispalar, BUS‹AD’›n
e¤itimde öncü oldu¤unu söyledi.

Üyeleri yerinde ziyaret program› 
kapsam›nda BUS‹AD Yönetim 
Kurulu, EMKO Elektronik Yönetim

Kurulu Baflkan› Ayhan Ispalar’a konuk
oldu.

Ziyaret s›ras›nda Ar-Ge merkezleri
gündemin ilk konusu oldu. Ayhan
Ispalar 23 Ar-Ge mühendisi
çal›flt›rd›klar›n› ve Ar-Ge Merkezi
unvan›n› ald›klar›n› söyledi. Ar-Ge
merkezlerinin sürdürülebilir oldu¤u
yönünde flüpheleri oldu¤unu belirten
Ispalar, “Devlet destekleri proje bazl›.
Sürekli proje bulmak kolay de¤il.
Ayr›ca bu merkezlerin iflletmelere
negatif etkisi de oluyor. Mühendis,
Ar-Ge merkezi olan yerde daha çok
ücret alaca¤› için oraya gidiyor” dedi.

Endüstri 4.0’›n da konufluldu¤u
sohbette, üniversiteden mühendis
olarak ç›kman›n yetmedi¤ini, art›k
daha da uzmanlaflma gerekti¤ini
söyleyen Ispalar, “Meslek içi yaflam
boyu e¤itim art›k olmazsa olmaz.
Kimse inovasyon demezken BUS‹AD
bunun sempozyumunu yapt›. fiimdi
BUS‹AD Endüstri 4.0’› konufluyor.
Data analizcisi insanlar yetiflmeli.
BUS‹AD bu ifllerin öncüsü olmufltur,
olmal›d›r” diye konufltu.

Demirtafl Organize Sanayi
Bölgesindeki fabrika binas›nda
gerçeklefltirilen ziyarete BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.

Ziyaretler
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‹stanbul Caddesi de¤ifliyor

BUS‹AD Yönetim Kurulu, yaz
döneminde üye ziyaretleri
kapsam›nda Yeminli Mali
Müflavir Tu¤rul Dirimtekin’in
konu¤u oldu.

Ü lke ekonomisi ve BUS‹AD’dan 
beklentilerin konufluldu¤u 
sohbette Dirimtekin, ofisinin

BUTT‹M’de olmas›ndan dolay›
ticaretteki hareketleri buradaki
canl›l›ktan takip edebildi¤ini söyledi.

Dirimtekin, “Son zamandaki sakinlik
ifllerin iyi gitmedi¤ini gösteriyor”
derken, BUTT‹M’e ra¤betin
hukukçulardan geldi¤ini de kaydetti.
Dirimtekin, yeni adliyenin yak›na
yap›lmas›ndan dolay› bölgede 9 bin
kiflilik bir yo¤unluk beklendi¤ini de
kaydetti.

Yalova Yolu ad›n›n ‹stanbul Caddesi
olarak de¤iflti¤i bölge için yeni
geliflmeler konusunda da bilgi veren
Dirimtekin, “17 gökdelen için ruhsat
al›nd›¤›n› duyduk. Oteller ve plazalar
merkezi olacak bu bölge” dedi.

Sohbet s›ras›nda, yerli otomobilden,
istihdam sorunlar›na, emeklilikten
teflviklere kadar ülke ekonomisine
iliflkin pek çok konu da masaya
yat›r›ld›.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu

Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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VALEO BUS‹AD’›n e¤itim
çal›flmalar›na s›cak

Valeo Bursa Genel Müdürü Tuna
Ar›nc›, BUS‹AD’›n sanayiye dönük
e¤itim çal›flmalar›na destek
vermeye haz›r olduklar›n› söyledi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu, yaz 
döneminde üye ziyaretleri 
kapsam›nda Valeo Bursa Genel

Müdürü Tuna Ar›nc›’n›n konu¤u oldu.

Ülke ekonomisi ve otomotiv
sektörünün durumu ve BUS‹AD’dan
beklentilerin konufluldu¤u sohbette
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Türkay, Endüstri 4.0 çal›flmalar›,
Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme Program›
ve Hayri Terzio¤lu Mesleki ve
Anadolu Teknik Lisesi’nde sanayiye
dönük açt›klar› s›n›f hakk›nda bilgiler
verdi.

Türkay, Hayri Terzio¤lu Meslek
Lisesi’nden mezun olacak çocuklara
bir y›l boyunca deneme çal›flmas›
yap›lmas› için Valeo’dan destek istedi.

Valeo Bursa Genel Müdürü Tuna
Ar›nc› ve sohbete kat›lan Valeo ‹nsan
Kaynaklar› Müdürü Alkan Y›ld›r›m da
bu iste¤i memnuniyetle
de¤erlendireceklerini, hatta buradaki
bak›mc› ve CNC ö¤rencilerine ek
olarak kal›pç› program›n›n da
aç›lmas›n› önerdiler.

Sohbette Ar›nc›, Valeo Türkiye
hakk›nda da bilgiler vererek,
yat›r›mlar›na h›z kesmeden devam
ettiklerini söyledi. Ar›nc›, ifl dünyas›n›n
ortak sorunu kalifiye eleman s›k›nt›s›na
da de¤indi.

Ziyaretler

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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“S›cak iliflkiler STK’lar› canland›r›r”

Plaza Turizm A.fi. Genel Müdürü
Serdal Can, uzun y›llard›r baflta
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) olmak üzere
sivil toplum kurulufllar›nda
çal›flt›¤›n› ve üyeler aras›ndaki
s›cak iliflkilerin baflar›y›
getirdi¤ine flahit oldu¤unu
söyledi.
BUS‹AD Yönetim Kurulu üyeleri
ziyaret program› kapsam›nda
Plaza Turizm Genel Müdürü
Serdal Can’› makam›nda ziyaret
etti.

Z iyaretten memnuniyetini dile 
getiren Can, “Sivil toplum 
kurulufllar›ndaki çal›flmalardan

edindi¤im tecrübe, s›cak iliflkiler
baflar› getiriyor. O nedenle ziyaretiniz
için teflekkür ederim” dedi.

Sohbette, BUS‹AD’›n üyelerine yönelik
yurt d›fl› gezileri de gündeme geldi.
Can, konuyla ilgili çal›flmalar›
yapmaya haz›r olduklar›n› söyledi.

Sohbet s›ras›nda 40. y›l etkinli¤ine
iliflkin de görüfl al›flveriflinde
bulunuldu.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›

s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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“Rekabet Merkezi’ni birlikte kurabiliriz”
URTEB Baflkan› Ahmet Özenalp,
BUS‹AD ile birlikte Rekabet
Merkezi kurulabilece¤ini söyledi.

DTG D›fl Ticaret Dan›flmanl›¤› 
Yönetim Kurulu Baflkan› ve 
Uluslararas› Rekabet ve Teknoloji

Birli¤i Genel Baflkan› (URTEB) Ahmet
Özenalp, Bursa Organize Sanayi
Bölgesi’ne kurmak istedikleri Rekabet
Merkezi için Bursa Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i’ne (BUS‹AD)
iflbirli¤i ça¤r›s› yapt›.

BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun  üyeleri
ziyaret kapsam›nda konuk oldu¤u,
DTG D›fl Ticaret ve Gümrük
Hizmetleri Yönetim Kurulu Baflkan›
Özenalp ziyaretten duydu¤u
memnuniyetini dile getirdi.

Özenalp, URTEP Baflkan› olarak,
rekabete özel bir önem verdi¤ini
belirterek, “OSB’de bir rekabet
merkezi kurmak istiyoruz. BUS‹AD-
URTEP ve OSB birlikte olabilir.
Üniversitede yapt›k bunlar›. 400 üyeli
Rekabet Toplulu¤u kurduk. Ne
yapacaksak gençlerle yapaca¤›z.
Sanayicimizin bilgilenmesi gerekir”
dedi.

Özenalp, sanayicilerin rekabete haz›r
olmad›¤›n›, yapt›klar› hatalar› da

bilmeden yapt›¤›n› da kaydederek,
“Bunu gerçeklefltirebilirsek, Bütün
OSB’lerde uygulanabilir” diye
konufltu.

Özenalp, ayr›ca ifl dünyas›
örgütlerinin ayn› fleyleri yaparak
enerjilerini de bofla harcad›¤›n›
belirterek, “Özellikle sanayi bölgesi
S‹AD’lar› biraya gelmeli. Enerji kayb›
yaflanmamal›” dedi.

BUS‹AD’›n think-tang tarz› bir
oluflumu yapmas› gerekti¤ini de
kaydeden Özenalp, “‹nsanlar
birbirlerinin birikimlerinden

Ziyaretler

faydalanmal›. Benim flahsi olarak
böyle oturup konuflacak bir yere
ihtiyac›m var” ifadesini kulland›.
BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
da, Rekabet Merkezi ve think-tang
önerilerini memnuniyetle karfl›layarak,
Özenalp’e teflekkür etti.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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“Yeni okul yerine var olanlar› iyilefltirelim”

Çetin Elektrik Mühendislik ve
Taahhüt A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Çetin Öztunal›, yaflanan
nitelikli eleman sorunun yeni
mesleki okullar aç›lmas›yla
çözülemeyece¤ini söyledi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun üye
ziyaretinde memnuniyetini dile 
getiren Öztunal›, BUS‹AD’›n

kadrosunun gençleflmesi, daha çok
kad›na yer verilmesi gerekti¤ini
belirterek, “Atatürk’ün dedi¤i gibi
gelecek gençlerde” ifadesini kulland›.
Öztunal›, kendisini en çok meflgul
eden konunun üretimin ihtiyac› olan
eleman sorunu oldu¤unu da
belirterek flöyle konufltu:

“Yeni meslek okullar›na gerek yok.
Mevcut okullar›m›z›n iyilefltirilmeye
ihtiyac› var. 2 y›ld›r, flirket bünyesinde
s›n›f açt›m. Çocuklar burada üretimin
ihtiyac›na göre e¤itim al›yorlar. ‹ki
gün de okullar›nda teorik e¤itim
görüyorlar. Teknik e¤itimin
iyilefltirilmesi projelerine destek
vermeye haz›r›m. Kurumlar, kendi ara
eleman ihtiyac›n› kendi bünyeleri
içinde çözmeli.”

BUS‹AD’dan iftar gibi
organizasyonlar› da tabana yaymas›n›
isteyen Öztunal›, lüks otellerde iftar

yerine halkla iftar yapmay› daha
do¤ru buldu¤unu da kaydetti.

