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BUS‹AD gönüllü¤ün sembolü bir
kurumdur. Bu kurumun, bu dönem
bayra¤›n› al›p tafl›yan ekibin bafl›nda
olmak gurur verici. Bu yay›n sizlerin
eline ulaflt›¤›nda, bu bayra¤›
omuzlanal› tam bir y›l geride kalm›fl
olacak. Ne mutlu bize ki dolu dolu
bir y›l oldu.

BUS‹AD olarak, bir yandan  flehrin
ve ülkenin sayg›n kurumu olman›n
gerekliliklerini yerine getirmeye
çal›fl›rken, bir yandan da a¤›r
ekonomik flartlarla mücadele etmeye
ve buna karfl› çözüm önerilerimizi her
platformda dile getirmeye gayret ettik.

Bir yandan, ülkenin üretici güçlerinin
öncü temsilcisi olarak, yap›lmas›
gerekenleri, yapacak olan yerlere
hat›rlat›rken, di¤er yandan üstümüze
düflen sorumluluklar› da
aksatmaman›n gayretini güttük.

BUS‹AD olarak, e¤itimi öncelik
s›ralamam›zda hep ilk s›raya koyduk.
Biliyorduk ki, para ve di¤er kaynaklara
bir flekilde ulafl›labilir, ancak insan
kayna¤›n›z yoksa bunlara da ihtiyaç
kalmaz.

O nedenle, üniversite sanayi
iflbirli¤imize tüm s›k›nt›lara ra¤men
devam etmeye, gelece¤imiz olan

gençleri hayata haz›rlayacak projeleri,
aksatmadan sürdürmeye gayret ettik.

Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme
Program›’na, Mühendislik Fakültesi
ö¤rencilerini, hayat›n içindeki
uzmanlarla buluflturmaya devam
ettik. Hayri Terzio¤lu Mesleki ve
Teknik Okulu’ndaki BUS‹AD S›n›f›
uygulamas›n› devam ettirirken, Bursa
Teknik Üniversitesi ile de neler
yapabilece¤imizi konuflmaya
bafllad›k.

Yaz aylar›nda önemli say›da üyemizi
ziyaret ettik, çok güzel dönüfller ald›k.

40. Y›l›m›z› coflkuyla kutlad›k, Do¤an
Ersöz ve BUS‹AD Ödüllerimizi 24.
kez ayn› coflkuyla sahiplerine
ulaflt›rd›k.

9. Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumumuzu ciddi bir kat›l›mla
ve ufkumuzu açacak bilgilerle
gerçeklefltirdik.

Üretmenin, insana dair bir fley
oldu¤unu ve bunun da insan›
sorgulamadan yap›lamayaca¤›n›
bilerek, Felsefe Söyleflilerimizi bu y›l
da sürdürüyoruz.

Artan döviz kurlar›n›n bask›lad›¤›

üretimi b›rakmamak için çabalayan
ifl insanlar›na, en az›ndan zihinsel
olarak destek vermenin gayretindeyiz.
2019’un da çok kolay geçmeyece¤ini
görüyoruz. Tedbirlerimizi bireysel
olarak almakla birlikte, bunlar› farkl›
ortamlarda söylemeyi de
sürdürece¤iz. Bizler bu topraklara
ve insan›na inan›yoruz. Üretim
yeteneklerimizin fark›nday›z.

Esnekli¤imiz bizi zor flartlarda ayakta
tutacak bunu biliyoruz. Daha iyi bir
Türkiye için BUS‹AD olarak
gönüllülükle çal›flmay› sürdürmeye
kararl›y›z.

Derne¤imizi gençlefltirmek ve kad›n
üye say›m›z› art›rmak istiyoruz.
Kad›n›n olmad›¤› ifl dünyas›n›n ne
kadar eksik oldu¤unun bilincindeyiz.
Bunun için Genel Kurul’da
BUS‹AD’daki ifladam› ifadesini, ifl
insan› olarak de¤ifltirece¤iz.

Umar›m kentimiz ve ülkemiz için
2019, 2018’den daha güzel bir y›l
olur.

2019’da daha çok çal›flaca¤›z
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Teknoloji, kendi terminolojisi ile
geliyor. Zaman h›zla geçiyor ve bafl
döndürücü de¤iflimleri de peflinden
sürüklüyor. Pek çok gelecek
tahmincisi, geçmiflte 300 y›la s›¤an
de¤iflim ve geliflimin, günümüzün 30
y›l›na tekabül etti¤i konusunda
hemfikir. Bu da yeni meslekler ve
yeni bir terminoloji demek. Mesela
30 y›l sonra yani 2050’de 60 yafl ve
üstü dünya nüfusu 2 milyara
ulafl›rken, 80 yafl ve üstü say›s› 400
milyon civar›nda olacak. Amerika’da
her y›l 10 bin kifli 65 yafl›na bas›yor.
1990 ile 2013 y›llar› aras›nda ortalama
ömür 65,3 den 71.5 ‘a yükseldi.

Ortalama ömür 2050’de 95 olurken,
2070’de 125’e yükselecek. Bu da
demektir ki yafll› bak›m sektörü çok
geliflecek. 2018 y›l›nda, ABD yafll›
bak›m pazar› 400 milyar dolarl›k
büyüklü¤e ulaflt›. Önümüzdeki
y›llarda Yafll› Evi Tasarlay›c›s›, Yaflam
Sonu Koçu, Haf›za Tasar›mc›s›, Yafll›
Ürünleri Tasar›mc›s›, Yafll› Spor Koçu
gibi mesleklere ihtiyaç duyulmas› bu
durumda flafl›rt›c› olabilir mi?

Ya da; Drone Yönetim Merkezi
Operatörü, Talep Dengeleyicisi, DNA
Bilimcisi, Medikal Mentor, Genetik
Dan›flman, Organ Acentas›, Kripto
Para Standart Düzenleyicisi ve
Avukat›, Verimlilik Dan›flman›, At›k
Data Yöneticisi, Data Rehine Uzman›,
‹nsan-Makine Tak›m Yöneticisi, Chief
Trust Officer, Art›r›lm›fl Gerçeklik
Seyahat Tasarlay›c›s›, Moleküler
Gastronom, Biyoet Fabrika
Mühendisi, fiehir Ziraatç›s›, Otonom
Araç Sevk Görevlisi gibi meslekler
bugün do¤anlar›n hedefi olamaz m›?

Neden olmas›n. Bu meslekler ve
benzerleri önümüzdeki 15-20 y›l
içinde daha s›k duyulacak. ‹nanmas›
flu anda güç ama bunlara ihtiyaç da
duyulacak.  Nas›l ki yak›n geçmiflte
var olan örne¤in süpürgecilik,
arzuhalcilik, çerçicelik, ay› oynat›c›l›¤›,
nalbantl›k gibi mesleklerin yok
oldu¤unu gördüysek, yak›n gelecekte
sat›fl eleman›, teknisyen, sekreter,
floför, gibi mesleklerin yerini de yapay
zekan›n alaca¤›n› görebiliriz.

Saniyede 800 bin sayfa kitap
okuyabilen yapay zeka, 2016 y›l›
itibariyle görüntü ifllemede hata oran›
aç›s›ndan, insan zekas›n› geride
b›rakt›. Kanser hücresini yakalamada
yapay zeka daha baflar›l›. Asl›nda bir
yapay zeka var, bir de yapay genel
zeka var. Yapay zeka flu anda yaz›l›m
olarak hayat›m›z› kolaylaflt›ran pek
çok alanda zaten mevcut. Yapay
genel zeka ise; bir insan›n
baflarabilece¤i kadar karmafl›k
biliflsel görevleri baflarabilen,
önceden ö¤renilmifl veya ilk kez
tecrübe ediliyor olmas› fark
etmeksizin, ö¤renilmifl becerileri
kullanarak ya da kendi kendine
keflfederek verilen görevleri
tamamlayabilen yapay zekaya sahip
sistemler. Korkmam›z gereken iflte
bu yapay genel zeka, yani insan
duygular›n› bar›nd›ran yapay zeka.
Bir de yapay süper zeka var ki ona
hiç de¤inmeyelim.

Tüm bu öngörüleri Fütüristler Derne¤i
Kurucusu ve Onursal Baflkan› Alphan
Manas’dan aktar›yorum.  BUS‹AD
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k
Grubumuz taraf›ndan bu y›l 9.’su

düzenlenen Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu’nun ana konuflmac›s›
olan Manas, Mega Trendleri ve
Giriflimcili¤in Gelece¤ini anlatt›.
Özellikle yat›r›mc›lar, giriflimciler ve
gençler için çok ufuk aç›c› ve
düflündüren bir konuflmayd›. Umar›m
takip etme ve yararlanma imkan›
bulmuflsunuzdur.

Futürizmi, “kutunun d›fl›nda
düflünmek” olarak tan›ml›yor Alpan
Manas ve diyor ki “tahminlerin asl›nda
hiçbir de¤eri yok. Bunlar› 3’le, 5’le
10’la çarp›n. Çünkü yeni üretim
yöntemleri ve yeni malzemeler ç›k›yor.
Önemli olan zaman›nda tehlikeyi
tespit etmek” fiüphesiz gelece¤in
tam olarak ne getirece¤ini bilmesek
de gelecek tahmini almak heyecan
verici. Mesela Alphan Manas;
Almanya’n›n 2022’de nükleer
enerjiden ç›kaca¤›n›,‹ngiltere’de 2024
y›l›nda gazete bas›m›n›n
durdurulaca¤›n›, 2029’da gümüfl
rezervlerinin tükenece¤ini, 2030’da
deniz suyundan temiz su kullan›m›n
yayg›n olaca¤›n›, Suudi Arabistan’›n
elektri¤inin üçte birinin günefl
enerjisinden sa¤lanaca¤›n›, kifli bafl›
gelirin artaca¤›n›, fakirli¤in
azalaca¤›n›, özgürlüklerin artaca¤›n›,
yenilenebilir enerjinin yayg›n
kullan›laca¤›n›, otonom araçlar›n
yayg›nlaflaca¤›n›, tar›m›n dikeye
dönece¤ini, köylerin boflalaca¤›n›,
nüfusun yüzde 30’nun iflsiz
kalaca¤›n›, Avrupa Birli¤i’nin 2033’de
da¤›laca¤›n› ve siyasette kad›n
say›s›n›n artaca¤›n› öngörüyor. Bunlar
ne kadar tutar bilinmez ama son
dedi¤inin tutaca¤› kesin. “Bir gün
herkes çevrimd›fl› olacak”.

“Bir gün herkes çevrimd›fl› olacak”
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Sanayinin amiral gemisi
BUS‹AD 40 yafl›nda

Türkiye’nin ikinci, Anadolu’nun
ise ilk sanayici ve ifladamlar›
derne¤i olarak 1978 y›l›nda
kurulan ve Bursa’n›n geliflimine
yön veren sanayinin amiral
gemisi BUS‹AD 40. Y›l›n› kutlad›.

Konuflmas›nda; 1978 y›l›ndan
bugüne kadar BUS‹AD’a ve Dernek
arac›l›¤›yla kente ve ülkeye katk›
koyan ifl insanlar›na teflekkür eden
BUS‹AD Baflkan› Türkay, ‘gönüllülük’
temelli projelerin nitelikli insan
kayna¤›ndan teknolojiye pek çok
alanda fark yaratan sonuçlar ortaya
ç›kard›¤›n› belirtti. Derne¤in, ortaya
koydu¤u vizyonerlik ve üyelerinden
ald›¤› güçle her zaman de¤iflim ve
dönüflüme de yön verdi¤inin alt›n›
çizen Türkay, flunlar› kaydetti:

“1978’den 1990'lar›n bafl›na kadar
Bursa’ya ihracat›, yasal alt yap›lar›
ö¤reten öncü BUS‹AD, 1990'dan
2000 ’lere kadar kentin tan›nmas›,
ürünlerde kalitenin ve özgünlü¤ün
art›r›lmas›na dönük çabalar›n merkezi
oldu.
2000’lerden itibaren nitelikli insan
gücünün önemi daha çok öne ç›kt›.
BEGEV ve üniversite sanayi iflbirlikleri
gibi konularla bu sürece yine BUS‹AD
yön verdi.

Günümüzde ise, di¤er tüm konulara
ek olarak art›k 4. Sanayi Devrimi'nin,
dijitalleflmenin konufluldu¤u bir
döneme girdik. BUS‹AD, bunu da
önceden gördü¤ü için kollar› uzun

bir süre önce s›vad›. Endüstri 4.0
toplant›lar› yaparak, Ar-Ge Mühendisi
Yetifltirme Programlar›yla BUS‹AD,
öngörülü bir kurum oldu¤unu bir kez
daha ortaya koydu.”

BUS‹AD kuruldu¤unda, Bursa’n›n,
tar›m, biraz sanayi, ço¤unlukla da
kapl›ca ve kayak merkezi özellikleriyle
tan›nd›¤›n› kaydedn Türkay, “fiimdi

ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) 40. 
Kurulufl y›ldönümü nedeniyle

BUS‹AD Evi’nde gerçekleflen törene
çok say›da davetli kat›ld›.

Konuflmas›na, “1978 y›l›nda kuruluflu
gerçeklefltiren baflta rahmetli Do¤an
Ersöz olmak üzere, kalpleri Bursa ve
üretme azmiyle dolu kurucular›m›z›
burada sayg›yla an›yorum” diyerek
bafllayan BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
BUS‹AD’›n Bursa’da sanayi ve
ihracat›n geliflmesinde öncü rolü
oldu¤unu söyledi. BUS‹AD’›n
öngörülü bir kurum oldu¤una iflaret
eden Türkay, “Geçen 40 y›lda yap›lan
çal›flmalar BUS‹AD’› sanayinin ar›
kovan›na çevirdi. Durmaks›z›n
üretilen, sonuçlar› tüm Bursa
taraf›ndan hissedilen ve paylafl›lan
bir çaban›n adresi oldu BUS‹AD”
dedi.

B
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ise sanayi ve ihracat ilk s›ray› alm›fl
durumda. Bunda BUS‹AD’›n çabalar›
yads›namaz elbette” diye konufltu.

Türkay, “Ancak art›k BUS‹AD olarak
diyoruz ki: fiehrimizin yeni sanayi
anlay›fl›na göre konumlanmas› flart.
Baflka Bursa yok. Sanayi d›fl›ndaki,
tar›m ve turizm de¤erlerinin de
korunmas› flart. Bursa’da art›k katma
de¤eri yüksek, ileri teknoloji ile üretim
yapan anlay›fl›n yerleflmesi gerek.
Bunun için de kent ve ülke
yöneticilerine büyük pay düflüyor.

Bizler de yeni sanayi devrimine göre
haz›rl›klar›m›z› yaparken, di¤er
yandan da aile flirketlerinin gelece¤ini
masaya yat›r›yoruz. Bunla ilgili
çal›flmalar›m›z yak›nda start alacak”
dedi. Türkay son olarak flunlar›
kaydetti:

“40 y›ll›k bu tarihi kurumun çat›s›
alt›nda baflta Do¤an Ersöz ve geçmifl
Baflkan ve Yönetim Kurullar› olmak
üzere, eme¤ini esirgememifl herkese
tekrar çok teflekkür ederim.

Bir teflekkür de, benimle beraber
iflinden, eflinden ve çocuklar›ndan
ald›klar› vakti BUS‹AD’a ay›ran
Yönetim Kurulu Üyelerimize. Sa¤
olsunlar. Emeklerini eksik etmiyorlar.”
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Törende 40. Y›l için haz›rlanan film
de davetliler taraf›ndan büyük alk›fl
toplad›. Tören sonunda üyelerin
ismine özel bast›r›lan BUS‹AD’dan
Bak›fl Dergisi’nin 40. Y›l Özel Say›s›
da da¤›t›ld›. Törende ayr›ca eski
baflkanlar ve flimdiki yönetim kurulu
üyeleri birlikte 40. Y›l pastas›n› da
kestiler.

BUS‹AD’›n 40. Y›l kutlama davetini, “bir fincan kahvenin 40 y›l hat›r› var”
sözünden hareketle, Bursal› Endüstriyel tasar›mc› Kunter fiekercio¤lu’nun
ödüllü fincanlar›yla gerçeklefltirdik.

Design Turkey 2010 Özel Tasar›m Ödülü’nü alan Dervish isimli fincan,
üyelerimiz taraf›ndan büyük ilgiyle karfl›land›.
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lmira Otel Büyük Salon'da 
gerçeklefltirilen törende “2017 
Do¤an Ersöz Ödülü’nü Borçelik

Afi ad›na Genel Müdür Kerem Çak›r
ald›.

Çak›r’a ödülünü BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay
ve BUS‹AD'›n geçmifl dönem
baflkanlar› birlikte verdi. Çak›r ödülü
ald›ktan sonra yapt›¤› konuflmada,
“Bursa denilince g›da, tekstil ve
otomotiv akla geliyor. Biz de çelik
sektörü olarak kendimize yer
bulabildi¤imiz için mutluyuz. Bu ödül
bize motivasyon sa¤layacak” dedi.

Törende ayr›ca BUS‹AD Kültür ve
Sanata Katk› Ödülü’nü Bursa Foto¤raf
Sanat› Derne¤i (BUFSAD) ad›na
Baflkan Serpil Savafl, BUS‹AD Meslek
Ödülü’nü ise ‹brahim Yaflar ald›.

Türkay’dan ekonomik de¤erlendirme

BUS‹AD Ödülleri sahiplerini buldu
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) marka
etkinliklerinden olan ve bu y›l
24.'sü gerçeklefltirilen  BUS‹AD
Do¤an Ersöz Ödülü ve Baflar›
Ödülleri sahiplerini buldu.

Törende bir konuflma yapan BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, Türkiye’nin ve dünyan›n
içinde bulundu¤u ekonomik
geliflmeleri de¤erlendirdi.

BUS‹AD Baflkan› Türkay, paraya
ulaflman›n zorlaflt›¤› bir dönem
yafland›¤›n› belirterek, Türkiye’nin
ihracatla büyüyece¤ini bunun da
üretimi art›rmaktan geçti¤ini söyledi.

Türkay flöyle konufltu:
“Yüksek enflasyonun tekrar geri
geldi¤i bir dönemi yafl›yoruz.
Ekonomistler, en az önümüzdeki 9
ay için ortalama 20’li rakamlar›
yaflayaca¤›m›z› söylüyorlar. 2019
Mart ay›na kadar dövizin sakin
seyredece¤ini, onun sonras›nda yine

belirsiz bir dönemi yaflayaca¤›m›z
tahmin ediliyor. Dövizin avantajl›
durumu tabii ki ihracat yapmay›,
sakinleflen iç piyasaya göre çekici
k›l›yor. Zaten bizim gibi kalk›nmakta
olan ülkeler için her zaman mal veya
hizmet ihrac› geliflmenin lokomotifi
olmufltur. Ancak, tam aksine son
senelerde ithalatla kalk›nma yolu ile
gelifltik. Tüm dünyada gezen ucuz
paran›n cazibesine kap›ld›k. Bu
paray› verimli sektörlerde
de¤erlendiremedik.

Art›k hem serbest dolaflan para
anavatan›na geri dönüyor. Hem de
ona ulaflmas› gitgide daha pahal›
hale geliyor. Finans›m›z› yönetmek
her zamankinden çok daha önemli
hale geldi.

A



15 Bak›fl 145

Üretim kalk›nmada tüm dünyada
geliflimin önemli bir gücü olmaya
devam ediyor. Ülkelerin gelirinin
yükselmesinde üretimin itici
fonksiyonu, her zamankinden daha
yüksek görünüyor. Üretim demek
rekabet demek, inovasyon demek,
bunlar›n do¤al sonucu verimlilik art›fl›,
ihracat demek.”

Türkay, e¤itimli insanlara daha çok
ihtiyaç duyuldu¤unu bunun da sanayi
ile iflbirli¤i ile çözümlenecek bir konu
oldu¤unu kayderek, “Türk ifl insan›n
de¤iflen flartlara çok çabuk adapte
oldu¤una inan›yorum. Bizler için bu
büyük avantaj. Bunlar› hep riskleri
minimize ederek yapmal›y›z” dedi.

Ödül alanlar

Türkay, ödül almaya hak kazanan
kifli ve kurumlarla ilgili olarak ise
flunlar› ifade etti:
“24 y›ld›r  da de¤iflime yön veren kifli
ve kurumlara rahmetli kurucumuz
Do¤an Ersöz’ün ad›yla ödül veriyoruz.
Ayr›ca farkl› dallarda baflar› ödülleri
de veriyoruz. Bu y›l BUS‹AD Kültür
ve Sanata Katk› Ödülü ve BUS‹AD
Meslek Ödülleri’ni verece¤iz.

Bu y›l Do¤an Ersöz Ödülü’nü almaya
hak kazanan Borçelik, sadece
Bursa’n›n de¤il Türkiye’nin de gurur
duydu¤u sanayi kurulufllar›n›n
bafl›nda geliyor. Üretimdeki yeri, Ar-
Ge’ye verdi¤i önem, ihracattaki büyük
baflar›s›, e¤itime ve kad›na dönük
çal›flmalar› Borçelik’in bu anlaml›
ödülü almas›n› sa¤lad›. Bursa nitelikli
sanayi tesisleriyle flansl› bir kent. Bu
ödülle böylesine firmalar›n bu zor
ortamlarda yapt›klar› çabalara az da
olsa destek vermek bizim için gurur

verici. Borçelik yönetim ve
çal›flanlar›n› bir kez daha tebrik
ediyorum.

Bursa hukuk ve ifl dünyas›nda sayg›n
bir yere sahip olan avukat say›n
‹brahim Yaflar da bu y›l BUS‹AD
Meslek Ödülü’nün sahibi oldu. Y›llar›n›
Bursa’ya Bursa çal›flma bar›fl›na
yapt›¤› katk›larla adayan, BUS‹AD
Tüzü¤ü’nün yaz›m›na katk›lar koyan
Say›n Yaflar’› da tebrik ediyorum.
Ve son olarak Bursa sanat dünyas›na
vizörün ard›ndan katk› koyan Bursa
Foto¤raf Sanat› Derne¤i BUFSAD.
Özellikle Bursam›z›n tan›t›m›na da
önemli bir etkisi olan Fotofest’in
düzenlenmesine katk› koyan
BUFSAD’›n tüm üyelerine ayr› ayr›
teflekkürlerimi sunuyorum.”

“Do¤an Ersöz Y›l›n ‹fladam› ve
BUS‹AD Baflar› Ödülü Yönetmeli¤i”

çerçevesinde ödül almaya hak
kazananlar›n gerekçeleri ise flöyle
aç›kland›:

“1-) BUS‹AD Do¤an Ersöz Ödülü:
Borçelik A.fi.
Baflta otomotiv olmak üzere, beyaz
eflya, ›s›tma-havaland›rma, yap›-
inflaat ve makine sanayii gibi ihracat›n
omurgas›n› oluflturan lokomotif
sektörlerin önemli hammadde
girdilerini tedarik eden, Türkiye’de
üretilen 100 arac›n 85’inde ve üretilen
her buzdolab›nda üretti¤i saclar
kullan›lan, sadece iç pazara de¤il,
2017 sonu itibar›yla 1 milyar liray›
aflan ihracat›yla Türkiye'nin cari
aç›¤›n›n kapanmas›na da katk›
sa¤layan ve Türkiye so¤uk sac ve
galvanizli sac ihracat›n›n yüzde
33'ünü tek bafl›na yapan, Türkiye’nin
en büyük ve en yüksek kaliteli
galvanizli çelik üreticisi olarak bugüne

BUS‹AD‘dan
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kadar 20 milyon lira üzerinde Ar-Ge
yat›r›m› yapan, gelece¤i görerek
Endüstri 4.0 çal›flmalar›n› ad›m ad›m
hayata geçiren, ‹SO 500
s›ralamas›nda 22. BTSO 250
s›ralamas›nda Bursa'n›n 4. sanayi
flirketi olan, 2001 y›l›nda TÜS‹AD
KalDer Büyük Ölçekli Kurulufllar
Kategorisi’nde EFQM Mükemmellik
Modeli Ulusal Kalite Baflar› Ödülünü
alan, 2017 y›l›nda PERYÖN taraf›ndan
Fark Yaratan IK projeleri - ‹nsan
Kaynaklar›nda Dijital Dönüflüm”
ödülünü alan, 2017 y›l›nda Ö¤renci
Geliflim Program› kapsam›nda 72
meslek lisesi ö¤rencisini koçluk ve
mesleki e¤itim program›na dahil
ederek elde ettikleri kazan›mlarla 15
ö¤renciye ifl bafl› imkan› sa¤layan,
“Bir Bobin Bir Fidan” projesi
kapsam›nda 2017 y›l› içinde üretim
tesisleri içerisinde kurdu¤u serada
200.000 adet f›st›k çam› üreterek
do¤aya hediye eden, “Kad›na Güç
‹fl Yok” slogan› ile yass› çelik
sektöründe üretimde kad›n
istihdam›n› artt›rma projesini hayata

geçiren ve BU‹KAD taraf›ndan
Bursa’n›n kad›na de¤er veren flirketi
ödülünü alan Borçelik Afi, BUS‹AD
Yönetim Kurulu taraf›ndan 2017 Y›l›
Do¤an Ersöz Ödülü’ne lay›k
görülmüfltür.

2-) BUS‹AD Meslek Ödülü: Avukat
‹brahim Yaflar

Avukat ‹brahim Yaflar,28 A¤ustos
1950 Gemlik’de  do¤du, ilk ve
ortaö¤renimini Gemlik’te
tamamlad›ktan sonra 1967 y›l›nda
Bursa Erkek Lisesi’nden , 1971 y›l›nda
Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. Bursa
Barosu’nda yapt›¤› avukatl›k staj›
sonras›nda vatani görevini Hava Harp
Okulu Askeri Mahkemesi’nde “askeri
hakim” olarak yerine getirdi. 1974
Kas›m’›nda Bursa’da bafllad›¤›
avukatl›k mesle¤ini 44 y›ld›r kesintisiz
olarak sürdürmekte olan ‹brahim
Yaflar, baflar›l› bir hukuk adam›
olman›n yan› s›ra toplumsal hayata
koydu¤u katk›lar, yard›m kurulufllar›

ve sivil toplum örgütlerinde ald›¤›
görevlerle öne ç›kt›,  Türk Hava
Kurumu'na ve Türk Havac›l›¤›na
hayat› boyunca özel bir yer veren,
Türkiye ‹flverenler Sendikas›ndaki
görevleri boyunca Türkiye’de
endüstriyel iliflkilerin düzenlenmesi
noktas›nda gündeme gelen yasalar›n
oluflmas›na katk› koyarak BUS‹AD'›n
ilk tüzü¤ünün yaz›m›nda önemli roller
üstlendi. Edindi¤i bilgi birikimi ve
tecrübelerini, bir akademisyen olarak
üniversitede gençlerle paylaflmaktan
geri durmayan, Bursa hukuk ve ifl
dünyas›n›n duayen isimlerinden
Avukat  ‹brahim Yaflar, BUS‹AD
Yönetim Kurulu taraf›ndan 2017 Y›l›
Meslek Ödülü’ne lay›k görülmüfltür.