Öztunal›, sohbetin ard›ndan BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ekinci’ye kendi yapt›rd›¤›
bronz Atatürk heykelci¤ini de hediye
etti.

BUS‹AD Baflkan› Türkay, “Böylesine
k›ymetli bir hediyeyi BUS‹AD’da

k›ymetine uygun bir yerde
sergileyece¤iz” diye konufltu.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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BUS‹AD’dan Öztürk’e ziyaret
BUS‹AD Yönetim Kurulu, yaz
döneminde üye ziyaretleri
kapsam›nda Avukat Hakan
Öztürk’ün konu¤u oldu.

Ü lke ekonomisi, sa¤l›k, spor ve 
BUS‹AD’dan beklentilerin 
konufluldu¤u sohbette Öztürk,

avukatl›k mesle¤inde 30 y›l› geri
b›rakt›¤›n› sa¤l›kl› yaflama önem
verdi¤ini söyledi.

Öztürk, gençlik y›llar›nda kupalar
kazand›¤› tenisi, eskisi gibi
profesyonelce oynayamasa da sporla
ba¤›n› hiç koparmad›¤›n› da söyledi.

Öztürk, BUS‹AD’›n ziyaretinden
memnuniyetini dile getiriken 40. Y›l
etkinliklerine kat›lmaktan da mutlu
olaca¤›n› belirtti. Öztürk, 20 y›ld›r
üyesi oldu¤u BUS‹AD’›n etkinliklerine
daha s›k kat›lmak için gayret
gösterece¤ini de kaydetti.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD

Ziyaretler

Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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BUS‹AD Ünal’a konuk oldu

BUS‹AD Yönetim Kurulu, üyeleri
ziyaret program› kapsam›nda,
Aksun A¤aç Ambalaj flirketi sahibi
Burhanettin  Ünal’a Gökçe
Köy’deki fabrikas›na konuk oldu.

Z iyaretten memnuniyetini dile 
getiren Ünal, Bursa’daki ifl 
hayat›n›n seyrini ve Aksun

Ambalaj ve Aksun Parke’yi nas›l
kurdu¤unu anlatt›.

‹fle Oyak-Renault’un Otomobil
Fabrikas›’n›n ç›kma ahflap ve
paletlerini satarak bafllad›¤›n› ve
2005’e kadar bunu sürdürdü¤ünü
anlatan Ünal, “1989’da, Renault ve
Tofafl ihracat sand›¤› isteyince,
bunlar› üretecek fabrikay› da kurduk”
dedi. Gökçe Köy’de, 8.5 dönüm arazi
içinde a¤aç ambalaj üretimi yapt›klar›
fabrikan›n yan›nda, bu y›l metal
ambalaj üretimine de bafllad›klar›n›
kaydeden Ünal, “A¤›rl›kl› otomotiv ve
makine sanayi olmak üzere pek çok
firmaya ifl yapt›klar›n› söyledi.

Ünal, BUS‹AD’dan ekonomiyle ilgili
öneriler gelifltirmesini ve bunlar›
bakanl›klar nezdinde takip etmesini
de istedi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu

Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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Networkinge önem verilmeli
Seçkin Onur A.fi.  Genel Müdür
Yard›mc›s› Aytu¤ Onur,
networking çal›flmalar›na önem
verilmesi gerekti¤ini söyledi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu, üye 
ziyaretleri çerçevesinde Seçkin
Onur A.fi.  Genel Müdür

Yard›mc›s› Aytu¤ Onur’a konuk oldu.

Ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile
getiren Onur, “Ergun Baflkan›m Bursa
dinamikleriyle kucaklaflt›¤› için yeni
yönetim baflar›l› olur” dedi.

Onur’un, networking çal›flmalar›n›n
yap›lmas› talebi, ziyarette bulunan
BUS‹AD Yönetim Kurulu üyeleri
taraf›ndan da önemli bulunarak
önerinin Yönetim Kurulu’na tafl›nmas›
karar› al›nd›.

Ziyaret s›ras›nda g›da sektörünün
durumu da konuflulurken,
enflasyonun sektörü çok olumsuz
etkiledi¤i de belirtildi. Onur, özellikle
y›ll›k anlaflmalar yapan yemek sanayi

flirketlerinin yaflanan enflasyonu daha
a¤›r hissetti¤ini kaydetti.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra Yönetim Kurulu Baflkan

Ziyaretler

Yard›mc›s› Mustafa Ekinci,  Yönetim
Kurulu Üyeleri Gonca Yerliyurt ve
Osman Nemli ile BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu ve
BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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“Sa¤l›kta teknoloji yat›r›m› zor ifl”

BURTOM Sa¤l›k Grubu Yönetim
Kurulu Baflkan› Dr. Erol K›l›ç,
sa¤l›kta bina yat›r›m›ndan daha
zor olan›n teknoloji yat›r›m›
oldu¤unu söyledi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu, üye 
ziyaretleri çerçevesinde 
BURTOM Sa¤l›k Grubu Yönetim

Kurulu Baflkan› Dr. Erol K›l›ç’a konuk
oldu.

Villa Biçen’deki BURTOM
Merkezi’nde gerçeklefltirilen ziyarette,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, Erol K›l›ç’a
kendisiyle birlikte çal›flt›¤›
yönetimlerde koydu¤u katk›lardan
dolay› çok teflekkür etti.

Sohbet s›ras›nda gerek BURTOM
gerekse sa¤l›k sektörü hakk›nda
BUS‹AD Yönetim Kurulu’na bilgi
veren K›l›ç, flunlar› söyledi:
“BURTOM olarak 30’a yak›n flubemiz
var. 600 civar›nda da çal›flan›m›z var.
Sa¤l›k yat›r›m› çok zor bir ifl. Bina
bunun içinde en basiti teknolojik alt
yap›s› daha zor. fiimdi flehir
hastanelerinin teknolojik alt yap›s› için
u¤rafl›yoruz. Eskiflehir’i yapt›k. ‹nflaat›
yapan firmalar teknolojik alt yap›y›

bizlere devrediyor. Çok güzel bir
çal›flma oluyor. Doktorlar ve
hemflireler devletten geri kalan
hizmetleri özel sektör üstlenecek.
Bursa’daki bin 500 yatakl› olacak. “
Teknik eleman konusunda s›k›nt›
yaflamakla birlikte, kurum içinde
verdikleri e¤itimlerle bunu çözmeye
çal›flt›klar›n› kaydeden K›l›ç,
Bursa’daki hastanelerin tafl›nmas›
hakk›nda da bilgiler verdi.

K›l›ç, “Acemlerde yap›lan Ali Osman
Sönmez Hastane Kompleksi’ne,
Çekirge Devlet Hastanesi, Onkoloji

Hastanesi ile Zübeyde Han›m
Hastanesi tafl›nacak. Muradiye Devlet
Hastanesi flimdilik duracak ama o da
ileride Yalova Yolu’na tafl›nabilir. Oras›
Sa¤l›k Müzesi olabilir” dedi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci, Yönetim
Kurulu Üyeleri Gonca Yerliyurt ve
Osman Nemli ile BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu ve
BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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“E¤itim raporu haz›rlanmal›”
Ça¤la Elektrik firmas› sahibi
Fikret Kurtuldu, gençlerin çal›flma
azminde eksiklikler oldu¤unu
söyledi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu, üye 
ziyaretleri çerçevesinde Ça¤la 
Elektrik firmas› sahibi Fikret

Kurtuldu’nun N‹LT‹M’deki ofisine
konuk oldu.

Kurtuldu,  rahmetli Do¤an Ersöz’den
beri gerçekleflen bu ilk ziyaretten
memnuniyetini dile getirirken,
Yönetime teflekkür etti. Sohbet
s›ras›nda mesleki ve teknik e¤itimin
sorunlar› gündeme geldi.

Kurtuldu, teknik e¤itimin üretime
yönelmesi gerekti¤ini belirtirken,
“BUS‹AD e¤itim raporu haz›rlayarak
Milli E¤itim Bakan›’na sunmal›” dedi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu

Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ile BUS‹AD

Ziyaretler

Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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“BUS‹AD Yönetimi kabine gibi çal›flmal›”

‹noksan Yönetim Kurulu Baflkan›
Vehbi Varl›k, BUS‹AD Yönetim
Kurulu’nda her üyenin bir ifl
üstlenip kabine gibi çal›flmas›n›
önerdi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu, üye 
ziyaretleri çerçevesinde 
‹noksan’da Vehbi Varl›k ve Emre

Varl›k’›n misafiri oldu.

Ziyaret s›ras›nda konuflan Varl›k,
BUS‹AD’›n yönetime gelecek
insanlar›n, ifl yapma kapasitelerine
göre gelmeleri gerekti¤ini belirterek,
“BUS‹AD, sorunlar karfl›s›nda da
daha çok sesini ç›kartmal›. Sanayiyi
temsil eden dernek baflkanlar›na
gelenlerin bir az sesini
yükseltmesinden yanay›m” dedi.

Varl›k, BUS‹AD’›n sektörel bazl›
konseyler oluflturmas› gerekti¤ini
kaydederken, aile flirketleriyle ilgili
bir konsey kuraca¤›n›n belirtilmesi
üzerine, “Aile flirketleri ikinci kufla¤a
geçerken yüzde 75’i yok oluyor. Bu
konuda konuflmak bile önemli”
diyerek memnuniyetini belirtti.

Varl›k, BUS‹AD’a önerilerini flöyle
s›ralad›:
“Yönetim Kurulu Üyeleri, bakanlar
gibi, kabine gibi, bir komitenin
baflkan› olmal›, orada uzmanlaflmal›.
Tekstil gibi, halkla iliflkiler gibi. 13
Yönetim Kurulu Üyesi’nden 13 komite
ç›kar. Abilik yapmaya devam etmeli
BUS‹AD. Belli aral›klarla ortak
toplant›lar organize edilmeli. ‹lçe
S‹AD’lar›yla iliflkiler organize edilmeli.”

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci,
Yönetim Kurulu Üyeleri Üyeleri
Gonca Yerliyurt, Osman Nemli
ve Burak An›l ile BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Yönetici Asistan›
Deniz Karaer de kat›ld›.
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“BUS‹AD’›n gençleflmesi flart”
TÜRTEKS Tekstil Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali Türkün, BUS‹AD’›n
gençlefltirilmesi gerekti¤ini
söyledi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu, üye 
ziyaretleri çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki

TÜRTEKS Fabrika Binas›’nda Ali
Türkün’ü ziyaret etti.