3-) BUS‹AD Kültür ve Sanata
Destek Ödülü: Bursa Fotograf
Sanat› Derne¤i (BUFSAD)

32 y›ll›k geçmifliyle Bursa’n›n en köklü
foto¤raf derne¤i olarak, flehrimizde
foto¤raf›n ö¤renilmesi, sevilmesi ve
yayg›nlaflmas›na; kurslar›, atölye
çal›flmalar›, sergileri, gezileri ve
foto¤raf gösterileriyle hizmet ederken;
Türkiye’nin en iyi foto¤rafç›lar›n› da
Bursa’l› foto¤raf severlerle
buluflturmas›yla, kurucular› aras›nda
yer ald›¤› Türkiye’nin ilk uluslararas›
foto¤raf festivali FOTOFEST’le,
foto¤rafç›lar ve dünya halklar›yla
diyalog sa¤lanmas›na, bar›fla katk›
yap›lmas›na, kültürel al›flveriflin
gerçekleflmesine ve Bursa'n›n
tan›t›lmas›na yapt›¤› katk›larla, Bursa
Foto¤raf Sanat› Derne¤i (BUFSAD);
BUS‹AD Yönetim Kurulu taraf›ndan
2017 Y›l› Kültür ve Sanata Destek
Ödülü’ne lay›k görülmüfltür.”



al›nan kararlar do¤ru olmakla birlikte
kararlar›n nas›l uygulanaca¤› ile ilgili
takvimlendirme ve politika
aksiyonlar›na yer verilmedi¤i
görülmektedir. O halde dünyadaki
de¤iflen dengeler göz önüne al›narak
yeni bir anlay›fla ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r.
‹flte böylesi bir durumda baflta ülke
yöneticileri olmak üzere tüm
kesimlerin yaflanacak daralmaya
karfl› flimdiden  önlemlerini almas›
flartt›r.

ABD ile gerilen iliflkilere karfl›n AB ile
yeni bir anlay›fl yakalanma ihtimali
do¤mufltur. Baflta Almanya olmak
üzere bu ülkelerle ticari iliflkilerin
güçlendirilmesi gerçe¤i ortadad›r.

Bizler, bu ülkenin üretici kesimleri
olarak, bu s›k›nt›l› durumdan  tasarruf,
üretim ve ihracat art›fl› ile birlikte
,özgürlükler, hukuk, yönetim sistemi
ve  uzun vadede de bunlar›
baflaracak insan gücünü öne
ç›karacak e¤itim politikalar› ile
ç›kaca¤›m›za inan›yoruz.

Sayg›lar›m›zla.

BUS‹AD Yüksek Dan›flma Kurulu
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BUS‹AD Yüksek Dan›flma Kurulu Bildirisi (11 Ekim 2018)

Ekonomide dengelenmeye,
Sanayide ihracata ve
Dünya ile iyi iliflkilere ihtiyac›m›z var

Dünya, son y›llar›n en büyük 
ekonomik gerginli¤ini yafl›yor. 
2015 sonunda ABD’nin faiz

art›r›m› ile bafllayan ve ticaret
savafllar›yla devam eden süreçte ne
yaz›k ki Türkiye, almas› gereken
tedbirleri zaman›nda alamam›fl ve
k›r›lgan bir yap›ya sahip oldu¤unu
a¤ustos ay›ndaki dolar silah›na karfl›
durmakta zorlanmas›yla göstermifltir.
Mevcut durum itibariyle küresel
büyümenin eski gücünü
koruyamayaca¤›, enerji ve emtia
fiyatlar›n›n yükselifle geçti¤i ve d›fl
finansman koflullar›n›n daha fazla
s›k›laflaca¤› bir dönemin efli¤indeyiz.

Yaflanan geliflmeler, ABD’nin dünya
politikalar›nda Türkiye’ye karfl›
olumsuz tavr›n›n bir yans›mas›
olmakla birlikte, bunun bir ekonomik
alt metni de vard›r. 2015 y›l› sonunda
bafllayan ABD’nin faiz yükseltme
karar›n›n ard›ndan dünyada likiditenin
bol ve borçlanma imkânlar›n›n genifl
oldu¤u zamanlar geride kalm›flt›r.
Böylesi bir durumda sermaye birikimi
sorunu yaflayan, uzun y›llard›r cari
aç›kla mücadeleyi bir türlü
baflaramayan Türkiye gibi geliflmekte
olan ülkelerin, dolar cinsinden paraya
ulaflmas› zorlaflm›fl ve paran›n
maliyeti de do¤al olarak artm›flt›r.

Kriz çanlar›n›n verdi¤i uyar›lara karfl›
iktisat politikas› önlemlerinin
zaman›nda al›nmamas› ve ABD’nin
dostça olmayan tav›rlar›n›n da
etkisiyle, k›r›lgan Türkiye ekonomisi
zor bir döneme girmifltir. ‹ktidar›n
gecikmeli de olsa ald›¤› önlemler
flimdilik bir direnme noktas› yakalasa
da gelecek y›l ve sonras›nda dünya
ekonomisinde yaflanacak daralman›n
da vuraca¤› ülkelerin bafl›nda yine
Türkiye gelmektedir. Yüksek
enflasyon, kronik cari aç›k sorunu,
kurumsal tahribatlar, ekonomik
güvenin azalmas› ve artan belirsizlik
Türkiye ekonomisinin
öngörülebilirli¤ini azaltmaktad›r.

‹hracat›n›n önemli bir bölümünü AB
ülkelerine yapan Türkiye’nin, burada
gelecek y›ldan itibaren bafllayacak,
ard›ndan ABD ve Çin’de de devam
edece¤i san›lan daralmaya karfl›,
elindeki ihracat silah›n›n da atefl gücü
zay›flayacakt›r.

Yeni Ekonomik Program›n yan›nda
bulundu¤umuzu aç›klam›flt›k. Ancak
durumun ciddiyeti, art›k bu iflin
sadece iktidarla ilgili olmad›¤›,
toplumun tüm kesimlerinin, ayn›
gemideyiz bilinciyle hareket etmesi
gerçe¤i de ortadad›r. Hal böyle iken,

BUS‹AD’dan



paketi olmadan çok büyük bir anlam›
olmayaca¤›n› da belirtirken, “Bizleri
ve hükümeti zor günler bekliyor” dedi.
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yüksek
Dan›flma Kurulu (YDK) Baflkan›
Günal Baylan, son Yüksek
Dan›flma Kurulu’nun flubat
ay›nda yap›ld›¤›n› hat›rlatarak,
“Son toplant›m›z›n ard›ndan
döviz kurlar›nda yüzde 60’lara
kadar art›fl oldu. Bugünler de
geçecek. Say›s›z kriz atlatt›k.
Ancak, tedarikçiler ve KOB‹’ler
aç›s›ndan zor olacak” dedi.

US‹AD YDK Baflkan› Baylan, ‹fl
Yat›r›m D›fl Piyasalar Müdürü 
fiant Manukyan’›n kat›ld›¤› YDK

toplant›s›’n›n aç›l›fl›nda yapt›¤›
B

konuflmada, flunlar› söyledi:
“Hükümet yeni önlemler paketi
haz›rl›yor. Bizim y›llardan beri
söyledi¤imiz üretimin ön planda
olmas›yd›. Bu biraz arka planda kald›.

Yap›sal sorunlar›m›z var. Al›nan
önlemler bugün için geçici çözümler
olabilir ama sorunlar›m›z kal›c›.
Gelecekte yaflayaca¤›m›z kriz biraz
erkene geldi. Al›m gücü düflüyor.
Üretimde daralma meydana gelecek.
Bu üretimle finansman› karfl›lamak
için bu faizleri karfl›lamak zor olacak.
Bugünler geçecek. Say›s›z kriz
atlatt›k. Ancak, tedarikçiler ve
KOB‹’ler aç›s›ndan zor olacak.”
Baylan, al›nan ekonomik tedbirlerin,
bilgi e¤itim, özgürlükler ve hukuk

YDK Baflkan› Günal Baylan:
“Bizleri zor günler bekliyor”

BUS‹AD’dan



ç›kt›. fiimdi afla¤› yukar› 3.7 trilyon
dolara indi. As›l tehlike burada 800
milyar dolar geri gelifl oldu. Bu ne
demek? ABD’de vergi indirimleriyle
borçlanma ihtiyac› duydu. Piyasadan
tahville bunu çekti. Bu geliflmekte
olan ülkelere gidecek paray› ABD
hazinesinin çekmesi anlam›na geldi.

FED de faiz art›r›nca ABD’nin cazibesi
giderek artt›. Böylece geliflmekte olan
ülkelere para ak›yor hikayesi de art›k
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yüksek
Dan›flma Kurulu Toplant›s›’n›n
konu¤u olan ‹fl Yat›r›m D›fl
Piyasalar Müdürü fiant
Manukyan dünya ekonomisi ve
Türkiye’nin içinde bulundu¤u
duruma iliflkin analizlerini
aktard›.

anukyan, sunumuna dünyadaki
duruma iliflkin rakamlar ve 
gelecek 3 y›ldaki projeksiyonla

bafllad›.

Manukyan’›n sunumuna göre, baflta
AB ve ABD’de olmak üzere 2019 ve
2020’de büyüme h›z›nda düflüfl
bekleniyor. Manukyan rakamlar› flöyle
de¤erlendirdi:
“Euro bölgesinin büyüme beklentisi
2018’de 2.4, 2019 2.0 ve 2020 1.7
iken flimdi bu rakamlar revize edilerek,
2018’de 2.1, 2019’da 1.8 ve 2020’de
1.6’ya çekilmifl. Daha yavafl bir
büyüme öngörülmüfl. ABD’de
2018’de 2.9, 2019’da 2.5 ve 2020’de
1.9’a. Çin’de s›ras›yla 6.6, 6.5, 6.1.
Yani global büyümede bir yavafllama
görülüyor.”

M

Manukyan, bu veriler ›fl›¤›nda
Avrupa’daki geliflmeleri ise flöyle
özetledi:
“Dünyada çok önemli bir sorun var
o da 8 trilyon dolarl›k eksi getirili tahvil
var. Bu Avrupa’da a¤›rl›kl›. Bu
‹sviçre’den bafll›yor, Portekiz’e kadar
devam ediyor. Avrupa Merkez
Bankas›, tahvil piyasas›ndan çekiliyor.
Bu durum da yat›r›mc› olmamas›na
neden olacak. Yunanistan’›n aflara
ra¤men borcu yüzde 180’lere ç›km›fl.
‹talya’da yüzde 131, Portekiz’de
yüzde 125. Bu enflasyon yokken ve
yavafl büyüyorken. Bu borçlar daha
da artacak. ‹talya’da yeni yeni
hükümet, “bütçe aç›¤› verece¤im ve
büyüyece¤im” derse bu borcu daha
da art›racak. ‹talya’da da tahvil  faizi
eksi idi. Ama may›stan itibaren yüzde
3’lere ç›kt›. Çünkü al›c› yok. Bu baflka
ülkelere de s›çrayacak.”

ABD’nin durumu

Manukyan, Avrupa’daki sorunun yan›
s›ra ABD’deki geliflmelere de aç›kl›k
getirdi. Manukyan, ABD’deki durumu
flu ifadelerle dile getirdi:
“FED’in bilançosu 800 milyar dolard›.
Faiz art›r›m›yla bu 4.5 trilyon dolara

‹fl Yat›r›m D›fl Piyasalar Müdürü fiant Manukyan:
“Dünyada büyüme yavafllayacak”



olmayacak. ABD’de tahvil getirileri
3.20’lere yükseldi. Bizde enflasyonu
düflününce reel getiri yok. Faizi yavafl
art›r›p, enflasyonu kontrol
edemeyince para bizde kalm›yor.

ABD’de FED faizi ne zaman bitirir.
Bence ABD’de enflasyon
beklenenden daha yüksek enflasyon
olacak. Bu da FED’in faiz art›r›m›n›
sa¤layacak. Peki FED’i korkutan ne?
Enflasyon ve iflsizlik de¤ilse ne?
1960’larda buna benzer bir durum
yafland›. ‹flsizlik düflüyor o zaman 4-
5 y›l. Enflasyon yatay. Öyle bir durum
oluyor ki enflasyon birden art›yor.
Enflasyon beklentisi bozulunca ifller
sarpa sar›yor. FED’in haf›zas›nda bu
var. ABD’nin büyümesi yafllanm›fl
durumda. Bir iki sene içinde ABD’de
resesyon bekleniyor.”

Bu kez durum farkl›

AB ve ABD’deki durumu özetledikten
sonra Manukyan, yaklaflan krize iliflkin
analizlerini de paylaflt›. Manukyan,
bu kez durumun daha korkutucu
oldu¤unu belirterek, “Çünkü bu kez
buna müdahale edecek merkez
bankas› silahlar› yok. FED daha önce
faiz indirmiflti. fiimdi bu zor. Avrupa
Merkez Bankas› da yapamaz. Faiz
silah› ile olmayacaksa para basmak
kal›yor. Marjinal faydalar› görüldü
bugüne kadar. Gelecek krizde bu da
ifle yaramayacak. Merkez bankalar›n›
afl›r› gevflek para politikalar›yla
gelecekte kavuflaca¤›m›z servet
seviyesine erken kavufltu¤umuz için
ilk krizde elden gidiyor bu. Yeni krizde
de durum farkl› olmayacak” dedi.