Ziyaret s›ras›nda BUS‹AD’la ilgili
fikirlerini paylaflan Ali Türkün,
“Derne¤in gençleflmesi flart. Üyelerin
çocuklar› bu konuda özendirilmeli.
Yönetim Kurullar›nda bu olufluma
zemin haz›rlayacak kiflilere daha çok
yer verilmeli” dedi. Gençlerin üye
oldu¤u S‹AD’larla iliflkilerin gelifltirilip,
buradan üye geçifllerinin sa¤lanmas›
gerekti¤ini belirten Türkün, gençleri
çekecek yöntemlerin belirlenmesi
gerekti¤ini söyledi.

Sohbet s›ras›nda, Genç Kuflak
BUS‹AD fleklinde bir olufluma ihtiyaç
oldu¤u ve Yönetim’in bu konuda
çal›flma yürütmesi de ilkesel olarak
benimsendi.

“Ebeveynler ve Çocuklar›”
toplant›s›n›n BUS‹AD için önemli bir
etkinlik oldu¤unu kaydeden Türkün,
bu toplant›ya etkili konuflmac›lar
bulunmas› gerekti¤ini de söyledi.

‹mar Bar›fl›’yla ilgili sorunlar
yafland›¤›n› da belirten Türkün, bu
konuda ayd›nlat›c› bir toplant›n›n süre
bitmeden gerçeklefltirilmesi
gerekti¤ini kaydetti.

Ziyaretler

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekici, Yönetim
Kurulu Üyeleri Gonca Yerliyurt,
Osman Nemli ve Burak An›l ile
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.



“Bu y›l 80. y›l dönümünü kutlayan ve
köklü bir geçmifle sahip olan
flirketimizi gelece¤e tafl›ma
noktas›nda, sorumluluk sahibi bireyler
olarak çal›flmalar›m›za tüm h›z›yla
devam edece¤iz” diyen Erol, “AR-
GE ve inovasyon odakl› stratejiler
gelifltirmeye devam ederek, ‘Her
alanda dijital dönüflümle global
liderli¤e’ odakland›k. Özellikle
Endüstri 4.0’a yönelik çal›flmalar
kapsam›nda; ‘Dijital Dönüflüm’,
‘Kurumsal Dönüflüm’ ve ‘Stratejik
Dönüflüm’ çal›flmalar›yla gelecek
yolculu¤umuza devam ediyoruz.
Halihaz›rda sektörün global aktörü
olan Aktafl Holding; bilgiye ve
teknolojiye yat›r›m yapmaya devam
ederek, dünya ölçe¤indeki güçlü
kimli¤ini daha da iyi noktalara tafl›ma
konusunda kararl› bir flekilde ilerliyor”
fleklinde konufltu.

Aktafl Holding gibi firmalar›n artmas›n›
diliyoruz

Organizasyona kat›lan Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Baflkonsolosu
Hüseyin Ergani de Aktafl Holding’in
bölgede ve ülkeleraras› ekonomik
geliflimde çok say›da örnek ifle imza
att›¤›na vurgu yaparak, Aktafl Holding
gibi kurulufllar›n artmas› temennisinde
bulundu.

BULT‹fi Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Donka Koleva ise iki ülke
aras›ndaki iliflkilerin her geçen y›l
daha da iyiye gitti¤ine vurgu yaparak,
ülkeler aras›nda uzun y›llardan beri
gelen kardefllik ba¤lar›n›n, Techno
Aktafl gibi yat›r›mlarla meyvelerini
verdi¤ini belirterek, bu tür yat›r›mlar›n
her iki ülke aç›s›ndan da önemli
kazan›mlar sa¤lad›¤›n› söyledi.

Aktafl Holding’in Bulgaristan’daki
üretim üssü olan ve bölge 
ekonomisine ciddi katma de¤er

sa¤layan Techno Aktafl, sürdürülebilir
büyüme ve de¤er yaratma önceli¤iyle
büyümeye devam ediyor.

Bu y›l, 80. kurulufl y›l dönümü
heyecan›n›n yafland›¤› Aktafl Holding
taraf›ndan 2008 y›l›nda devreye
al›nan Techno Aktafl, kuruluflunun
10. y›l dönümünü düzenlenen genifl
kat›l›ml› organizasyonla kutlad›.

Techno Aktafl’›n Plovdiv (Filibe)
kentindeki üretim tesislerinde
gerçekleflen organizasyona; Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Baflkonsolosu
Hüseyin Ergani ve Bulgar Türk ‹fl
Adamlar› Derne¤i (BULT‹fi) Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Donka
Koleva’n›n yan s›ra, RUMEL‹S‹AD
üyeleri, Aktafl Holding üst yönetimi
ve çal›flanlar kat›ld›.

Hep bugünleri hayal ettik

Organizasyonun aç›l›fl konuflmalar›n›
yapan Aktafl Holding Yönetim Kurulu
Onursal Baflkan› fiahap Aktafl, “2008
y›l›nda Techno Aktafl’›n temellerini
att›¤›m›zda, hep bugünleri hayal
ederek yola ç›km›flt›k. Zorlu rekabet
koflullar›na ra¤men y›lmadan
özveriyle çal›flarak, 10 y›l› geride
b›rakman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz.

Hava süspansiyon sistemi
üretiminde, dünyan›n en büyük
firmalar› aras›nda yer alan Aktafl
Holding’in, Bulgaristan’daki
yap›lanmas› Techno Aktafl,
kuruluflunun 10. y›l dönümünü
düzenlenen organizasyonla kutlad›.

Techno Aktafl’ta 10. y›l coflkusu
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Umuyorum ki Techno Aktafl’›n bu
kutlamalar›, 50. y›lda da 100. y›lda
da ayn› heyecanla devam edecek.
Yapt›¤› baflar›l› çal›flmalarla hem
Bulgaristan’a hem de Avrupa’ya çok
önemli katma de¤er sa¤layan
Techno Aktafl, toplumla bütünleflen
kimli¤iyle de çok güzel ve ayr›cal›kl›
ifllere imza at›yor. Bu noktada önemli
olan konu, bu tür faaliyetleri
sürdürülebilir k›lmakt›r” ifadelerini
kulland›.

Aktafl Holding’in hedefleri hiç bitmiyor

fiahap Aktafl’›n ard›ndan söz alan
Aktafl Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ve ‹cra Kurulu Baflkan› Sami Erol da
Techno Aktafl’›n ilk günden bu yana
ciddi bir at›l›m gerçeklefltirerek,
Bulgaristan’a ve Avrupa ekonomisine
sa¤lad›¤› yüksek katma de¤erle,
örnek gösterilen bir kurum haline
geldi¤ine vurgu yapt›.

Erol, “Müflteri odakl› ve güvene dayal›
iliflkiler gelifltiren Techno Aktafl; Aktafl
Holding’in küresel vizyonunun önemli
bir parças› olarak gelecek
yolculu¤unu emin ad›mlarla
flekillendiriyor. Bulgaristan bizim çok
önemsedi¤imiz ve de¤er verdi¤imiz
bir ülke. Avrupa’ya aç›lan kap›
özelli¤indeki Bulgaristan’la ilgili, ileriye
dönük çok önemli hedeflerimiz de
bulunuyor. Nitekim, bugün itibariyle
Amerika Birleflik Devletleri’nden
Brezilya’ya, Bulgaristan’dan Çin’e
kadar, dünyan›n dört bir yan›nda
güçlü bir yap›lanmas› bulunan Aktafl
Holding’in hedefleri hiç bitmiyor”
dedi.

Her alanda dijital dönüflümle global
liderli¤e odakland›k



Aktafl Holding 80. Y›l Paylafl›m
Toplant›s›'na ev sahipli¤i yapt›
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Kuruluflunun 80. y›l dönümü
heyecan›n› yaflayan Aktafl
Holding, Bursa bas›n›n›n ve
paydafl sivil toplum kuruluflu
temsilcilerinin kat›ld›¤›,
‘Paylafl›m Toplant›s›’ düzenledi.
Etkinlikte Aktafl Holding’in
geçmiflten bu yana baflar› öyküsü
ve gelecek hedefleri
kat›l›mc›larla paylafl›ld›.

Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde
gerçeklefltirilen etkinlikte;

TAYSAD, RUMEL‹S‹AD, BOSB,
O‹B/U‹B, BOS‹AD, BUS‹AD, KalDer

Üyelerden
Haberler

ve Y›ld›r›m Rotary gibi paydafl
kurulufllar›n temsilcilerinin yan› s›ra,
Bursa’daki bas›n mensuplar› da yer
ald›.

Gün boyu süren programda, ilk olarak
bas›n mensuplar› a¤›rlan›rken,
gazetecilere Aktafl Holding’in 80.
y›l›na özel haz›rlanan tan›t›m filmi
izletildi ve akabinde düzenlenen
kahvalt›n›n ard›ndan saha ziyareti
gerçeklefltirildi.

Hedefler paylafl›ld›

Aktafl Holding ad›na Yönetim Kurulu
Onursal Baflkan› fiahap Aktafl ile
Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹cra Kurulu
Baflkan› Sami Erol’un da yer ald›¤›

buluflmada, gazetecilere Aktafl
Holding’in geçmifli ve ileriye dönük
hedefleriyle ilgili paylafl›mlar yap›ld›.

Gazetecilerle düzenlenen program›n
ard›ndan, paydafl STK temsilcilerini
de fabrikada a¤›rlayan Aktafl Holding,
STK temsilcilerine de 80. y›l tan›t›m
filmini izlettikten sonra, flirketin baflar›
hikayesi ve gelecek hedeflerini
aktard›.

Düzenlenen etkinli¤e; Aktafl Holding
Yönetim Kurulu tam kadro kat›l›m
gösterirken, verimli geçen
paylafl›mlar›n ard›ndan STK
temsilcilerine de saha ziyareti
organize edildi.



metrekareden, 400 metrekareye
kadar kurumsal dükkanlar
bulundu¤unu kaydetti.

fiahin, Mudanya Yolu’na olan ilgilerini
ise, flu sözlerle anlatt›:
“Mudanya yolunda da Fomara’da
oldu¤u gibi birbirine yak›n proje
aflamas›nda olan 8. plazam›za da y›l
sonunda start verece¤iz. Çünkü
Bursa ‘gelifliyor ve de¤ifliyor’
flimdilerde en büyük cazibe merkezi
Mudanya yolu, biz de neden bu
bölgede olmayal›m dedik. Bursa-
Mudanya aras› 20 kilometre bu yolda
8-10 tane önemli etken var. Organize
sanayi, metro istasyonlar›, Korupark,
Endülüspark, Özdilek, hastaneler,
otoban, ‹DO-BUDO ulafl›m yolu,
Emek, Geçit, Balat, Bademli bu
bölgeler Bursa’n›n kalbi
konumundad›r. Bütün Bursa’n›n
zenginlikleri burada yo¤unlaflm›flt›r.
Bursa’da  bu yol üzerinden fark›ndal›k
yaratan projelerimizi yaflama
geçirmeye ve ilklere imza atmaya
yine Burçin ‹nflaat A.fi. ekibimiz ile
birlikte devam edece¤iz.”