Ticaret savafllar›n›n kazanan›n ABD
olma ihtimalini yüksek gördü¤ünü de
kaydeden Manukyan, “Çünkü
ABD’de ticaretin GSMH has›laya oran›
yüzde 20, Almanya’n›n yüzde 80. Çin
2008 krizinde uyand› ve iç piyasaya
yönelerek bu oran› düflürdü. Çin geri
ad›m atmak zorunda kal›r ama
Trump’›n bu tavr›yla zor” diye konufltu.

Her fley yolunda gitmezse

Manukyan, dünya ekonomisindeki
anlat›m›n›n ard›ndan Türkiye’nin
içinde bulundu¤u durumu da analiz
etti. Manukyan, geliflmekte olan
ülkelere 2008 krizinden sonra
san›ld›¤› kadar para akmad›¤›n›
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belirterek, “O güne kadar 12 trilyon
dolar olan para ak›fl›, sonras›nda 6
trilyon dolara kadar indi” dedi.

“Geliflmekte olan ülkelerin borcu
dolar baz›nda. Azalan ticaret, azalan
dolar karfl›s›nda herkes dolar bulma
peflinde. K›sa vadeli borcumuz ve
cari aç›¤›m›z yüksek. Biz bu dünya
ortam›nda kötüler içinde öndeyiz”
diyen Manukyan, flöyle devam etti:

“Lira baz›nda borcumuzu
karfl›lamakta sorunumuz yok. Bizim
65 milyar dolar flirket borcumuz ve
bankalar›n 109 milyar dolar borcu
var. Kamu önemli de¤il. Merkez
bankas›nda brüt 76 milyar dolar, özel
sektör bankalar›n›n da 26 milyar
dolar›m›z var. Yani k›sa vade tum
alacaklilar paralarini geri isterse,
borçlar roll edilmezse  karfl›layacak
param›z yok. Boyle bir en kotu
senaryoda 50 milyar dolar bir yerden
bulmam›z gerek, flimdilik böyle bir
sorunumuz yok. Bizim strateji
eksikli¤imiz var. Asl›nda uzun vadeli
ortalama olarak baktigimizda TL  Çin
Yuan›’ndan daha ucuz. Ama ihracatla
büyüme stratejimiz yok. 625 baz
puanl›k faiz art›fl› da s›n›rl› etkili oldu.

Enflasyon aç›klamalar›, “biz asl›nda
dünyada Merkez Bankas›’n›
devreden ç›kard›k” diye alg›land›.
E¤er faiz silah› kullan›lmazsa,
enflasyonla mücadelede indirim
uygulamalar›yla gelecekte enflasyon
daha çok artar. Kur ciddi gerilerse
ne ala. Ama kur tekrar 6.5’a ç›karsa
2019’da daha büyük bir enflasyonla
karfl›m›za ç›kar.
Her fley sakin giderse kur fazla
de¤erlidir. Ama her fleyin sakin gitme
ihtimali zor. Avrupa’daki yavafllama
bizim için kötü olacak ve ihtimali
yüksek. Öte yandan kur floku yiyen
firmalar›n bilançolar› da kötü
etkilenecek. 2019’da bir yavafllama
öngörülüyor. Bana göre Avrupa
büyümesine ba¤l› olarak eksi büyüme
görebiliriz. Bizim dolar ak›fl›n›
sa¤lamam›z önemli. Enflasyon
yüksek. E¤er her fley yaver gitmezse
Eylülde yaflad›¤›m›z enflasyon en
yükse¤i olmayacak. “

Yüksek Dan›flma Kurulu (YDK)
sorular›n› da yan›tlayan fiant
Manukyan’a kat›l›m›ndan dolay› plaket
takdim edildi.
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Söyleyeceklerinden özellikle genç
kufla¤›n alaca¤› çok fleyler olaca¤›n›
düflünerek oturduk söylefli masas›na.
Yenilik ve de¤iflimden korkmayan,
aksine kendini yenilik ve de¤iflim
enerjisiyle dolu gören Cansen Han›m’›
dinlemek büyük bir keyifti.

Ailenizin sosyoekonomik yap›s› nas›ld›?
Kariyeriniz nas›l geliflti?

Dedem Türkiye’nin ilk f›nd›k
ihracatç›s›. Ama ben ve kardefllerim
profesyonelli¤i seçtik. Yap›lan› de¤il
yeniyi arayan bir yap›m var.
Ö¤rencilik y›llar›mdan itibaren hep
böyleydi. ‹stanbul ‹flletme’de
pazarlamada bafllay›p, finans› seçtim.

Türkiye’nin ilk f›nd›k ihracat›n›
gerçeklefltiren giriflimci bir
ailenin, profesyonelli¤i seçen,
evin büyük çocu¤u TÜS‹AD Eski
Baflkan› Cansen Baflaran
Symes.
Bu kadar de¤il Cansen Han›m’›n
ünvanlar›. 32 y›l›n› verdi¤i
PwC’nin Orta ve Do¤u Avrupa
Bölgesi ve PwC Eurofirm
Yönetim Kurulu üyeli¤i, 2000
y›l›nda Dünya Ekonomi Forumu
taraf›ndan verilen ‘Global
Gelece¤in Global Liderleri’
ünvan›, Allianz Sigorta ve Allianz
Hayat ve Emeklilik A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan›, Allianz Grubu
Uluslararas› Dan›flma Kurulu
Üyesi, ‘Uluslararas› standartda
giriflimci eksikli¤ini gördü¤ü
için’ Endeavor Türkiye’nin
kurucular›ndan, Harvard
Business School MENA ve Orta
Asya Dan›flma Kurulu Üyesi.

TÜS‹AD Eski Baflkan›
Cansen Baflaran Symes:
“Gençlikten
çok umutluyum”
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Söylefli

21 yafl›nda Price Waterhouse’da (O
zaman daha PwC olmam›flt›) ifle
bafllad›m. Genç yafl›mda Price
Waterhouse Kopenhag, kariyerimin
daha ilerki y›llar›nda PW Londra’da
çal›flt›m. Daha sonra PwC’nin
ortakl›¤›na kabul edilen ilk Türk
yönetici oldum. PwC’de çal›flt›¤›m 32
y›l boyunca beni hep gelifltiren ve
zenginlefltiren çok çeflitli
sorumluluklar ald›m.

Yurt d›fl›ndan Türkiye’ye nas›l bakard›n›z
o y›llarda?

O y›llarda yurt d›fl›ndayken ülkeye
bakarken hep flunu düflündüm;
f›rsatlar var ama k›s›tlar da var. Ve
bu k›s›tlar›n pek ço¤unu biz
koyuyorduk. O y›llarda ald›¤›m e¤itimi
burada kullanamama hissi kötüydü.

Siz Türkiye’ye döndünüz. Ancak son
y›llarda yetiflmifl genç kuflak yurt d›fl›nda
yaflamaktan yana. Siz nas›l
de¤erlendiriyorsunuz bu durumu?

Art›k ülkeler yetenek için çok ciddi
rekabet ediyor. Ülkelerin rekabet
gücü ellerindeki yetene¤i tutup
gelifltirebilmesine ba¤l›. E¤itti¤imiz
kesimi güncel tutmak çok önemli.
De¤iflim çok h›zl›. Bu de¤iflimi iyi
yöneten ülkeler ve kurumlar rekabet
edebiliyorlar. Yetenek hep daha iyi
olan› arar. ‹yi yetene¤i elinizde tutmak
istiyorsan›z o ortam› yaratmak
zorundas›n›z. Yetene¤i cezbetmenin
ve elinde tutman›n önemini biliyorum.

Yapt›¤›n›z iflleri hep sevmiflsiniz. Peki
mesle¤ine yabanc›laflanlara ne
öneriyorsunuz? Bazen bedel ödemek
istemeyebiliyor insanlar.

De¤iflimden korkmay›n. Hangi yaflta
olursan›z olun yapt›¤›n›z ifl sizi tatmin
etmiyorsa baflka yerlere yelken
açmaktan çekinmeyin. Harvard bile
55 yafl›ndan sonra meslek
de¤ifltirmek isteyenler için program
aç›yor. De¤iflimin, yeniyi ö¤renmenin
hiçbir yaflta s›n›r› olmad›¤›n›

düflünüyorum. Her yaflta her fleye
yeniden bafllayabilirsiniz. Hayat›m›za
s›n›r koymayal›m. Katk› yap›p
beslenmedi¤iniz bir iflten baflar›
ç›kmaz. O olmay›nca zaten zaman
kaybediyorsunuz. Finansal nedenlerle
risk alam›yor olabilirsiniz. Tabii ki
bunu da sayg›yla karfl›l›yorum.

Ancak ben bedel kelimesini sevmem.
Hayat bir tecrübeler silsilesi. Negatif
ve pozitif tecrübeler var. Bu ö¤retilerin
içinde mutluluk da mutsuzluk da var.
Baflar› da asl›nda tüm bu
deneyimlerin sonucunda  ç›k›yor.

Biraz da kurucular› aras›nda yer ald›¤›n›z
Endeavor’dan bahseder misiniz?
Endeavor’a gelen
giriflimci ne elde eder?

Endeavor, Türkiye’de giriflimcili¤e
odaklanan en köklü derneklerden
biri... 1997 y›l›nda New York’ta, 2007
y›l›nda da Türkiye’de kuruldu. Tüm
dünyada “Etkin Giriflimcilik”
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hareketinin önderli¤ini yaparak, bu
giriflimcileri ve büyüme aflamas›ndaki
flirketlerini bulup destekliyoruz.
Endeavor, 30 ülkede ve 34 pazarda
faaliyet gösteriyor. Global a¤›nda üç
binin üzerinde mentör ve binin
üzerinde giriflimci flirket var.
Türkiye'de de 160’›n üzerinde mentör
ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Türkiye’de tüm süreçlerden geçen
ve Endeavor giriflimci flirketi olmaya
hak kazanan 61 giriflimci flirketimiz
var. Endeavor olarak, sürece giren
her giriflimcimize benzersiz bir

Endeavor yolculu¤u sunmaya
çal›fl›yoruz. Endeavor giriflimcilere
uluslararas› alanda tan›nma ve farkl›
ülkelerde Endeavor’›n mentörlerine
ve farkl› pazarlara ulaflabilme
olana¤›n› sunuyor. Bu anlamda
Endeavor’›n, küresel bir etkin giriflimci
hareketine öncülük etti¤ini
söyleyebilirim.

Dünya ekonomisinin gidiflini nas›l
görüyorsunuz?

Dünya ekonomisi öngörülemeyen bir
dönemden geçiyor. Uzun zamand›r

ifl dünyas›yla ilgili her konuflmada
de¤iflimden bahsediyoruz. Ancak
art›k bunun da ötesinde bir fley
yaflan›yor.  Dijital dönüflüm
kaç›n›lmaz.

Y›k›c› teknolojiler ve beraberinde
müflteri hiç bu kadar güçlü olmam›flt›.
 Dünyay› inovasyon flekillendiriyor.
Örne¤in Çin, inovasyona çok ciddi
yat›r›m yap›yor ve neticelerini
görüyoruz. Son yay›nlanan verilere
göre ABD ve Çin aras›nda yapay
zeka alan›nda zamana karfl› bir yar›fl
yaflan›yor. Yapay zeka startuplar›n›n
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küresel finansman›n›n yüzde 48'i
ABD, yüzde 38'i Çin startuplar›na
gidiyor. 2030'da Çin ekonomisine
yapay zeka katk›s›n›n 7 trilyon dolar
olmas› bekleniyor.

Ekonomik aç›dan bakt›¤›m›zda dünya
ekonomisinde en büyük s›k›nt›n›n
likidite sorunu oldu¤u aflikar. Nitekim
Allianz Bafl Ekonomi Dan›flman›
Muhammed El-Erian da yapt›¤› bir
aç›klamada likidite riskinin hafife
al›nd›¤›n› vurgulad›. Art›k likidite riski
geri döndü. 2019 y›l›nda küresel
likiditede daralma olaca¤› bekleniyor.

Türkiye ekonomisi son y›llarda gelen
s›cak paray› üretime dönük kullanamad›
ve ‘para geliflmifl ülkelere geri dönünce
s›k›nt›lar yaflanmaya bafllad›’ elefltirileri
var. Siz nas›l de¤erlendiriyorsunuz
ekonomimizi?

Ekonomimiz için yat›r›mlar›n artmas›
ve daha fazla üretim temelli bir
büyümeye yönelmemiz gerekiyor.
Ekonomik büyümeyi sa¤lamaya
çal›fl›rken di¤er makroekonomik
dengeleri de bozmamaya gayret
gösterilmeli. Çok yüksek büyümenin
negatif sonuçlar› olabilece¤ini
2017’de ve 2018’in ilk yar›s›nda
yaflanan yüksek büyümeden sonra
karfl›laflt›¤›m›z yüksek enflasyon ve
yüksek  faizler ile gördük. Dengeler
bozulduktan sonra bunun büyümeye
de negatif etkisi oluyor.  Daha istikrarl›
bir büyüme trendini yakalamam›z
gerekiyor. Bunun için de
verimlili¤imizi art›rmal›,  yap›sal
reformlar› gerçeklefltirmeli ve
büyümede bizi daha uzun vadede
ayakta tutacak sektörleri gelifltirmeye,
teflvik etmeye çal›flmal›y›z.

Yüksek cari aç›¤›m›z, yüksek
enflasyonumuz, k›sa dönemli d›fl
borcumuz ve rezerv yeterlilik
rasyomuz Türkiye’nin en k›r›lgan
ülkeler aras›nda yer almas›na yol
aç›yor.  Bunlar› iyilefltirmek için
çal›flmal›y›z. Özellikle global
piyasalarda parasal genifllemeye
ba¤l› kaynaklar›n azalmaya
bafllayaca¤› düflünüldü¤ünde bu
geliflim alanlar› daha da önem
kazan›yor.

Cari aç›¤›m›z büyüme dönemlerinde
artarken büyümenin yavafllad›¤›
dönemlerde ise daral›yor. Büyüme
dönemlerindeki yüksek cari aç›k
ekonomik istikrar› gölgelerken,
büyümenin yavafllad›¤› dönemlerde
cari aç›¤›n düflmesi her ne kadar
sevindirici bir geliflme olarak görülse
de, orta ve uzun vadede soru
iflaretlerine yol aç›yor. Örne¤in son
dönemde yaflanan cari aç›k
gerilemesinde yaflad›¤›m›z bu.
Yap›sal olan bu durumu da çözmeli,
cari aç›¤›m›z› daraltacak köklü
de¤ifliklikleri hayata geçirmeliyiz.
E¤itim kalitesinin art›r›lmas›, teknoloji
alan›nda yap›lacak at›l›mlar, bizi
dünyada daha ileriye tafl›yacakt›r diye
düflünüyorum.

Enflasyonun düflürülmesinin
öncelikler aras›nda olmas› gerekti¤ini
düflünüyorum. Özellikle son
dönemde Türkiye'nin enflasyon oran›
geliflmekte olan ülkelerin ortalama
enflasyon oran›n›n çok üzerinde
gerçekleflti.  Enflasyonun uzun süre
yüksek kalmas› fiyat yap›flkanl›¤›na
(inertia) yol açabilir, bunun önüne
geçilmesi gerekiyor. Enflasyon
bekleyifllerinin k›r›lamamas› halinde
yüksek enflasyon sürekli hale gelebilir.

Kur istikrar›n› sa¤lamak, hem kur
geçiflkenli¤i nedeniyle enflasyona
etkisi aç›s›ndan, hem de özel
sektörün döviz borçlulu¤u
düflünüldü¤ünde sa¤l›kl› bilançolar
aç›s›ndan çok önemli. Bunu
sa¤lamak için ekonominin istikrarl›
oldu¤u dönemlerde Merkez
Bankas›’n›n rezervlerini güçlendirmesi
faydal› olacakt›r. Mali disiplinin de en
güçlü alanlar›m›zdan oldu¤unu ve
korumam›z gerekti¤ini düflünüyorum.

Fütürizmle de ilgilisiniz. 2050 y›l›nda
dünyay› nas›l görüyorsunuz?

Ben çok kötümser de¤ilim aç›kças›.
Ancak bir yanl›fll›k var. 21. Yüzy›l›n
meydan okumalar›n› konuflup 20.
Yüzy›l›n tarihsel tecrübelerinden
konufluyoruz. Bizim biraz daha
gelecek nas›l flekilleniyor buna
bakmam›z laz›m. Geçmiflte Davos
toplant›lar›nda h›zla küreselleflen
dünyam›zda kurumlar›n gerekti¤i
flekilde yenilenemedi¤ini ve yetersiz
kald›¤›n› çok konufltuk.  Tespitlerimiz
do¤ruydu ancak gerekli aksiyonlar
zaman›nda al›namad›. Düzensiz gelir
da¤›l›m› sürdürülebilir de¤il,  bir yerde
kendini düzeltmek zorunda. Dünyada
iyi e¤itilmifl bir gençlik var. Bu gençlik
bizden daha duyarl›. Ben bunun
dünyaya bar›fl getirece¤ini
düflünüyorum. Geliflime aç›k
alanlardaki potansiyeli görünce daha
genç olmay› isterdim. Daha heyecanl›
dönemler gelecek. Bizim nesil çok
hoyratça kulland› her fleyi.



(donmufl do¤algaz) alanlar› var.
Teknoloji olarak henüz bunu iflleyecek
durumda de¤iliz. Metan hidrat› gaza
çeviren bir teknoloji henüz yok. Çinliler
2019'da yapacaklar›n› aç›klad›lar.
Türkiye, 2022 ve 2023'de
Karadeniz'deki metan hidrat
yataklar›n› kullan›rsa, do¤algaz ithalat›
yapmak zorunda kalmayabilir. “

Manas, bir di¤er dönüflümün de
Uberizasyon olarak tan›mlanan
alanda gerçekleflece¤ini kaydetti.
Manas, “Bir taksisi yok Uber'in,
Airbnb'nin evi yok. Booking'in tek  bir
oteli yok. Netflix'in bir sinema salonu
yok. Onumuzdeki 5 y›l›n trendi bu.
Giriflimi basit hale getiriyor.
Uberizasyon büyük firmalar›n
batmas›na neden oluyor” dedi.

Dronlarla bireysel tafl›man›n öne
ç›kaca¤›n› kaydeden Manas, basit
bir e¤itimle kendi uçaklar›m›z›
kullan›yor olaca¤›m›z› ve bununla ilgili
mesleklein öne ç›kaca¤›n› söyledi.
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Enerjideki dönüflüm
dünyay› de¤ifltirecek

BUS‹AD'›n düzenledi¤i 9.
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu'nda konuflan
Fütürist Alphan Manas, enerji
depolamada yak›n zamanda
yaflanacak dönüflümün dünyada
çok fleyi de¤ifltirece¤ini kaydetti.

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yenilikçilik ve
Yarat›c›l›k Uzmanl›k Grubu

taraf›ndan düzenlenen 9. Yenilikçilik
ve Yarat›c›l›k Sempozyumu Podyum
Davet'te gerçeklefltirildi.

Sempozyum'un aç›l›fl›nda konuflan
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, “Yenilikçiler, var
olan›n daha iyisini arar.  Bunun için
yarat›c› bir beyne ihtiyaç oldu¤u gibi,
elbette ki onu besleyecek bir habitata
da ihtiyaç vard›r. ‹novasyonda lider
olan ülkelere bak›ld›¤›nda doktoral›
insan say›s›n›n yüksekli¤i göze
çarp›yor. Oluflturdu¤umuz bir avuç
yarat›c› insan›n da elimizden kay›p
gitti¤ini görüyoruz. Yarat›c› insan hep
iyi olan› arar. Yarat›c› insanlar›m›z›
elimizde tutmak istiyorsak onlar›n
yaflamak isteyecekleri ortam›
oluflturmak zorunday›z” dedi.
Sempozyumun ilk bölümünde

konuflan Fürüristler Derne¤i Kurucusu
ve Onursal Baflkan› Alphan Manas,
teknolojik geliflmelerin tarihsel
süreçlerine iliflkin bilgiler verdikten
sonra, baz› yeniliklerin henüz
ekonomik koflullar oluflmad›¤› için
hayata geçmesinin gecikti¤ini de
aktard›. Manas, gelece¤in mega
trend ve mesleklerine iliflkin sunum
gerçeklefltirirken, en önemli
s›çraman›n enerji alan›nda
yaflanaca¤›n› söyledi. Manas, flöyle
konufltu:

“Enerji depolama konusunda 2023'de
bir kurba¤a s›çrama teknolojisi
yaflanacak. Kimyasal ve lityum piller
kalkacak, manyetik kapasitans
dedi¤imiz piller ç›kacak. Elektrikli
arabalar da rahatlayacak. 2023
dönüflüm y›l›. Biz de bu alanda
çal›flan 5 firmadan biriyiz.  Lityumdan
100-170 kat fazla enerjiyi depolam›fl
olaca¤›z. Hayat enerji uretiminde
de¤iflecek. Günefl ve rüzgar enerjisi
ön plana ç›kacak. Enerjiyi
depolamaya baslad›¤›n›zda üretimler
bölgesel hale dönecek. Bu da yine
2023'ten itibaren.

Karadeniz’de yatan zenginlik

Türkiye ilk kez flansl› bir yerde.
Karadeniz Bölgesi'nde metan hidrat
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Gen ve beyinle ilgili çal›flmalar›n,
dijital paran›n 3D yaz›c›lar›yla üretilen
k›yafet ve yemeklerin de k›sa sürede
günlük hayatta olaca¤›n› ifade eden
Manas, flöyle devam etti:

“Robotlar art›k hayat›m›za giriyor. O
kadar çok meslek yokolacak ki. 800
milyon kifli yaklas›k iflsiz kalacak diye
tahmin ediliyor. Vatandafll›k geliri çok
önemli. Nüfusun yuzde 30'u iflsiz
olacak. Kim bakacak bu nüfusa?
Devletler de bir vatandafll›k geliri
oluflturmas› laz›m. 2050'de ortalama
ömür 95 olacak 2070'de 125 olacak.
Ve bir gün herkes çevrimd›fl› olacak.”

Sempozyumun ikinci bölümünde ise,
BUMED Business Angels Baflkan›
Timuçin Bilgör moderatörlü¤ünde
Türkiye'nin Giriflimcilik Ekositeminden
Örnekler konufluldu. Cenker Ural,
Ayflegül Topo¤lu, Bar›fl Can
Üstünda¤, Erçin Temel, Mehmet
‹mrak ve Sacit Kaya tecrübelerini
kat›l›mc›larla paylaflt›lar.

Sempozyum

Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k
Grubu üyesi de olan Lima Logistics
orta¤› Cenker Ural, lojisti¤in tan›m›n›
yaparak, flunlar› söyledi:

“Bir çocu¤un annesinden su istemesi
ilk lojistik faaliyet diyebiliriz. Fatih'in
gemileri karadan tafl›mas› da milli
mücadelede s›rtta çocuk cephane
tafl›nmas› da lojistik faaliyettir.
Moleküler transfer gerçekleflmedikçe
lojistik hepimizin hayat›nda
olacak._iletiflim konusu  lojistik
sektöründe çok  önemli. Teknolojiyi
ne kadar kullan›rsan›z kullan›n
müflteriye mutlaka dokunman›z
gerekiyor. “

Yo¤un ilginin oldu¤u sempozyumda
sponsorlara plaket de verildi.



Türkiye’yi gelece¤e tafl›yacak
Ar-Ge Mühendisleri sertifikaland›

‹B ev sahipli¤inde 
gerçeklefltirilen sertifika töreninin
aç›l›fl›nda konuflan Bursa

Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i
(BUS‹AD) Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, Bursa’n›n
genlerinde yenilikçili¤in yatt›¤›n›
söyledi.

Türkay, konuflmas›nda Bursa’n›n
sadece Türkiye’nin de¤il, Avrasya’n›n
da önemli bir üretim üssü oldu¤unu
belirterek, “Tekstil sektörü daha
eskilere dayanmakla birlikte, özellikle
otomotivde yaklafl›k 50 y›l önce at›lan
sanayi mayas› Bursa’da tutmufltur.
Organize Sanayi Bölgesi ve iki
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Uluda¤ Otomotiv Endüstrisi
‹hracatç›lar›  Birli¤i (O‹B) ve
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) iflbirli¤i ile
Bursa baflta olmak üzere
Türkiye’deki Ar-Ge personeli
ihtiyac›n› karfl›lamak ve
donan›ml› Ar-Ge personeli
yetifltirmek üzere hayata geçirilen
Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme
Program›’n›n 2018 y›l› yaz
dönemi baflar›yla tamamland›.

O



BUS‹AD’dan

otomobil fabrikas›n›n kurulmas›yla
Bursa adeta ça¤ atlam›flt›r” dedi.
Türkay konuflmas›nda flunlar›
kaydetti:

“Türkiye’de g›da, otomotiv, tekstil ve
makine üretimi denilince akla,
Bursa’dan baflka yer gelmez
olmufltur. Hal böyle olunca,
yeniliklerin yafland›¤› kent unvan›n›
da Bursa fazlas›yla hak etmektedir.

‹ki y›ld›r sürdürdü¤ümüz Ar-Ge
Mühendisleri Yetifltirme Program› da
bizlerin geçmiflten ald›¤›m›z yenilikçi
olma genlerini, gelece¤e tafl›ma
azmimizin de bir göstergesidir.
Uluda¤ Otomotiv Endüstrisi
‹hracatç›lar› Birli¤i (O‹B) ve Bursa
Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i
(BUS‹AD) ifl birli¤inde gerçeklefltirilen
bu program, bu azmin vücut bulmufl
halidir. Üretimin ihtiyaç duydu¤u
yenilikçi anlay›fl, bu programla bir
normlar bütünü olarak hayata
geçmektedir.“

Türkay, programa üniversitelerin,
makine, mekatronik, mndüstri  ve
otomotiv bölümlerinde lisans ve
yüksek lisans e¤itimi alanlar›n
baflvurabildi¤ini, bu dönemde 62
üniversiteden 376 gencin aday
oldu¤unu ve 51’inin de e¤itim flans›
yakalad›¤›n› belirterek, “2 ö¤rencimiz
program devam ederken ifl buldu¤u
için ayr›lm›fl 49 gencimiz ise sertifika
almaya hak kazanm›flt›r. Geçen
dönemlerle birlikte sertifika alanlar›n
say›s› tam 130’u bulmufltur” dedi.
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Sertifika almaya hak kazanan gençleri
kutlayan Türkay, sözlerini flöyle
tamamlad›:

“Onlar sadece kendilerinin de¤il, bir
ülkenin de kaderini de¤ifltirme flans›n›
ellerine alm›fllard›r. Yapacaklar› her
yenilikle, kendilerinden bafllayarak,
kurumlar›n›, kentlerini, ülkelerini ve
dünyay› de¤ifltirebileceklerdir.

Son 40 y›lda, dünyadaki dijital
dönüflüm ve yapay zeka uygulamalar›
da bunun kan›t›d›r.

Buradan baflta Uluda¤ Otomotiv
Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli¤i (O‹B)
olmak üzere paydafllar›m›z, Tofafl
Martur, Oyak Renault ve Coflkunöz’e
verdikleri destekten dolay› çok
teflekkür ediyorum.