Bursa’da çok say›da konut ve ifl
merkezi inflaat›n› baflar›yla
gerçeklefltiren, Burçin inflaat
A.fi.’nin iki yeni projesinin
adresi ise Mudanya Yolu oldu,
üçüncüsü ise gün say›yor.

Burçin ‹nflaat’tan
Mudanya Yolu’na özel ilgi
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urçin ‹nflaat A.fi.  Yönetim Kurulu
Baflkan› Naci fiahin, 34 y›ld›r 
Bursa’da say›s›z konut, villa ve

ifl merkezi projelerine imza att›klar›n›
belirterek, “‹ki yeni projemiz ise,
Mudanya yolu üzerinde” dedi.

fiahin, projelerden birinin, Renault
Fabrika karfl›s›nda Burçin ‹nflaat’›n
yapt›¤› 6. Plaza olan Berk Center

B

oldu¤unu kaydederek, “Proje, 105
metrekareden, 379 metrekareye
kadar kurumsal ofisler ve 221
metrekareden, 475 metrekareye
kadar kurumsal dükkanlardan
oluflmaktad›r. Bodrum kat›nda 40
araçl›k kapal› otopark›n yer ald›¤›
projede, 72 araçl›k çat› kat›ndaki
otoparka ise OT‹S marka araç
asansörü ile ulaflma imkan›
sa¤lan›yor. Yüzde 85 dolulu¤a
ulaflm›fl durumday›z” dedi.

fiahin, yine Mudanya Yolu’nda yüzde
90 dolulukla faaliyete geçen 7. ‹fl
Merkezi projeleri Berk Platin’de ise
70 metrekareden, 240 metrekareye
kadar kurumsal ofis ve 260



urtom Sa¤l›k Grubu büyümeye 
devam ediyor. Kas›m 2017’de 
Konur Cerrahi T›p Merkezi’ni

bünyesine katan Burtom Sa¤l›k
Grubu, bir t›p merkezini daha hizmete
açt›. Özel Burtom T›p Merkezi
Özlüce'de hizmet vermeye bafllad›.

Burtom Sa¤l›k Grubu Yönetim Kurulu
Baflkan› Dr. Erol K›l›ç yapt›¤›
aç›klamada:
‘’Bölgemizde ve ülkemizde önemli
bir sa¤l›k hizmet sunucusu olan
Burtom Sa¤l›k Grubumuz, yat›r›mc›
ve yenilikçi kimli¤inden
vazgeçmeyerek hizmet gücünü
artt›rmaya devam etmektedir.

Özlüce’de aç›lan Özel Burtom T›p
Merkezimiz, Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar›, Dahiliye, Genel Cerrahi,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kad›n

Bursa’n›n t›bbi görüntüleme
alan›nda lider kuruluflu Burtom,
ard arda açt›¤› sa¤l›k
merkezleriyle büyümesini
sürdürüyor.

Özel Burtom T›p Merkezi
Özlüce’de aç›ld›
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Hastal›klar› ve Do¤um, Kardiyoloji,
Kulak Burun Bo¤az, Nöroloji,
Radyoloji, Beslenme ve Diyet
bölümleriyle SGK anlaflmal› olarak
Özlüce'de hizmet vermeye bafllad›.
MR, tomografi, ultrason, dijital
röntgen, mamografi ve laboratuvar
hizmetlerinin de verilece¤i Özel
Burtom T›p Merkezi’yle, insan odakl›
ve kaliteden ödün vermeyen
yap›m›zla Nilüfer bölgesinde en iyisi
olmay› hedefliyoruz.’’ dedi.

Burtom Sa¤l›k Grubu’nun
bünyesinde, t›bbi görüntüleme
alan›nda Villabiçen, Esentepe, FSM,
Heykel flubeleri ile  Esentepe T›bbi
Laboratuvar Tan› Merkezi
bulunmakta. Bunlar›n d›fl›nda Dahili
T›p Merkezi olarak hizmet veren
Biyofiz Nilüfer T›p Merkezi ve Biyofiz
Mudanya T›p Merkezleri ile cerrahi
alanda 2017 tarihinde bünyesine
ald›¤› Konur Cerrahi T›p Merkezi ile
birlikte Özlüce’de Özel Burtom T›p
Merkezi’ni açarak gücüne güç
katmaya devam ediyor.

Üyelerden
Haberler



‘Düflük Karbon Kahraman›’
ödülü Cargill Türkiye’ye
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era gaz› sal›n›m›nda cimri 
davranarak iklim de¤iflimiyle 
mücadele eden kurulufllar,

‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) ev
sahipli¤inde düzenlenen 5. ‹stanbul
Karbon Zirvesi’nde Sürdürülebilir
Üretim ve Tüketim Derne¤i’nin (SÜT-
D) taraf›ndan bir kez daha
ödüllendirildi. Üretim ve tüketimde
etkili bir karbon yönetimini uygulayan
firmalara verilen, düflük karbon
ekonomisi için çal›flanlar›
desteklemeyi ve böylece toplumda
duyarl›l›¤› art›rmay› hedefleyen Düflük
Karbon Kahramanlar› Ödülü’nü bu
y›l Cargill Türkiye, Bal›kesir ve
Orhangazi’de gerçeklefltirdi¤i
projelerle ald›.

‹stanbul Karbon Zirvesi kapsam›nda
verilen ödülü Cargill G›da Ortado¤u,
Türkiye ve Afrika Operasyonlar
Direktörü Cem Bilge, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Çevre Komisyonu
Baflkan› Muhammet Balta’n›n elinden
ald›. Bilge yapt›¤› konuflmada,
“Cargill olarak Türkiye’deki
faaliyetlerimizin bafllang›c›ndan bu
yana üretimimizi her zaman çevreye
duyarl› bir do¤rultuda yapmaktay›z.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
Derne¤i’nin (SÜT-D) karbon ayak
izini azaltarak, iklim de¤iflikli¤i
ile mücadeleye destek veren
kurulufllara verdi¤i ‘Düflük Karbon
Kahraman›’ ödülünün bu y›lki
sahibi Cargill Türkiye oldu.

S

Karbon ayak izimizi azaltma yönünde
yat›r›mlar›m›z düzenli flekilde sürüyor.
Sürdürülebilirlik ad›na yapt›¤›m›z
çal›flmalardan dolay› firmam›za
verdi¤i ödül için SÜT-D’ye teflekkür
ederiz” dedi.

Dünya genelinde oldu¤u gibi
Türkiye’de de sürdürülebilirlik
konusuna en fazla önem veren
flirketler aras›nda yer alan ve bu
alanda birçok çal›flma yürüten Cargill,
ifl hacmini y›ldan y›la istikrarl› bir
flekilde büyütürken emisyonlar›n›
sürekli olarak azaltmay› hedefliyor.
Cargill bu kapsamda 1980’lerden bu
yana dünyada öncü nitelikte birçok
çal›flmaya imza att›. Faaliyet
gösterdi¤i tüm lokasyonlarda enerji
ve su tüketimi ile karbon
emisyonunda 2015 ila 2020 y›llar›
aras›nda %5’lik düflüfl sa¤lama
amac›yla çal›flmalar yürüten Cargill,
5 y›ll›k yerel planlar do¤rultusunda
her ülkede farkl› projeler yürütüyor.
Emisyonlar› azaltma yönünde
Türkiye’de de bir dizi projeyi hayata
geçiren Cargill, Bal›kesir ve
Orhangazi tesislerine yapt›¤›
yat›r›mlarla do¤algaz tüketiminde
planlad›¤› iyileflmeye hedeflenen
zamandan çok daha önce ulaflt›.

Hedef minimum karbon sal›n›m›

Befl y›ll›k enerji yönetim plan› uyar›nca
Bal›kesir tesisine buhar kazan› yat›r›m›
karar› alan Cargill Türkiye, fabrikan›n
buhar ihtiyac›n› sa¤layan kömür

kazan›n› iptal ederek, yerine do¤algaz
kazan› kurdu. Yeni kazan yat›r›m›
sayesinde degazörde kullan›lan
buhar miktar›n› azaltan ve buhar
tüketiminde yaklafl›k %6’l›k bir
iyileflme sa¤layan Cargill Türkiye,
bununla beraber kazan›n verimini
maksimum seviyeye ç›kard›. Öte
yandan kömür kazan› ve mevcut eski
do¤algaz kazan›n›n iptal edilmesi,
sera gaz› emisyonlar›nda kayda
de¤er miktarda tasarruf sa¤lad›.
Cargill Türkiye’nin bir di¤er üretim
merkezi olan Orhangazi Fabrikas›nda
ise kojenerasyon tesisindeki at›k ›s›yla
kurulan k›zg›n su üretim sistemi
sayesinde niflasta kurutucu girifl
havas› ›s›t›larak buhar tasarrufu
sa¤land›. Yine Orhangazi tesisinde
bulunan do¤algaz kazanlar›n›n
bacalar›ndaki at›k ›s› kullan›larak,
kazan yanma havas› ›s›t›ld›.

Bal›kesir Fabrikas›nda y›ll›k 19 bin ton
CO2 azald›

Devreye al›nan projeler sonucunda
Bal›kesir Fabrikas›nda ›s› geri
kazan›m sistemleri sayesinde y›ll›k
buhar tüketimini yaklafl›k %6 oran›nda
(2017 itibar›yla yaklafl›k 8000  ton)
azaltan Cargill Türkiye, kömür
kazan›ndan vazgeçerek yüksek
verimli do¤algaz kazan›na geçmesini
ve böylece buhar üretiminden
kaynakl› sera gaz› emisyonunun y›ll›k
yaklafl›k 38.000 ton CO2’den 17.000
ton CO2 seviyesine düflmesini
sa¤lad›. Söz konusu düflüfl ise y›ll›k
%55 emisyon azalmas› anlam›na
geliyor. Orhangazi Fabrikas›’nda ise
baca gaz› at›k ›s›lar›n›n geri
kazan›lmas› ile toplam 1.000.000 Sm3

do¤algaz tasarrufu elde eden Cargill
Türkiye, söz konusu tasarrufun
karfl›l›¤› olarak y›ll›k CO2 sal›n›m›nda
1.600 tonluk azalma sa¤lad›.
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Demirtafl Organize Sanayi
bölgesinde kurulu bulunan Elatek
Kauçuk Sanayi Ticaret A.fi.'ye bir
ödül de Tofafl'tan geldi.

30 bin metrekare alan üzerine 
kurulu entegre tesisleriyle tercih
edilen tedarikçi olan Elatek

Kauçuk, ‘Tofafl’›n 50 Y›l›nda ‘‹flbirli¤i
ve Yenileflme-Mükemmele Do¤ru’
temal› Tedarikçi toplant›s›nda, s›f›r
hatal› üretim hedeflerine ulaflt›¤› için
Tofafl Tedarikçi Kalite Ödülü almaya
hak kazand›.

Bünyesinde bulundurdu¤u kar›fl›m
tesisiyle kendi kauçu¤unu üreten,
üretti¤i kauçu¤u malzeme ve
performans laboratuvarlar›nda ileri
teknolojisi ile test eden Elatek A.fi.,
kal›p hanesiyle de tüm kal›plar› ve
üretim ekipmanlar›n› kendi
bünyesinde imal edebiliyor.
Dünya devi otomotiv üreticileri ile
gelifltirici tedarikçi olarak çal›flan
ELATEK A.fi., yetkin kadrosu ve son
teknoloji makine ekipman parkuru ile
de sektörüne öncülük eden firma
haline geldi.

Elatek'e s›f›r
hata ödülü

Üyelerden
Haberler



Türkiye'nin sanayi üssü
Bursa'n›n, 158 y›ll›k geçmifliyle
bu konudaki mihenk tafllar›ndan
Gökçen ailesinin 5. nesil
temsilcisi Mehmet Celal
Gökçen'in sahibi oldu¤u AQUILA
önemli bir baflar›ya imza att›.

Celal Gökçen'den Bursa'y›
gururland›ran baflar›
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eknoloji ve sanayi devi 
Almanya'n›n hidrojenle uçacak 
ilk uçak yap›m› için

görevlendirdi¤i 3 firma aras›nda
Bursal› bir ifl insan› Mehmet Celal
Gökçen'nin sahibi oldu¤u AQUILA
uçak firmas› da var. 2016 y›l›nda
Almanlar›n e¤itim ve spor uçaklar›nda
sayg›n markas› olan AQUILA'y› sat›n
alan Bursal› ‹fl insan› Mehmet Celal
Gökçen, 150 y›ll›k sanayi miras› ve
tecrübesiyle uçak sanayiinde önemli
baflar›lara imza at›yor. Mehmet Celal
Gökçen’e geçtikten sonra vites
yükselten Aquila’n›n ard›ndan
Avrupa’da dünya uçak devlerine
hizmet eden ve bünyesinde 55
mühendis bulunan özel bir
mühendislik firmas›n› da sat›n alarak
hedef büyüten Gökçen, Alman
Hükümeti taraf›ndan çok önemli teklif
geldi. Gökçen, Alman hükümeti
taraf›ndan hidrojenle çal›flacak olan

uçak gelifltirilme projesi kapsam›nda
oluflturulan firmalar konsorsiyumuna
seçildi. Konsorsiyumda Bursal› ifl
insan› Celal Gökçen'e ait AQUILA ve
dünya devi Simens ile birlikte bir
firma daha yer al›yor.

Göklere 'Türk Kartal›' imzas›

Bu arada Almanya'da düzenlenen
dünyan›n en büyük uçak ve havac›l›k
fuarlar›ndan 'AERO Friedrichshafen
2018'de Alp da¤lar›ndan Toroslara
yüksek irtifada, yüksek güç ve

konforla uçan ilk turbo modeli tan›tan
Mehmet Celal Gökçen, henüz proje
aflamas›nda olan karada ve denizde
uçabilen 4 kiflilik üsten kanatl› modeli
ile ‹talya'da da en iyi uçak tasar›m
ödülü ald›.

‹ki kiflilik özel ve pilot e¤itimi için
kullan›lan VLA (Very Light Aircraft)
segmentinin önemli markas› olan
Aquila'n›n, baflta tasar›m› olmak
üzere pek çok noktas›na özel
dokunufllar yaparak ifle bafllayan
Mehmet Celal Gökçen, 100 litre

T
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normal 95 oktan benzinle 1150
kilometre menzil gidebilen Aqu›la'n›n
gelen özel talep üzerine Alp
da¤lar›nda yüksek uçufl yapabilmesi
için turbo modeli yapt›klar›n› söyledi.

Gökçen, Aqu›la'y› Alman ziyaretçilerin
Mercedes'e, ‹talyanlar›n Ferrari'ye,
‹ngiliz ziyaretçilerin ise Bentli'ye
benzetmelerinin kendisi için en

unutulmaz anlar oldu¤unu belirtti.
Otomotiv yan sanayi ve plastik
teknolojileri konusunda Bursa’n›n
yenilikçi ve öncü kurumu olan BPlas
CEO’su Mehmet Celal Gökçen, bu
önemli f›rsat› BPlas tecrübesiyle
önemli bir noktaya tafl›yacaklar›na
dikkat çekti.

Önümüzdeki y›l farkl› yak›t türü, motor

ve tasar›m ile 4-6 kiflilik yeni uçak
modelleriyle Türk Kartal› ile gövde
gösteri yapmaya haz›rlanan Gökçen,
Bursa'da üretim için de çal›flmalar›n
sürdü¤ünü söyledi.

"Lügat›mda imkans›z yok“

Gökçen flöyle devam etti:
"Dünya vitrininde ilk defa bizde kendi
bayra¤›m›zla yer ald›k. Uçak imalat›
her zaman para kazanmak için
yap›labilecek bir imalat de¤il. Beklenti
bu olmamal› ve biz bunu ö¤rendik.
Bu bir gönül ifli daha sonra da ciddi
bir u¤rafl gerektiriyor. Dedemin bana
8 yafl›nda hediye ettii¤i bir lügat vard›.
Lügat› ald›¤›mda bakt›m içinde baz›
yerler çizilmifl. Kendisine sordum “bu
lügat› yeni ald›n›z ama çizikler var”
diye. Bana ‘sana laz›m olmayan
kelimeleri sildim evlad›m’ dedi. ‹flte
mümkün de¤il, imkâns›z gibi
kelimelerin üzerini silmifl. Bugün
gençlere söylüyorum imkân yok,
mümkün de¤il gibi kelimeleri
düflünce boyutunda en az›ndan
silmekte fayda var. "



EMKO ELEKTRON‹K, Türkiye’nin
bugüne kadar ithal etti¤i
profesyonel operatör
panellerinin yerlisini Proop
ad›yla üretiyor.

Endüstri 4.0’a Emko Elektronik deste¤i
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MKO ELEKTRON‹K, 30 y›l› aflk›n
süredir, %100 yerli ve ileri 
teknoloji ürünler tasarlamaya ve

üretmeye devam ediyor. Ar-Ge
çal›flmalar›n›n ard›ndan yaz›l›mlar›,
tasar›m› ve modüler yap›s› EMKO
ELEKTRON‹K taraf›ndan gelifltirilen
Operatör Paneli art›k Türkiye'de
üretiliyor.

%100 yerli Profesyonel Operatör
Paneli Proop, 7" ve 10" boyutlar›nda
dokunmatik ekran› ve fl›k tasar›m›yla
otomasyonda konfor ve güven
sunuyor.

E

Linux iflletim sistemine sahip paneller,
EMKO ELEKTRON‹K taraf›ndan
gelifltirilmifl editör yaz›l›m› yard›m›yla
programlan›yor. Panel ve PLC
aras›ndaki haberleflme için RS-232,
RS-485, RS-422, CAN Bus veya
Ethernet ba¤lant›s› kullan›labiliyor.
Panel’in üzerinde yerleflik bulunan
dijital-analog girifl-ç›k›fllar birçok
uygulamada PLC ihtiyac›n› ortadan
kald›rarak, Proses kontrolünü sa¤l›yor
ve kullan›c›ya esnek bir yap› sunuyor.
Sonradan ilave edilen geniflleme
modülleri sayesinde, girifl ve ç›k›fllar
ço¤alt›larak kullan›c›ya ek çözümler
sunuluyor.

Kablosuz Wifi haberleflme özelli¤i
sayesinde, IIOT (Endüstriyel Siber
Fiziksel Sistemler) sensörler ile kolay
ba¤lant› çözümleri sunuluyor.
Kablosuz Wifi, GSM/GPRS
haberleflme ve kablolu Ethernet

haberleflme özellikleri sayesinde
uzaktan izleme ve yönetim
yap›labiliyor.

Ayr›ca, EMKO WEB Yönetimi
sistemine ba¤lant› kurularak Operatör
Paneli üzerinden izlenmek istenen
veriler takip edilebiliyor. Ürün,
üzerinde bulunan kablolu ve
kablosuz haberleflme seçenekleri ile
Endüstri 4.0 çözümlerine kolay bir
flekilde entegre olabilecek özelliklere
sahip olmas›yla öne ç›k›yor.

Panel’in ERP (Kurumsal Kaynak
Planlama) sistemine entegrasyonu
ile  barkod okuyucu/yaz›c›lar›n
ba¤lant›s› sa¤lan›yor ve üretim
safhalar›n›n takibi yap›labiliyor. Ayn›
flekilde, üretim yürütme sistemine
(MES) ba¤l› olarak çal›flan ara
birimler, Profesyonel Operatör Paneli
“Proop”a kolayl›kla ba¤lanabiliyor.
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Kurumsallaflman›n kurumda
çal›flanlardan bafllad›¤›
bilinciyle hareket eden ‹letiflim
Yaz›l›m tüm personelini kiflisel
geliflim konusunda e¤itime ald›.

‹letiflim Yaz›l›m Ekibi kiflisel
geliflimine de¤er kat›yor
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letiflim Yaz›l›m, kurumsallaflma için
belirledi¤i stratejik plan 
çerçevesinde ekibinin kiflisel

becerilerini gelifltirmek, bu kazan›lan
yeni deneyimlerin iflletme içerisinde
etkin kullan›m›n› sa¤lamak amac›yla
‹zgören Akademi ile önümüzdeki 6
ay için e¤itim ve dan›flmanl›k
çal›flmalar›na bafllad›.