Son olarak unutulmamal›d›r ki, insan›
hayvandan ve yapay zekadan ay›ran
en önemli özellik hayal edebilme
yetisidir. Hayalleriniz gelece¤imize
yön versin.”
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O‹B BAfiKANI ÇEL‹K

O‹B Yönetim Kurulu Baflkan› Baran
Çelik de aç›l›fl konuflmas›nda,
“Ülkemizin gelece¤i Ar-Ge,
inovasyon, marka ve tasar›ma yat›r›m
yaparak ihracat›n› orta-ileri ve ileri
teknoloji ürünler içeren bir yap›ya
kavuflturmaktan geçmektedir” dedi.
Türkiye’deki Ar-Ge Merkezleri
say›s›nda k›sa sürede önemli mesafe
kat edildi¤ini dile getiren Baran Çelik,
“Ülkemizde Ar-Ge Merkezleri’nin
say›s› neredeyse 1000’e ulaflm›flt›r.
Yine bugün say›s› 234 olan Tasar›m
Merkezlerinde yaklafl›k 5000 personel
istihdam edilmektedir. Otomotiv
endüstrisinde 17 firman›n tasar›m
merkezi bulunmaktad›r. Önümüzdeki
dönemde Tasar›m Merkezlerinin
say›s›n›n da h›zla artmas›n›
bekliyoruz” fleklinde konufltu.

Türkiye’de kg bafl›na ihracat›n 1.5
dolar›n alt›nda oldu¤unu kaydeden
Çelik, otomotiv endüstrisinin kg
bafl›na ihracat›n›n 7-8 dolar aral›¤›nda
seyretmekte oldu¤unu ifade ederek,
“Ancak biz bu rakam› yeterli
görmüyor, gelecekte katma de¤eri
yüksek ürünlerle sektörün kg bafl›na
ihracat de¤erini daha yukar›lara
tafl›mak istiyoruz. Önümüzdeki
y›llarda adet baz›nda ihracat
miktarlar›n› art›rmaktan çok katma
de¤erli ihracat yapabilmek daha da
önem kazanacakt›r. Bizim bafll›ca
pazar›m›z›n AB ülkeleri, özellikle de
geliflmifl Bat› Avrupa Ülkeleri oldu¤u
düflünüldü¤ünde geleneksel üretim
yöntemlerimiz ile gelinebilecek

noktan›n s›n›rl› oldu¤unu, mutlaka
ileri teknolojilere, tasar›ma,
inovasyona, Ar-Ge’ye yat›r›m
yap›lmas› gerekti¤i ortaya
ç›kmaktad›r. Orta ve uzun vadeli
hedefimiz ülkemizin sadece üretim
merkezi olarak kalmas› de¤il, ayn›
zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasar›m
Merkezi haline gelmesidir” dedi.

Öte yandan Proje Koordinatörü Dr.

‹smail Durgun kat›l›mc›lara program›n
detaylar› ile ilgili bilgiler verdi. Ar-Ge
Mühendisi Yetifltirme Program›’n›
baflar›yla tamamlayan ö¤renciler
sertifikalar›n› O‹B Yönetim Kurulu
Baflkan› Baran Çelik, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, BUS‹AD Baflkan Yard›mc›s›
Bu¤ra Küçükkayalar, BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu ve
U‹B Yöneticilerinin elinden ald›lar.



BUS‹AD
Ulu Önderi
unutmad›
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD)
katk›lar›yla Bursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestras› taraf›ndan
düzenlenen Atatürk’ü Anma
Konseri, Merinos Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirdi.

fi ef Murat Göktafl yönetimindeki 
Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestras›’na, Tuncay Kay›fl 
vokal, Melodi Eylül Kay›fl vokal

ve keman, Mehmet Erdemli piyano,
Koray K›l›ç bas gitar, Zafer Gerdanl›
bateri, Emre Y›ld›r›m ba¤lamas›yla
efllik ettiler.

Konserde, sanata ve sanatç›ya
verdi¤i destekle de bilinen Atatürk’ün
sevdi¤i, “Çanakkale Türküsü” "Yemen
Türküsü", "Bülbülüm Alt›n Kafeste",
"Fikrimin ‹nce Gülü" gibi parçalar
seslendirildi.

Seyircilerin de özellikle marfllara efllik
etti¤i konser, uzun süre ayakta
alk›flland›. Konserin bir bölümüne
Uluda¤ Üniversitesi Çocuk Korusu
da söyledikleri marfllarla kat›ld›.

BUS‹AD’dan



Farkl›l›klar desteklenmeli çünkü
birbirini tamamlayan perspektif
görüfller veya kolektif zeka her zaman
daha güçlüdür” tespitinde
bulunmufltur.”

“Hükümetlere görev düflüyor”

Dünya'da hiçbir ülkede kad›n›n
çal›flma hayat›ndaki yerinin
toplumundakinden daha yukar›da
olmad›¤›n› da kaydeden Türkay, flöyle
devam etti:

flirketlerin hisse senedi getirilerinin,
yar› yar›ya daha yüksek oldu¤unun
görüldü¤ünü de aktararak, “kad›nlar›n
kat›l›m oran›n›n sadece karl›l›¤› de¤il
ayn› zamanda de¤er yarat›m›n›n da
artmas›nda önemli etkendir. Kald› ki,
kad›n kat›l›m›n az oldu¤u flirketlerde
performans da, karl›l›k da, o ifl
dal›ndaki ortalamaya göre, düflük
olmaktad›r” dedi. Türkay sözlerine
flöyle devam etti:

“Nedenine bakt›¤›m›zda kad›nlar
erkeklere göre daha de¤iflik liderlik
özellikleri göstermektedir. Daha
derine indi¤imizde karar verme
prosesinde daha çok kat›l›m›
cesaretlendirmekte, bu da kurumsal
sa¤l›¤› daha yüksek tutmakta. Buna
karfl›l›k erkekler hedeflere
ulafl›lamad›¤›nda daha s›k düzeltici
eylemde bulunmakta ki, bu negatif
etki yapmakta. Tam da kad›nlar›n
erkeklerden farkl› olmad›¤›n›n
gösterilmek istendi¤i anda, Harvard
Üniversite’sinden ‹ris Bohnet, “De¤iflik
özellikleri bar›nd›ran ekiplerin, sadece
kad›n veya sadece erkek
olmalar›ndan ba¤›ms›z olarak,
performanslar› daha yüksektir.
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BUS‹AD Evi yine önemli bir
toplant›ya evsahipli¤ yapt›.
BUS‹AD, BU‹KAD ve Global
Compact Kad›n›n Güçlenmesi
Çal›flma Grubu Efl Baflkanl›¤›n›
yürüten Yeflim Tekstil'in
paydafllar› oldu¤u Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu,
21 Eylül'de BUS‹AD Evi'nde
düzenledi¤i “Gücümüz
Eflitli¤imiz” Panelinde salon
doldu taflt›.

fl dünyas› ve sivil toplum örgütü 
temsilcilerini bir araya getiren 
etkinlikte, kad›n istihdam›yla ilgili

örnek uygulamalar hakk›nda da bilgi
verildi. Panelin aç›l›fl›nda konuflan
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, kad›n›n›n üst
s›ralardaki yerinin çok düflük
seviyelerde oldu¤unu ve iflin kötü
taraf›n›n bu durumun ço¤unluk
taraf›ndan kabullenildi¤ini söyledi.

Türkay, McKinsey taraf›ndan 2017
y›l›nda yap›lan araflt›rmaya göre,
kad›n kat›l›m›n›n daha yüksek oldu¤u

Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu
BUS‹AD Evi'nden seslendi:
Gücümüz Eflitli¤imiz!

I
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“Burada hükümetlere görev düflüyor,
k›zlar›n iyi bir e¤itim almalar›n›
sa¤layarak, kad›n haklar›n›
destekleyen kanunlar ç›kararak,
hamilelik izninde finansal destek
vererek, çocuk bak›m›nda kamusal
kolayl›klar getirerek, hatta ailenin iki
ferdinin de çal›flt›¤› durumlarda
vergisel avantajlar getirerek. Bilinç
alt› yönlendirme de etkin. Bir görev
için yap›lan baflvurularda erkekler
genelde potansiyelleri ile kad›nlar ise
o güne kadar baflard›klar› ile
de¤erlendiriliyorlar. Kad›nlar
baflar›lar›nda, erkeklerden daha az
sahiplendiriliyorlar, baflar›s›zl›klarda
ise tam tersi çok elefltiriliyorlar.”

Kad›n›n ifl hayat›nda yükselmesinde
toplumun birçok ögesine görev
düfltü¤ünü kaydeden Türkay, kanun
yap›c›lardan bafllay›p, toplumun ve
kad›nlar›n zihinsel dönüflümüne
ihtiyaç oldu¤unu söyledi. Türkay
sözlerini flu cümlelerle tamamlad›:

“‹flte bu toplant› ve benzerlerini, var
olan pradigmalar›m›z›n de¤iflmesine
yard›mc› olmas› amac›yla
gerçeklefltiriyoruz. Toplant›n›n
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mottosunu da bu anlamda
alk›fll›yorum. Evet, “Gücümüz
Eflitli¤imiz”dir. Kad›n›n Güçlenmesi
Bursa Platformu’nun bir paydafl›
olarak, buradan biraz daha eflitlikçi
ç›kmak umudunu tafl›yorum.”

“Kad›nlar de¤erlendirilmeyen do¤al
kaynaklar”

Aç›l›flta konuflan BU‹KAD Yönetim
Kurulu Baflkan› ‹pek Yalç›n da,
bugüne kadar kendi içlerinde
gerçeklefltirdikleri çal›flmalar›n d›fl›na
ç›karak tüm kamuoyuna aç›k olacak
flekilde ilk etkinli¤e imza att›klar›n›
belirtti. Yalç›n, flöyle devam etti:
“Üretim faktörleri aras›nda yer alan
kad›n ifl gücünün yok say›lmas› ya
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da at›l kalmas› ekonomik kayba yol
açacakt›r. Kad›nlar›n ifl gücüne
dolay›s›yla ekonomiye kazand›r›lmas›;
tüm ülke için bir kazanç, kalk›nman›n
h›zland›r›lmas› ve büyümenin dengeli
bir yap›ya kavuflmas›nda da önemli
bir etken olacakt›r. Hep söyledi¤imiz
gibi kad›nlar bu ülkenin
de¤erlendirilmeyen do¤al kaynaklar›.”

Global Compact Kad›n›n Güçlenmesi
Çal›flma Grubu Efl Baflkan› ve Yeflim
Tekstil Kurumsal ‹letiflim Müdürü Dilek
Cesur da, Kad›n›n ifl hayat›ndaki
statüsünün yükseltilmesi ad›na gerekli
fark›ndal›¤›, daha genifl kitlelere
yaymak ad›na WEPs imzac›s›
firmalar›n temsilcileri ile bir araya
gelerek yeni bir hareket bafllatt›klar›n›
belirtti.

Cesur, kentin önde gelen firmalar›n›n
da deste¤i ile bu de¤erli hareketin
etraf›n› ayd›nlatan büyük bir atefle
dönüfltü¤ünü kaydetti.

Cesur, söz konusu ateflin tüm yurdu
ayd›nlatmas›n› amaçlad›klar›n› dile
getirerek, “Platformumuz gelinen
noktada hedeflerine uygun olarak
baflar›l› bir ifl ç›kt›s› elde ederek,
ilerleyen y›llarda marka etkinlik haline
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gelmesini hedefledi¤i bir panele imza
att›. Biliyoruz ki, hep birlikte çok daha
güçlüyüz.” diye konufltu.

Cesur’un ard›ndan söz alan Global
Compact Türkiye Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Seçkin de
Toplumsal cinsiyet eflitli¤i hedefinin
sosyal ve ekonomik kalk›nmaya en
fazla katk› yapan hedefler aras›nda
yer ald›¤›n› vurgulayarak, “Yap›lan
araflt›rmalar 2025’e kadar kad›n ve
erkeklerin ekonomiye eflit kat›l›m›n›n
küresel gayri safi yurt içi has›las›na
28 trilyon $ katma potansiyeline sahip
oldu¤unu gösteriyor. fiimdi 276

imzac› ile WEPs’te birinci s›raday›z.
Önümüzdeki dönemde bu
çal›flmalar›n Türkiye genelinde
yay›lmas› ve Kad›n›n Güçlenmesi
Bursa Platformunun di¤er illere örnek
olmas› için çal›flmaya devam
edece¤iz.” fleklinde konufltu.

Panel

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan iki
oturum fleklinde planlanan panele
geçildi. “‹fl Dünyas›nda Güçlü
Oluflumlar” isimli ilk oturum, TÜS‹AD
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma
Grubu Üyesi & Global Compact

Yönetim Kurulu Üyesi Ebru
Bakkalo¤lu Tüzecan’›n
moderatörlü¤ünde gerçeklefltirildi.
Panele konuflmac› olarak Kad›n
Dernekleri Federasyonu Baflkan›
Canan Güllü, UN Women Program
Asistan› Ülkem Önal ve KAG‹DER
Stratejiden Sorumlu Baflkan
Yard›mc›s› Emine Erdem kat›ld›.
UN Women Program Asistan› Ülkem
Önal, Kad›n›n Güçlenmesi Çal›flma
Grubu’na katk›da bulunmaktan dolay›
duydu¤u memnuniyeti dile getirerek,
“Toplumsal cinsiyet eflitli¤i, mülteci
çocuklar ve ev sahibi ülkelere yönelik,
erken yaflta evliliklere karfl› ve kad›na
fliddete karfl› pek çok projemiz var.
Tüm projelerimizde amac›m›z,
kapasite güçlendirmek, fark›ndal›k
yaratmak ve dönüflüm yaratmak,
hizmetleri iyilefltirmek bunlar›
yaparken de parlamento, akademi,
yerel yönetimler, stk’lar hepsini bir
araya getirmeyi hedefliyoruz”
fleklinde konufltu.

Türkiye Kad›n Dernekleri
Federasyonu Baflkan› Canan Güllü
ise, Türkiye!'de bir kad›n politikas›
olmamas›ndan yak›nd›. Güllü,
“Türkiye Kad›n dernekleri
federasyonu, sahada çok bulunuyor
ve sahadan ald›klar›m›zla politika
üretilmesi konusunda çal›fl›yoruz.
Yapmaya çal›flt›¤›m›z en önemli fley
kad›n e¤itimi de¤il, birey e¤itimi”
dedi. Kamuda yaflad›klar›
zorluklardan da bahseden Güllü,
“‹htiyac›m›z özel sektör. Özel sektör
sivil topluma sahiplenirse
baflarabiliriz. ”fleklinde konufltu.

KAG‹DER Stratejiden Sorumlu
Baflkan› Yard›mc›s› Emine Erdem de,
16 y›ld›r “gücümüz eflitli¤imiz”
misyonu çerçevesinde çal›flt›klar›n›
belirterek, “Kad›nlara finansla destek
veremiyoruz ama nas›l bal›k
tutacaklar›n› ö¤retiyoruz. Güçlü bir
networke sahibiz. Bu alanda çal›flan
tüm STK'larla iflbirli¤ini çok
önemsiyoruz. Birlikte güçlü bir sinerji
yarat›yoruz. Yak›nda portal olarak
yay›na ç›kacak KAG‹DER’in
‘kad›ndan almal›, memleket
kazanmal›’ mottolu projemizi hayata
geçiriyoruz. Üniversiteden mezun
veya olmak üzere olan genç
kad›nlar›m›z› da ifl hayat›na
kazand›rmak için gayret gösteriyoruz”
diye konufltu.
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TÜS‹AD Toplumsal Çal›flma Grubu
Üyesi Ebru Battalo¤lu ise, “TÜS‹AD
çal›flma grubunda, marka iletiflimi ve
kurumsal iletiflim penceresinden
bakt›klar›n› belirtti, kliflelerin
sürdü¤ünü ve baz› alg›lar›n
de¤iflmedi¤ini görünce, kliflelerden
nas›l uzaklafl›labilece¤iyle ilgili bir
kitapç›k haz›rlad›k. Eflitlikçi bir
konumland›rma ile yola ç›kt›k. TV
dizilerinin Kadir Has Üniversitesi ile
resmini çektik. Her 2 cins de kal›plara
s›k›flt›r›lm›fl durumda. TÜS‹AD olarak
ne yapabiliriz diye düflündük.
Oyuncular Sendikas›, senaristler,
yap›mc›lar, yay›nc›lar, reklam verenler
dernekleri ile toplant›lar yapt›k.
Gördük ki, toplumsal cinsiyet eflitli¤i
konusu üzerinde konuflabildik” dedi.

‹kinci oturum

Moderatörlü¤ünü Yan›nday›z Derne¤i
Yönetim Kurulu üyesi Murat
Yeflildere’nin yapt›¤› “Kad›n›

Güçlendirme Faaliyetlerinde ‹yi Örnek
Kurumlar” isimli ikinci oturumun
panelistleri de Garanti Bankas›
Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet
Yalg›, Unilever Kurumsal ‹letiflim
Direktörü Ebru fienel ve ‹zmir Ticaret
Borsas› Kurumsal ‹letiflim Uzman›
Semih Çatak oldu.

Garanti Bankas› Sürdürülebilirlik
Yöneticisi Derya Özet Yalg›, kad›nlar›n
kariyerde yükselmesinde
görünmeyen önyarg›lar gibi baz›
engellerle ilgili Garanti Bankas›’n›n
yapt›¤› özel araflt›rmalardan örnekler
verdi.

Yan›nday›z Derne¤i Yönetim Kurulu
Üyesi Murat Yeflildere, cinsiyet
eflitli¤inde çeflitlilik, kapsay›c›l›k ve
bilinçsiz önyarg›lar›n y›k›lmas› olmak
üzere 3 boyutu oldu¤una iflaret
ederek, Boston Senfoni’nin 1970’li
y›llarda araya perde koyarak
müzisyen seçilmesinde kad›n seçme

oran›n›n yüzde 50-60 oran›nda
artmas›na iliflkin örne¤i anlatt›. Baz›
filtreler konularak kad›nlar›n hak
ettikleri yeri aflmas›n›n
sa¤lanabilece¤ini ifade etti.

Unilever Kurumsal ‹letiflim Direktörü
Ebru fiener, ifl dünyas›na çok fazla
ödev düfltü¤ünü kaydederek,
Unilever’in dünyada 2010 y›l›ndan
2020’ye kadar 5 milyon kad›n›
güçlendirme hedefi oldu¤unu söyledi.
‹zmir Ticaret Borsas› Kurumsal ‹letiflim
Uzman› Semih Çatak ise Borsa’n›n
kad›na yönelik fliddetin önlemesiyle
ilgili kurumunun yapt›¤› çal›flmalar ve
içinde oldu¤u projelerle ilgili detayl›
bilgi verdi.

Toplant›da ayr›ca, sponsorlara ve
destek veren bas›n kurulufllar›na
plaket yerine adlar›na düzenlenmifl
Ça¤dafl E¤itim Kooperatifi’nin “K›r
Çiçekleri Okusun Diye” projesine
yap›lm›fl ba¤›fl belgeleri verildi.

BUS‹AD’dan



fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir
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Ortak alaca¤›n›n borçlu flirket
sermayesine eklenebilmesi için nakit

kaynakl› olmas› flartt›r
Herhangi bir ortak alaca¤›, sadece
flirkete nakit olarak verilen borçtan
kaynakland›¤› takdirde YMM,
SMMM veya denetçi raporu ile
sermayeye eklenebilmektedir.

Buna iliflkin Gümrük ve Ticaret
Bakanl›¤›’n›n 02.01.2014 tarih ve
50035491.449.023 say›l›
genelgesinde afla¤›daki
aç›klamaya yer verilmifltir;

“……… Buna göre; orta¤›n flirketten
olan alaca¤›n›n, yeminli mali
müflavir veya serbest mali müflavir
raporu ya da denetime tabi
flirketlerde denetçinin bu tespitlere
iliflkin raporu ile sermaye art›r›m›na
konu edilebilmesi için; bu alaca¤›n
yaln›zca flirkete nakit olarak verilen
borçtan kaynaklanmas› ve ibraz
edilen raporda da bu alaca¤›n nakdi
borçlanmadan kaynakland›¤›n›n
aç›kça belirtilmesi, bunun d›fl›nda
kalan ortaklar›n alacaklar›
bak›m›ndan yap›lacak tespitin ise
6102 say›l› Türk Ticaret Kanununun
343 üncü maddesi uyar›nca flirket
merkezinin bulundu¤u yerdeki
asliye ticaret mahkemesince atanan
bilirkiflilerce haz›rlanacak raporla
yap›lmas› gerekmektedir.”

Ortak alaca¤› nakit d›fl›nda mal
veya hizmet sat›fl›ndan
kaynaklan›yor ise, bu alacak ayn›

sermaye olarak yine sermayeye
konulabilir. Ancak, bu durumda
YMM, SMMM veya denetçi raporu
yerine  mahkemece atanan
bilirkiflinin de¤erleme raporu
gerekecektir.

02.01.2014 tarihli genelgede
alaca¤›n nakdi borçlanmadan
kaynakland›¤›n›n nas›l tespit
edilece¤i aç›klanmam›flt›r.

Buna iliflkin orta¤›n flirkete verdi¤i
nakit borca yürütülen faizin veya
yabanc› para cinsinden olan
borçlara hesaplanan kur fark›n›n
YMM, SMMM veya denetçi
raporuna ba¤lan›p
ba¤lan›lmayaca¤› hususunun
Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’na
sorulmas› üzerine verilen cevap;

“…. pay sahibinin flirketten olan
alaca¤›n›n sermayeye ilave edilmesi
halinde alaca¤›n nemaland›r›lm›fl
flekilde sermayeye ilave edilmesinin
mümkün olmad›¤› ancak alaca¤›n
yabanc› para birimi cinsinden ve
nakdi olarak verilen borçlardan
kaynaklanmas› durumunda,
sermayeye ilave edilecek tutar›n
yabanc› para birimine karfl›l›k gelen
Türk Liras› de¤erinin an›lan rapor
ile tespit edilmesi halinde, bu
alaca¤›n sermaye art›r›m›na konu
edilebilece¤i de¤erlendirilmektedir.”

fleklindedir.

Buna göre Bakanl›k, YMM, SMMM
veya denetçi taraf›ndan
haz›rlanacak rapora, orta¤›n nakit
alaca¤›na yürütülen faizin dahil
edilemeyece¤i, ancak kur farklar›n›n
dahil edilebilece¤ini öngörmektedir.

Bu durumda, ortak alaca¤›n›n YMM,
SMMM veya denetçi raporu ile
sermayeye eklenebilmesi için ilgili
hesaptaki nakit borçlanman›n, nakit
alaca¤a yürütülen faizin alaca¤a
dahil edilmemesi ve hesaplanan
kur fark›n›n ise alaca¤a dahil
edilerek tespiti ile art›r›lacak
sermaye tutar›n›n belirlenmesi
gerekir.

Makale



de¤erli ürünler içermeli.
Bir fark yaratmak zorunlulu¤umuz
aç›kça ortadad›r. Bunun için de, önce
akl›m›z› kullanmam›z gerekli elbette.
Peki akl›m›z› üst düzeyde
kullanmam›z için ne gerekli? Elbette
e¤itim, e¤itim, e¤itim.

E¤itim sistemimizi günümüze, hatta
gelece¤e uygun hale getirmeliyiz.
Son zamanlarda s›kça kullan›lan
endüstri 4.0, yapay zeka gibi
kavramlar› desteklemek zorunday›z.
Bunlar› hayata geçirecek, ete kemi¤e
büründürecek, yeni ifl yap›fl flekillerini
anlay›p, içine sindirebilecek kafalara
ihtiyac›m›z var. Bu ihtiyaç da ancak
bu do¤rultuda e¤itilmifl insan kayna¤›
ile mümkün olur.

Mükemmellik ödül süreci bafllad›
ve kurulufllar›n temsilcileri kat›ld›.

Toplant›da konuflan BUS‹AD Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, sözlerine,
“Ülkemizde ve Bursa’da kalite
denilince akla gelen ilk kurumlardan
olan KalDer’i de bu kaliteli binas›na
tafl›nmas›ndan dolay› kutlar›m. Bu
bina ve kalite anlay›fl› da bizim
kalk›nma yolculu¤umuza u¤urlu gelir
umar›m diyerek bafllad›.  BUS‹AD
BAfiKANI Türkay, flunlar› söyledi:

“Bildi¤iniz gibi Cumhuriyet süreci
ayn› zaman da kalk›nma hikayesidir.
Kalk›nabilmek için de üretmek
zorunday›z. Hatta bu üretim, s›radan
olman›n ötesine geçip yenilikler
içermeli, kalite içermeli, yüksek katma
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BUS‹AD ve KalDer Bursa fiubesi
iflbirli¤i ile yürütülen Bursa
Mükemmellik Ödülü’nde 2018
y›l› çal›flmalar›; 25 Eylül 2018
Sal› günü yap›lan bas›n toplant›s›
ve ard›ndan gerçeklefltirilen
konferans ile bafllad›.

alDer Evi’nde gerçeklefltirilen 
bas›n toplant›s›na BUS‹AD 
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun

Hadi Türkay, KalDer Bursa fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Erdal Elbay,
Bursa Mükemmellik Ödülü Yürütme
Kurulu (BMÖYK) Baflkan› Sadettin
Çiçek ve Bursa Mükemmellik
Ödülü’nü almaya hak kazanan kurum

K



Bu model; sektör, büyüklük, yap›,
bölge ve ülke fark› gözetmeksizin
kurulufllar›n sürdürülebilir bir baflar›y›
yakalayabilmelerini sa¤layan bir
yönetim modelidir. Mükemmellik
ödülü bu modeli baflar› ile uygulayan
kurulufllara verilen ödülün ad›d›r.
Bugüne kadar yerelde sa¤lanan
baflar›lar Bursa’dan, Türkiye ve
Avrupa Mükemmellik Ödülüne kadar
gitti. Ödülle ilgili yap›lan tüm
çal›flmalar, ayn› zamanda Bursa’n›n
ad›n› ulusalda ve Avrupa’da
duyurmaktad›r. Ödül mükemmellik
yolculu¤unda amaç de¤il, bir araçt›r”
dedi.

Ödül takvimi

Sadettin Çiçek ise 28 Eylül 2018
Cuma gününe kadar al›nacak
baflvurular›n ard›ndan, e¤itimler ile
bafllayacak haz›rl›klar›n yo¤un bir
programla devam edece¤ini ifade
etti. Çiçek, ödül takvimine göre
de¤erlendiriciler taraf›ndan kurum
de¤erlendirmesi ve saha ziyaretlerinin
gerçekleflece¤ini ve 13 Nisan
2019’da ödül alan kurulufllar›n
aç›klanmas›yla sürecin sona
erece¤ini belirtti.

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan
düzenlenen konferansta EFQM
Mükemmellik Modeli’ni uygulam›fl ve
geçti¤imiz y›l ödül alm›fl olan; U.Ü.
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ad›na Dekan
Prof. Dr. Berrin Tunca, Erdem Kaya
Patent ad›na Genel Koordinatör
Türkan Kaya ve EFQM
Baflde¤erlendiricisi, KalDer EFQM
Model Rehberi Tu¤çe Balar›s› Yonga
deneyimlerini kat›l›mc›larla paylaflt›.