Yönetim, yaz›l›m, proje yönetimi,
otomasyon, sat›fl pazarlama,
muhasebe departmanlar›ndan oluflan
tüm ekibi ile birlikte 6 ayl›k bir zaman

diliminde tamamlanmas› ön görülen
e¤itimler:
• ‹letiflimin 5 Anahtar›
• Stressiz Zaman Yönetimi
• Proje Yönetimi
• Avucunuzdaki Kelebek(Motivasyon)
• ‹maj Yönetimi
• Profesyonel Yönetim Becerileri
• Geri Bildirim Vermenin S›rlar›

Endüstri Mühendisli¤i, Elektrik –
Elektronik Mühendisli¤i,  ‹statistik,
‹flletme gibi farkl› disiplinlerden
oluflan 39 kiflilik ekibiyle birlikte
Türkiye genelinde, tüm sanayi
kurulufllar›nda verimlili¤i art›r›c› ak›ll›
iflletme çözümleri üreten ‹letiflim
Yaz›l›m, birbiriyle entegre çal›flabilir
nitelikte kurgulanm›fl olan Üretim
Yönetim Sistemi (Manufacturing
Execution System(MES)) ve Strateji

ve Kalite Yönetim Sistemi (Business
Process Management(BPM))
konular›n› ana uzmanl›k alan› edinip
Endüstri 4.0 uygulamalar›
kapsam›nda sanayide ak›ll› haf›za
yaratmak konusunda çözümler
gelifltirmektedir. Geliflim için al›nan
profesyonel e¤itimler bütün
çal›flanlar›n hem mesleki, hem de
kiflisel geliflimleri için düzenlenmekte,
organizasyon piyasa flartlar› ve
teknolojideki geliflmeler de e¤itim
planlar›na yans›t›lmaktad›r.

‹



‹nallar Gayri Menkul Yat›r›m,
yeni konut projesi ‹nallar Hayat
2’yi Bursa’n›n gözde yerleflim
merkezi Balat’ta yeni sahipleri
ile buluflturmaya haz›rlan›yor.

Yeni hayat›n›z ‹nallar güvencesiyle

140 Bak›fl 144

aha sosyal, daha güvenli ve 
daha konforlu bir yaflam alan› 
tasarlamak için ç›kt›klar›

yolculukta geçti¤imiz y›l 156 aileyi
yeni yuvalar› ile buluflturan ‹nallar
Gayri Menkul Yat›r›m, ticari hayattaki
53 y›ll›k tecrübelerini, inflaat
alan›ndaki hizmetlerine yeni projeler
ekleyerek devam ettiriyor.

Bursa’n›n ba¤lant› yollar› ve yaflam
alanlar›na yak›nl›¤› ile öne ç›kan
noktas› Mudanya yolunda
konumland›r›lan ofis projesi ‹nallar
Cadde ile birlikte, yeni konut projesi
‹nallar Hayat’›n ikinci etab› olan ve
Balat’ta bulunan ‹nallar Hayat 2’yi de
2019 Aral›k ay›nda sahipleri ile
buluflturmaya haz›rlan›yor.

16.500 metrekare alan üzerinde 10
blok ve 150 daire olarak
projelendirilen ‹nallar Hayat 2’de 3+1
ve 4+1 daire seçenekleri sunuluyor.
Bahçe kat›, çat› dubleksi veya ara

D

kat daireler ile tüm tercihleri karfl›layan
projede, genifl mutfaklar ile yeni
yaflam alanlar› oluflturulurken, 3+1
dairelerdeki 9m2’lik giyinme odas› ile
ev sahiplerine ilave bir odaya ihtiyaç
duyulmaks›z›n kullan›m kolayl›¤›
sa¤lan›yor. 156,64 metrekare ile
181,61 metrekare aras›nda net alana
sahip daire seçeneklerinde tüm
alanlar, ev sahiplerinin rahatl›¤›na
göre tasarlanm›fl durumda. 9.000
metrekare peyzaj alan›na sahip
projede, temal› bahçeler, Marmara
ve Ege bitki örtüsünden seçilen a¤aç
ve bitkiler, çocuklar için dal›ndan

meyve yeme keyfini yaflayacaklar›
meyve a¤açlar› bulunuyor. Otomobil
görmeyece¤iniz orta avlu ve oyun
parklar›n› içeren aç›k hava alanlar›nda
ise tüm detaylar titizlikle planlanm›fl.
Bursa’n›n imza projelerini
gerçeklefltiren ‹nallar Gayri Menkul
Yat›r›m, yine fark yaratarak sosyal
alanda benzersiz bir deneyim için
‘’Aç›k Hava fiöminesi’’ne projede yer
veriyor.

Bir konut de¤il yaflam alan› sunmay›
amaçlayan ‹nallar Hayat 2, aç›k
yüzme havuzu, kafe ve restoran
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alanlar›, maç ve sinema keyfi için
kullan›lan dev ekranlar›n bulundu¤u
600 m2’lik özel alan› ile sosyal hayat
için tüm imkanlar›n› bünyesinde
bar›nd›r›yor. Minik sakinleri için 6 yafla
kadar oyun odalar›, 7 yafl ve üzeri
için lang›rt ve playstation odas›,
çocuklar için ayr› yüzme havuzu, mini
futbol ve basketbol sahalar›, aç›k
hava oyun park› bulunan projede
hem ailelerin hem de çocuklar›n keyifli
anlar biriktirmesini sa¤l›yor.

Fitness salonu, pilates-yoga stüdyosu
ve buhar odalar› ile birlikte yine
sa¤l›kl›, yine aktif bir hayat için
harekete geçen ‹nallar tasar›m ekibi
taraf›ndan planlanan 450 metrelik
tartan yürüyüfl pisti ve bisiklet parkuru

da projenin öne ç›kan özellikleri
aras›nda yer al›yor.

Hayat 2, alt yap› detaylar›nda ve
inflaat tekni¤inde sa¤laml›k garantisi
veriyor. Her kata özel çöp odas›, her
daireye özel depo alanlar›, kesintisiz
elektrik ve tam emniyetli asansör
sistemleri yan› s›ra güvenli¤e üst
düzeyde önem veren ‹nallar Hayat
2, özellikle çocuklar›n servis bekleme
ve karfl›lama alanlar› için güvenlikli
girifl salonlar›, blok girifllerinde flifreli
sistemleri ve 7/24 kay›t yapan
güvenlik kameralar›n› bünyesinde
bar›nd›r›yor. Her daireye iki adet yan
yana kapal› otopark alan› veren
projede, otoparktan ise katlara direk
ulafl›m bulunmakta.



Endüstriyel mutfak denilince ilk
akla gelen isim olan ‹noksan,
makine parkurunu sürekli
yenileyerek, sektörün
yenilikçili¤inin de öncüsü
oluyor.

‹noksan sektöre ivme kazand›r›yor
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E ndüstriyel mutfak sektörünün 
lideri ‹noksan; Ekonomi 
Bakanl›¤›’n›n “Türkiye’den dünya

markalar› yaratmak” amac›yla
uygulad›¤› Turquality program›
kapsam›nda, 5 y›ll›k Geliflim Yol
Haritas›’nda yer alan hedeflerini ad›m
ad›m gerçeklefltiriyor.

Belirlenen hedef pazarlarda, güçlü
rakiplerle difle difl mücadele ettiklerini
dile getiren ‹noksan Mutfak A.fi.
Genel Müdürü V. Emre Varl›k,
“mücadelede en önemli kriter kalite,
ard›ndan ise teslimat ve ekonomi
geliyor” dedi.

Ar-Ge Merkezi olman›n verdi¤i
üstünlükle özgün ürünleri için çal›flan
‹noksan, tasar›mlar›yla da dünya
pazar›nda fark›n› ortaya koymaya
baflard›. ABD’de bütün testleri
baflar›yla geçen ürünler, bugünlerde
Çin kap›lar›n› da zorluyor. 300 bin
dolara mâl olacak, CQC testleri
devam ederken, ‹noksan ürünlerine
oldukça güveniyor.

“Yeni pazarlarda ürün talebini
karfl›lamak ve talebi sürekli k›lmak

için flimdi de kapasite art›rma zaman›.

Zaman›nda teslimat ve kalitede
istikrar ‹noksan’›n vazgeçilmezi”
diyen Varl›k, flunlar› söyledi:
“Bu nedenle bütçelenen yat›r›m genel
kurulda onayland›. 2925, 2919 ve
2914 NACE kodlu ürünlerde %250
ile %400 oranlar›nda kapasite art›fllar›
gerçeklefltiriliyor. Bu gruplardaki
ürünler, ülkemiz aç›s›ndan da
stratejik, katma de¤eri yüksek ürünler
grubunda yer al›yor.

Yat›r›m konusu, makinelerin teknolojisi
tamamen güncel ve ileri düzeyde
oldu¤u için Ar-Ge’deki
tasar›mc›lar›m›z›n da yeteneklerinin
önündeki s›n›rlar› kald›r›yoruz.
Çizimlerinde, yarat›c›l›klar›nda
tamamen özgürler. Çünkü metal
ifllemede, kesim ve flekillendirmede,
üretilemeyecek konstruksiyon birimi
kalmad›. Ürünlerimizin taklit edilmesi
iyice zorlafl›yor.

Yeni yat›r›m ile birlikte yaklafl›k 75
kiflilik ek istihdam da yarat›l›yor. Ülke
ekonomisi ile birlikte 2023 hedeflerine
do¤ru kararl›l›kla yol al›yoruz.”



Üyelerden
Haberler

143 Bak›fl 144

“Yenilikçi ürünler…”

5 k›tada 100’den fazla ülkeye
ürünlerini ihraç ederek, dünya
arenas›nda yenilikçi ürünleri ile boy
gösteren ‹noksan, 2018 y›l› için
belirledi¤i %20’lik büyüme hedefini
de sürdürüyor. Üretim kapasitesini
art›rmaya yönelik yat›r›mlar›n›
sürdüren ‹noksan, yeni dönemde ifl
gücünü hafifletmek ve üretim gücünü
art›rmak için teknolojik birçok
makineyi fabrika bünyesine katt›.
‹noksan Mutfak A.fi. Genel Müdürü
V. Emre Varl›k, üretim kapasitesini
art›rmak için fabrika bünyesine yeni
cihazlar ald›klar›n›n da belirterek,
flöyle devam etti:
“Endüstriyel mutfak sektörü sürekli
geliflen ve gastronomi sektörüyle
dirsek temas›nda olmas› gereken bir
sektör. Bu sebeple bizler ‹noksan
olarak markalar›m›z› sürekli

gelifltirerek güncel tutuyor ve
kullan›c›lar›m›z›n yenilikleri öncelikle
bizden görmesini sa¤l›yoruz. Y›l›n ilk
çeyre¤ini oldukça baflar›l› rakamlar
ile kapatt›k.

“2 Milyon Euro’luk yat›r›m”

Yenilikçi ve her daim kusursuz hizmet
anlay›fl›m›zdan ödün vermeden
üretim kapasitemizi art›rmay›
hedefledik. Bu do¤rultuda;
paslanmaz sac kesim makinesi
Lazer, paslanmaz sac delme ve form
verme makinesi Punch ve Abkant,
paslanmaz saca otomatik form verme
makinesi Otomatik Büküm Merkezi
(P2), montaj hatlar› sonunda montaj›
biten cihazlar›n güvenlik testlerini
gerçeklefltirmek için Test Cihaz›,
üretilen cihazlarda paslanmaz yüzey
üzerine sembol, flekil, isim, marka
vs. uygulama yapabilmek ad›na

Markalama makinesi ve son olarak
kesim operasyonu sonunda kesim
yüzeylerinde kalan çapaklar›
gidermek için Çapak Alma makinesi
yat›r›mlar›n› gerçeklefltirdik. Tüm bu
bahsi geçen makineler ile birlikte
toplamda yaklafl›k 2 milyon Euro’luk
yeni yat›r›m ile üretim gücümüze güç
katt›k.”

Endüstriyel mutfak sektörünün 13
milyar lira pazar büyüklü¤üne ulaflan
ve 60 bin kifliye istihdam sa¤layan
dev bir sektör oldu¤unu vurgulayan
Varl›k, “Çevre ülkeler aras›nda birinci
ve Avrupa’da endüstriyel mutfak
ekipmanlar› üretimi konusunda ikinci
s›raday›z. Dünya arenas›nda yenilikçi
ürünlerimiz ile boy gösteriyor ve
ülkemizi en iyi flekilde temsil etmeye
çal›fl›yoruz. Bu do¤rultuda
fabrikam›za yapt›¤›m›z teknolojik
yat›r›mlar› sürdürece¤iz” dedi.



Yahya’n›n
duyarl›
karesi
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Hayat›n sadece ifl yaflam›ndan ibaret
olmad›¤› üyelerimizden gelen
haberlerle bir kez daha ortaya ç›k›yor.
Bazen ifl hayat›n›n içinde
göremedi¤imiz fleyleri farkl› bir bak›fl
aç›s›yla gözümüzün önüne koyanlar
oluyor. ‹flte de¤erli üyemiz Nejat
Yahya da bunlardan biri.

Say›n Yahya, alg›lar›n›n aç›k
oldu¤unu çekti¤i bir foto¤rafla ortaya
koyuyor. Say›n Yahya, Taksim ‹stiklal
Caddesi’nde karfl›laflt›¤› Cümbüflçü
Kaz›m’› kuca¤›nda kedisi elinde
cümbüflüyle foto¤raflarken, asl›nda
bize insan say›s› kadar farkl› yaflamlar
oldu¤unu gösteriyor.

Yahya’n›n çekti¤i bu foto¤raf› Milliyet
Gazetesi’nin Pazar ekinde “Okur
Çeker” bölümünde de yay›nlanmaya
de¤er görülüyor. Yahya’ya bizi ifl
yaflam›ndan bir anl›¤›na da olsa
ay›ran ve farkl› hayatlar oldu¤unu
hat›rlamam›za neden olan bu
çal›flmas› için teflekkür ediyoruz.



Üyelerden
Haberler

Yüksek döviz kurlar› ve yüksek
faiz oranlar›n›n, ekonomiye
getirdi¤i yükten en çok etkilenen
inflaat sektöründe yer almas›na
ra¤men S‹NTA A.fi., yoluna
emin ad›mlarla devam ediyor.

S‹NTA yoluna devam ediyor
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on y›llarda art arda yat›r›mlar 
yaparak makine park›n› 
gençlefltiren S‹NTA, tamamlanan

seçim ve belirsizliklerin kalkacak
olmas›ndan dolay› y›l›n ikinci
yar›s›ndan umutlu.

S‹NTA’dan yap›lan aç›klamada,
“inflaat sektörü olarak hükümetten
beklentimiz di¤er tüm sektörlerde de
oldu¤u gibi istikrar›n bir an önce
sa¤lanmas›d›r. Özellikle taahhüde
dayal› sektörümüzde gelece¤in
belirsizli¤i daha büyük sorun
yaratmaktad›r. Sektörümüzün
iflleyiflinde piyasalar›n hareketlenmesi
ile yat›r›mlar›n tekrar bafllamas› çok
büyük önem tafl›r.“ denildi.

S‹NTA’dan yap›lan aç›klamada
yap›m›na bafllanan ve devam eden
inflaat projeleri ise flöyle s›raland›:
“Asil Çelik San.ve Tic. A.fi.’nin
Orhangazi’deki mevcut tesislerinde,
Çelikhane Ergitme ve Döküm Holleri
Ana Bina Güçlendirme inflaat›, Dürr
Systems Ltd.fiti.’nin ‹zmir Çi¤li’deki
bulunan CMS Jant Firmas›na Çelik
Konstrüksiyon ‹malat ve Montaj iflleri,
Tofafl Türk Otomobil Fabrikalar›

A.fi.’nin mevcut tesislerinde Sosyal
Tesisler ve Akademi Binas› Kaba
inflaat›, Bosch San.ve Tic.A.fi.’nin
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
mevcut tesislerine Temiz Oda
inflaat›n›n yap›m›, Taysan Tafl›t Yan
San.ve Tic. A.fi.’nin Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki 15.006 metrekarelik
sanayi arsalar›na Tek Katl› Betonarme
Prefabrik Fabrika Binas› ve Üç Katl›
‹dari Bina inflaat›, Gürplast Plastik
San.ve Tic. A.fi.’nin ‹htisas Deri
OSB’deki arsalar›na Prefabrik
Betonarme Üretim Binas› Kaba
inflaat›n›n yap›m›, Üçge Gayrimenkul
Yat›r›mlar› ‹nflaat Turizm San.Tic.
A.fi.’nin Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut arsalar›na
Betonarme Yerinde Dökme Beton ve
Çelik Konstrüksiyon Çat›, Fabrika
Üretim Binas› inflaat›n›n, Hasan

Sözüneri Mim. Müh.Ltd. fiti.’nin
Nilüfer’ndeki mevcut arsalar›na 12
Katl› Konut Binas›n›n Tafl›y›c›
Betonarme Karkas ve Temel
‹malatlar›n›n, Demirtafl Organize
Sanayi Bölgesi Müdürlü¤ü’nün, Depo
‹nflaat›n›n yap›m›, TKG Otomotiv
San.Tic. A.fi.’nin Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut tesislerine
Yemekhane Bina ‹lave inflaat›n›n
yap›m›, Genkim Genel Endüstriyel
Kimyevi Mad.San.Tic. Ltd. fiti.’nin
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
mevcut tesislerine Çelik
Konstrüksiyon Üretim Binas›
inflaat›n›n, Bursa Tekstil Boyahaneleri
‹htisas Organize Sanayi Bölgesi’nin
Bad›rga Köyü s›n›rlar› içerisinde yer
alan arazisine 2. K›s›m Altyap›
inflaat›n›n yap›m› devam etmektedir.”

S



Ünver Group’a Ford’dan Q1 belgesi
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Sektörde 40 y›la dayanan
geçmifliyle Ünver Group,
Ford'tan ald›¤› Q1 belgesiyle
çifte gururu yaflad›.

O tomotiv sektöründe kauçuk, 
silikon hortum, plastik ve metal 
boru parçalar› üreten ve ürünlerin

yüzde 40’›n› Avrupa ülkelerine ihraç
eden Ünver Group’a, düzenlenen
törenle Ford taraf›ndan Q1 belgesi
verildi.

Kayapa Sanayi Bölgesi’nde kurulu
bulunan fabrikada düzenlenen
törende, Ford Otosan Sat›n Alma
Genel Müdür Yard›mc›s› Güven
Özyurt, Ünver Group Yönetim Kurulu
Baflkan› Ayhan Korgavufl’a Q1
belgesini verdi.

Törende konuflan Ünver Group
Yönetim Kurulu Baflkan› Ayhan
Korgavufl, "40'›nc› y›la yaklaflt›¤›m›z
bu dönemde, hem Bursa, hem de
ülkemiz ekonomisine katk› sa¤lama
yaklafl›m›yla çal›flmalar›m›z› aral›ks›z
sürdürüyoruz. Ford’dan alm›fl
oldu¤umuz Q1 belgesi ve ödülü de
çal›flma flevkimizi art›racakt›r”dedi.

Korgavufl, “Kayapa Sanayi
Bölgesi'nde bulunan 13 bin
metrekarelik alanda 206 kiflilik uzman
kadrosuyla sektörümüzde
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Önümüzdeki y›l 40'›nc› y›l›n›
kutlayacak olan global tedarikçi
durumdaki firmam›zda, radyatör
hortumlar›, kalorifer hortumlar›,
Turbocharger hava sistem hortumlar›,
hava filtresi hortumlar›, yak›t sistemi

hortumlar›, metal ve plastik
flekillendirilmifl turbo hava borular›
üretimi yap›yoruz. Y›lda 2 bin ton
hamur kar›fl›m› yapabilme
kapasitesine sahibiz. 2015 y›l›n›n son
çeyre¤inde Ford Otosan'la da
çal›flmalar›m›za bafllad›k. Ayr›ca, TIR,
otobüs ve kamyon üretimi yapan Daff
Global’e de 2016’dan bu yana ürün
sevkiyat› gerçeklefltirmekteyiz” diye
konufltu.



Bursa’daki 340 bin metrekarelik
tesisinde yapt›¤› üretimin yüzde
90’›n› ihraç eden Yeflim Tekstil,
çevrenin korunmas› vizyonuna
uygun olarak, yeflil fabrika
konseptiyle üretime devam
ediyor.

Yeflim Tekstil, yeflil fabrika konsepti
ile üretimini sürdürüyor
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eflim Tekstil CEO’su fienol 
fiankaya, çevreyle ilgili uzun 
y›llard›r yürüttükleri çal›flmalar›

firman›n ifl süreçlerine de entegre
ettiklerini ifade etti. fiankaya, çevre
dostu sürdürülebilir faaliyetleriyle,
2000 y›l›ndan bu yana faal olan ar›tma
tesisiyle, enerji dostu projeleriyle,
at›klar› azaltma ve geri kazan›m
çal›flmalar›yla, üretimin her
aflamas›nda do¤aya zarar
vermemeyi kendilerine ilke
edindiklerini kaydetti.

Dünya haz›r giyim sektöründe, ayn›
çat› alt›nda iplikten, mamul ürüne
kadar, tüm ifllemleri kendi
bünyesinde yapabilen, en büyük dört
entegre tesisten biri konumunda olan
Yeflim Tekstil, haz›r giyimde ve ev
tekstilinde dünya markalar› ile yapt›¤›
stratejik ortakl›klar›n yan› s›ra, pek
çok dünya markas›na da üretim
gerçeklefltiriyor. Yeflim Tekstil’in
Bursa’n›n haz›r giyim ve konfeksiyon
ihracat›n›n dörtte birini tek bafl›na
karfl›lad›¤›n› ifade eden CEO fienol
fiankaya, tüm bu süreçte do¤aya
dost üretim yapt›klar›n› söyledi.

fiankaya, “Yeflim Tekstil kuruldu¤u
günden bu yana sosyal
sorumluluklar›na sahip ç›km›fl, yeflil
fabrika anlay›fl› do¤rultusunda üretim
yaparak çal›flanlar›na, müflterilerine,
fason ve tedarikçilerine örnek olmay›,
toplumu da bu konuda
bilinçlendirmeyi hedeflemifltir.
Firmam›z uzun y›llard›r yürüttü¤ü
çevre ile ilgili çal›flmalar›, firma ifl
süreçlerine de entegre etmeyi
baflard›. ‹nsan odakl› anlay›flla
yürüttü¤ümüz faaliyetleri, uluslararas›
standartlarda uygulanabilir ve
geliflime aç›k bir sistemati¤e
oturtarak, performans kriterleriyle de

Y

takip ediyoruz. Yeflim’in üretimde bu
konudaki çal›flmalar›na; Küresel
‹lkeler Sözleflmesi, Oekotex Standard
100, ISO 50001, GOTS, OEKOTEX
SteP ve OCS belgeleri, Bluesign ve
BCI üyeli¤i yön vermektedir” diye
konufltu.

“Topluma ve do¤aya karfl› taahhütlerimiz
var”

Yeflim Tekstil’in topluma ve do¤aya
karfl› sorumluluklar›n› yerine getirmek
ad›na çeflitli taahhütleri oldu¤unu
ifade eden fiankaya, “Çevrenin
kirlenmesini önlemek, kirlili¤i
kayna¤›nda azaltmak ve çevresel
faaliyetleri ulusal mevzuata,
uluslararas› kabul görmüfl yönetim
sistemi standartlar›na uygun olarak
yürütmek en önemli önceliklerimiz
aras›nda yer al›yor. Ayr›ca
müflterilerimizin çevre ile ilgili
kurallar›n› sürekli olarak izlemeyi, bu
kurallara uygun flekilde faaliyet
göstermeyi, tüm çal›flanlar›m›za
e¤itimlerle çevre bilinci kazand›rmay›
ve tedarikçilerimizin de çevresel
konulardaki geliflimine katk›da
bulunmay› çok önemsiyoruz” diye
konufltu.

fiankaya, günlük 7 ton su ar›tma
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kapasitesi olan tesisin, 2013 y›l›ndan
bu yana da Bursa Büyükflehir
Belediyesi’nin bafllatt›¤› “At›k sular›n
online izlenmesi” uygulamas›
kapsam›nda online takip edildi¤ine
dikkat çekti. Yeflim’in do¤a dostu
markalar›n›n ‘yeflil fabrika’
konseptinde yap›lan üretimin ve firma
vizyonunun simgesi konumunda
oldu¤una de¤inen fiankaya sözlerine
flöyle devam etti: “2010 y›l›nda Yeflim
Organic, 2011 y›l›nda da Yeflim
Recycle markas›n›n patentini ald›k.
Son olarak da kal›c› anti mikrobiyel
özelli¤i ile giyildi¤inde koku
yapmayan, termal, nem konforu ve
h›zl› kuruma ve ütü istememe özelli¤i
olan, do¤a dostu bir kumafl ürettik.
‹nsanlar›n hayat›n› kolaylaflt›rmas›
nedeniyle Comfort Life ürünler
segmentinde Yeflim’in müflterilerine
sunulmaya bafllanan bu kumafl,
karbon ayak izinin düflük olmas›
nedeniyle de do¤a dostu kumafl
olarak konumland›r›l›yor. Firma olarak
üretti¤imiz ürünlerin kendi yaflam
döngüsünde çevreye zararl› etkisini
azaltmay› hedefliyoruz. Bunun için
de kaynaklar› daha az tüketerek,
ürünleri tekrar kullanarak, yeniden
iflleyip kullan›l›r hale getirerek do¤aya
dost üretim için alternatif çal›flmalar
yürütüyoruz.”



Merhaba De¤erli Okurlar,

Uzun zamand›r sizlere ulaflt›¤›m bu
köflede yazarken dikkat etti¤im bir
husus var genelde. O da zihninizi
olabildi¤ince güncel s›k›nt›lardan
uzak diyarlara götürebilmek. Ancak
bu her zaman mümkün
olamayabiliyor, zira sanat yaflam›n
tam içinde, kalbinde. Hele ki sanat
dünyas›n›n içinde ve çalkant›l› bir
co¤rafyas›nda yafl›yorsan›z, bazen
güncel konulara de¤inmeden
geçmek, gelece¤e dair duyars›zl›k
olabiliyor.

Ülkemizde özellikle sahne sanatlar›
alan›nda her y›l birbirinden baflar›l›
genç sanatç›lara rastl›yor, büyük
bölümünü beyin göçü sonucu Avrupa
ülkelerinde kaybediyoruz. Onlar bizi
gurbet ellerdeki kariyerleriyle
gururland›rsa da , ülkemizde onlar›
de¤erlendirebilecek, ayn› olmasa da
en az›ndan yak›n flartlar›
sa¤layabilecek bir ortam bulamamak,
insana cidden ac› veriyor.

Peki, burada bütün sorumluluk, tek
bafl›na gerçekten “Devlet Baba”da
m›? Yani, konservatuvardan
birincilikle mezun olmufl, çok baflar›l›
bir sanatç›ya dahi gerekli istihdam›,
yaflam koflullar›n› sa¤lamak
konusunda elbette s›k›nt›lar
katlanarak artt› y›llard›r, ancak,
bürokrasi ve siyaset üzerinde bu
yönde bir talep ve bask›n›n
oluflamamas›nda toplumdaki sanat
tüketicisinin seçicilik düzeyinin,
kültürel tercihlerindeki bak›fl aç›s›n›n
pay› yokmu?

Ben bu konuda toplumsal olarak ciddi
bir “kand›r›lm›fll›k” veya

148 Bak›fl 144

Burç Balc›
Viyolonsel Sanatç›s›, Radyo Prodüktörü                                         burcbalci@gmail.com

“hayalperestlik” yaflat›labilece¤imizin
örneklerini art›k daha s›k görüyorum.

Biraz açay›m demek istedi¤imi flimdi.
Günümüz Türkiye’sinin sanat
ortam›nda belediyeler, sponsorlar
çeflitli sponsorluklar üstlenerek
de¤iflik projelere imza at›yorlar.
Opera sipariflinden tutun yar›flmalara,
beste ›smarlamaktan tutun festival
düzenlemeye kadar. Bu, ilk bak›flta
umut verici görünse de, ne yaz›k ki
detaylar› gördükçe ülkemizin
gelecekteki sanatsal anlay›fl›n›n
çöküflünü h›zland›rabilecek etkileri
olufluyor. Zira, siparifl verilen

besteciler, bestelenen ürünler, seçilen
jüriler, festival içerikleri, talep edilen
popülizm gibi unsurlar, as›l dünya
ölçe¤inde baflar›l› olan gerçek sanat
yarat›c›lar›n›n üstünü giderek örtüyor
ve popülaritenin yüceltilmesiyle
sonuçlan›yor.

Buradan elbette “popüler fleyler kötü
olur” gibi ç›kart›m yapmamak laz›m.
Demek istedi¤im, “geliflmifl, dünya
ölçe¤inde baflar›l› say›labilecek, üst
düzey iflleri nas›l popüler hale
getirebiliriz?” sorusu. Bu da direk
olarak desteklenen yap›t›n, iflin veya
yarat›c›s›n›n uluslararas› düzeyde
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kazanabilece¤i baflar›yla ilgili. Yani
basitlefltirirsek, sponsorluklar›n
“Kap›kule’den öteye varl›k
gösteremeyecek geliflmemifl” ifllere
yap›lmas›, tüm bu masraf›n çöpe
at›lmas›yla sonuçlan›yor.

Daha önceki yaz›lar›mda da
de¤inmifltim festivallerin neden bir
“sanat yönetmeni” olmas› gerekti¤ine.
 Sponsorlar›n müzik zevkiyle yap›lan
festivaller kendin piflir kendin ye
popülizmi içinde üst düzeydeki
sayg›nl›¤›n› yitiriyor. Düflünelim,
hastane yapt›ran bir iflinsan›n›n, bu
hastanenin baflar›s› için içerideki
ihtiyaçlar›, yap›labilecek hatalar› bilen
bir “”Baflhekim”e dan›flmas›
de¤ilmidir sa¤l›kl› olan? ‹flte ayn› bu
örnekteki gibi, sanat alan›nda
yap›lacak desteklerin, yat›r›mlar›n,
mutlaka gelecekteki etkilerini
hesaplayabilecek düzeyde kültürel
geçmifle sahip kimselerce
hassasiyetle yap›lmas› gerekiyor. Ve
bu da karfl›m›za flu soruyu ç›kar›yor:

Destekçiler, sanata yat›r›m yapacak
kurum ve kurulufllar bu konuda  ne
düzeyde deneyim ve kültür sahibi,
veya böyle bir kayg› güdüyorlar m›?
Bir bak›yorsunuz, uluslararas› ödüllere
sahip bestecilerimiz dururken,
hayat›nda opera bestelemeyi b›rak›n
bir senfonik eseri bile olmayan dizi
müzi¤i aranjörlerine “Opera siparifli”
vererek sanat› destekledi¤ini sanan
cehalet içindeki belediyeler, öte
yanda jüri üyeleri ile yar›flmac›
hocalar›n›n ayn› oldu¤u yar›flmalar
yap›p “baflar›l› gençleri
desteklediklerine” toplumu inand›ran
destekçiler, popüler flark›c›lara fon
kartonu yap›lan sanat topluluklar›n›
alk›fllayarak “sanatta nirvana”ya
ulaflt›klar›n› düflünen yazarlar…

Okumak, dinlemek, dünyay› izlemek,
zihnen zenginleflmek laz›m ki,
cehaletten faydalanan düflük düzeyli
ifller yerine, uluslararas› alandaki
baflar›l› insanlar›n dünya çap›ndaki
ifllerine eriflebilelim…

Bir sonraki say›da buluflana dek,
müzikle kal›n…