BUS‹AD’dan

40. Y›l›n› kutlamakta oldu¤umuz
BUS‹AD’ta bunu uzun süredir
öngörüyor. BUS‹AD olarak ça¤›n ve
gelecek ça¤lar›n ruhuna uygun
e¤itilmifl insanlar› yetifltirebilmek için
bir üst ak›l olarak projeler gelifltiriyor.
Teknik e¤itim çal›flmalar›, üniversite-
sanayi iflbirlikleri, Ar-Ge Mühendisi
Yetifltirme programlar› bunlardan
yaln›zca bir kaç›. Biliyoruz ki,
üretmezsek üretenlerin ayaklar›n›n
alt›nda kal›r›z. Biliyoruz ki, e¤itimli
olmazsak, e¤itilmifllerin hakimiyetine
boyun e¤eriz ki bu bizim genlerimize
hiç de uygun de¤il. “
Bursa’n›n marka etkinli¤i olan Bursa
Mükemmellik Ödülü’nde yeni dönem
çal›flmalar› için baflar›lar dileyen
Türkay, “‹fl dünyam›z›n yan›nda e¤itim
kurumlar›m›z› ve kamu kurulufllar›n›,
Bursa Mükemmellik Ödülü sürecinin
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bir parças› olmaya davet ediyoruz”
dedi.

KalDer Bursa Baflkan› Elbay

KalDer Bursa fiube Baflkan› Erdal
Elbay ise,  “EFQM Mükemmellik
Modeli’ne göre düzenledi¤imiz Bursa
Mükemmellik Ödülü; Bursa’da ifl
mükemmelli¤ine ulaflma çabas›nda
olan kurumlar› ödüllendirmek ve
onurland›rmak amac›yla yürütülen bir
süreçtir. Bugünkü toplant›m›zda yeni
dönem bafll›yor. Rekabette öne
geçmek, daha fazla müflteri
memnuniyeti ve kazanç için iyi bir
modele ihtiyaç var, bu noktada EFQM
Modeli’ni tavsiye ediyoruz. Ödül
sürecine baflvuracak kurumlarla
heyecanl› bir süreci bir kez daha
birlikte yaflayaca¤›z.



kavram› aras›ndaki fark› aç›klayarak
bafllayan Direkçi, “Etik kurallar›
dünyan›n her yerinde ayn› anlafl›l›r.
Ahlak ise, geleneklere, kültürlere ve
ülkelere göre de¤iflebilir” dedi.

Direkçi, do¤ruluk, dürüstlük, güvenilir
olmak, sadakat, yetkinlik, tarafs›zl›k,
adil olmak, baflkalar›na sayg›
duymak, yard›msever olmak gibi
erdemlerin eti¤in birer parças›
oldu¤una de¤inerek, “Do¤ruluk,
dürüstlük ve güvenirlilik, sizin
piramitte daha üste ç›kman›z›
sa¤layacakt›r” diye konufltu. Direkçi,
flöyle devam etti:

“‹fllerinizi mutlaka yaz›l› yap›n.
Doktorlar gibi mühendislerin de bir
yemini olmal›. O da; bilmedi¤im
konular›n alt›na imza atmam olmal›.
Her gün 7 kifli ifl kazas›nda hayat›n›
kaybediyor. Bunlarda
üniversitelerden mezun olan
mühendislerin de pay› var. Emin
olmad›¤›n›z fleylerin alt›na imza
atmay›n.

Yönetici oldu¤unuz yerlerde adil
davran›n. Herkese eflit davran›n.

Hayat flartlar›n›n sizi
bozmas›na izin vermeyin

010 y›l›ndan beri Uluda¤ 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi ö¤rencilerine yönelik

düzenlenen seminere çok say›da
genç mühendis aday› kat›ld›.

Uluda¤ Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümünde
gerçeklefltirilen seminere etik ve ahlak
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Vermedi¤iniz bir fleyi astlar›n›zdan
istemeyin. Bazen vedalaflmaktan da
çekinmeyin. “

Genç mühendis adaylar›na,
mükemmeli arama ça¤r›s› da yapan
Direkçi, “Mesai yapmam, uzun
çal›flmam derseniz böyle bir dünya
yok d›flarda. Öyle düflünüyorsan›z
hem kendi beklentilerinizi hem de
ülkenin beklentilerini küçültmeniz
gerekir” dedi. Direkçi, zenginlik ve
mevkiinin önemli oldu¤unu ancak
itibar›n ondan da önemli oldu¤unu
da belirterek, “ ‹tibarl› olmak çok
zordur. Bir ömür çal›fl›p bir anda
itibar›n›z› yerle bir edebilirsiniz” diye
konufltu.

Gelecekte etik konusunun da bir ana
bafll›k olarak flirket ve okul hayat›na
girece¤ini de kaydeden Direkçi
geçlere, “‹nsan konuflmamda
sayd›¤›m›z erdemlerle do¤uyor.
Hayat›n flartlar›n›n sizi bozmas›na izin
vermeyin. Okuyun, forman›z› terletin
inan›n, hobileriniz olsun, yabanc› diller
ö¤renin, spor yap›n ve sivil toplum
kurulufllar›na üye olun” tavsiyelerinde
bulundu.

2

BUS‹AD ve Uluda¤ Üniversitesi
iflbirli¤inde geleneksel olarak
yürütülen seminerler dizisi güz
dönemi, KalDer Bursa Eski
Baflkan› ve Mendirek Kurumsal
Dan›flmanl›k fiirketi Genel
Müdürü Emin Direkçi’nin
“Mühendis Eti¤i” sunumuyla
bafllad›.
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BUS‹AD ve Uluda¤ Üniversitesi
ifl birli¤iyle organize edilen
“Zaman ve Proje Yönetimi”
konulu seminer, Uluda¤
Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümünde
gerçeklefltirildi.

Makine ve Tekstil Mühendisli¤i 
Bölümü ö¤rencilerinin kat›ld›¤›
semineri TOFAfi Ar-Ge ve

Akademi Dan›flman› Dr. ‹smail
Durgun verdi.

Konuflmas›na zaman yönetimiyle
bafllayan Dr. ‹smail Durgun, “Zaman
en eflsiz ve en k›t kaynakt›r” dedi.
Zaman do¤ru yönetilemiyorsa hiçbir
fleyin do¤ru yönetilemeyece¤ini ifade
eden Durgun, “Çünkü zaman geri
döndürülemez, sat›n al›namaz,
depolanamaz, ço¤alt›lamaz” diye
konufltu.

Mühendis adaylar›n›, “Verimsiz
toplant›lar, hay›r diyememek,
k›rtasiyecilik, afl›r› titizlik, da¤›n›kl›k,
erteleme ve yetki devretmemek” gibi
yetki tuzaklar› konusunda uyaran
Durgun, Tagore’un “Bofl zaman
yoktur, bofla geçen zaman vard›r”
sözünü de hat›rlatt›.

Zaman yönetimini temel
unsurlar›ndan birinin de zaman s›n›r›
koymak oldu¤unu kaydeden Durgun,
“Önem s›ras›na riayet etmiyorsan›z
zaman› bofla harcam›fl olursunuz”
dedi.

Durgun daha sonra proje yönetimi
konusunda da bilgilerini gençlerle
paylaflt›. Projenin tan›m›yla konuya
giren Durgun, “Proje, benzersiz bir
ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak
için yürütülen geçici süreli
çal›flmalard›r” diye konufltu. Durgun,
“Fabrika kurmak bir proje iken
fabrikan›n çal›flmas› de¤ildir” dedi.

Mühendis adaylar›na zaman ve
proje yönetimi anlat›ld›

Durgun, bir projenin performans,
zaman ve maliyet olmak üzere 3
unsuru oldu¤unu belirtirken, proje
yönetiminin ise, bafllang›ç, planlama,
yürütme, izleme - kontrol ve kapan›fl
olmak üzere çeflitli süreçleri oldu¤unu
söyledi.

Dr. Durgun, “Bu süreçler, projenin
kapsam›n› ve hedeflerini
belirginlefltirip bu hedeflere ulafl›lmas›
için gerekli faaliyetlerin niçin, nas›l,
ne zaman, nerede ve kiminle
yap›laca¤›n›n tan›mlanmas› için
gerekli bilgiyi sa¤lar” diye konufltu.

Durgun, dünya üzerinde gelifltirilen
biliflim teknolojilerine iliflkin proje
baflar› oranlar›na dair bilgi de vererek,
projelerin yüzde 31’inin
tamamlanamadan sonland›¤›n›,
yüzde 53’ünün ilk tahmin edilenden
yüzde 189 oran›nda daha yüksek bir
maliyetle tamamland›¤›n› ve
tamamlanamayan projeler için de 81
milyar dolarl›k bir bütçe harcand›¤›n›
aktard›. Yaz›l›mla ilgili projelerin de
sadece yüzde 16’s›n›n zaman›nda
ve planlanan bütçeye uygun olarak
tamamlanabildi¤ine iflaret eden Dr.
Durgun, “Her projenin bir hedefi
olmal›d›r” diye konufltu.

Seminer



Gelece¤in mucitlerine patent anlat›ld›
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Uluda¤
Üniversitesi ifl birli¤iyle organize
edilen “Patent ve Faydal› Model”
semineri, Uluda¤ Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i
Bölümünde gerçeklefltirildi.

akine ve Tekstil Mühendisli¤i 
Bölümü ö¤rencilerinin kat›ld›¤›
semineri veren Patent Vekili

Sevcan Kalender,  bulufl kelimesinin
teknik bir probleme, yeni bir teknik
çözüm getirilmesi veya bir iflin
gerçeklefltirilmesi için önerilen yeni
metotlar ya da yeni ürünler oldu¤unu
belirtti. Bulufllardaki teknik kavram›n›n
somut olmas› ölçülebilir olmas›
gerekti¤ini de belirten Kalender,
buluflun bazen s›f›rdan bazen de baz›
icatlar›n üzerine yap›lan de¤iflikliklerle
hayat›m›za girdi¤ini söyledi. Kalender,
buluflçular›n ise bir problemi çözmek
amac›yla ya da insanl›k için yarat›c›
çözümler sunan insanlar oldu¤unu
kaydetti.

Bulufllar› korumak ad›na patent
baflvurusu yap›lmas› gerekti¤ini  ifade
eden Kalender, patentin kanundaki

M

koflullar› tafl›yan bir bulufl için verilen
yaz›l› belge oldu¤unu ifade ederek,
“Patent, bulufl sahibinin çözümünü,
belirli bir zaman dilimi içinde, yasal
hükümler çerçevesinde koruma alt›na
ald›¤›n› gösteren belgedir. Patentin,
teknolojik inovasyonu teflvik etmek,
rekabeti ve yat›r›m› artt›rmak, bilginin
yay›lmas›n› desteklemek ve teknoloji
transferini teflvik etmek gibi rolleri
vard›r” diye konufltu.

Patent al›n›rsa haks›z rekabetin
önlenece¤ini sa¤layan Kalender,
paten belgesinin ürettirmeme,
kulland›rmama ve elde
bulundurmama hakk›n› sa¤lad›¤›n›
söyledi.

Neler patent alamaz?

Kalender, kefliflere, bilimsel teoriler
ve matematik metotlar›na patent
al›namayaca¤›n› da belirtirken,
“Edebiyat, sanat eserleri ve bilim
eserleri, bilgisayar oyunlar› ile
ö¤renmeye iliflkin metotlara da patent
al›namaz” dedi. Tedavi usulleri ve
baz› biyolojik yöntemlerin de patentle
koruma alt›na al›namayaca¤›n›
belirten Kalender, kamu düzenine ve

genel ahlaka ayk›r› bulufllar da patent
konusu olamaz” dedi.

Bir buluflun patent belgesi almas›
için yenilik, tekni¤in bilinen
durumunun afl›lmas› ve sanayiye
uygulanabilirlik kriterlerinin arand›¤›n›
belirten Kalender, faydal› model
belgesi için ise yenilik ve sanayiye
uygulanabilirlik kriterlerinin esas
oldu¤unu söyledi. Kalender, söz
konusu bir bulufl için al›nan patentin
ulusal oldu¤una da dikkat çekerek,
flunlar› ifade etti:
“Yani Türkiye’de al›nan bir patent
sadece Türkiye’de geçerlidir. Söz
konusu ürünü dünyan›n di¤er
ülkelerinde de koruma alt›na almak
için, o ülkelerde de patent baflvurusu
yap›lmas› flartt›r. Ancak patent
al›nacak ürünün sadece patent
al›nacak ülkede de¤il, dünyada yeni
olmas› gerekir. Yeni de¤ilse patent
alamaz. Patent 20 y›l, faydal› model
ise 10 y›ll›k koruma sa¤lamaktad›r.
Sonra bu bulufllar halka mal olur.”
Kalender, Sanai Mülkiyet Kanunu ile
patent ve faydal› model belgesi alma
sürelerinin ciddi anlamda k›sald›¤›n›
belirterek, baflvuru süreçlerine iliflkin
di¤er detaylar› da ö¤rencilere aktard›.



Gençlere ifl hukuku e¤itimi
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Uluda¤
Üniversitesi ifl birli¤iyle organize
edilen “‹fl Hukuku” konulu
seminer, Uluda¤ Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i
Bölümünde gerçeklefltirildi.

Avukat ve Arabulucu A. Gonca 
Gülçin’in konuflmac› oldu¤u 
seminere Makine ve Tekstil

Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri
kat›ld›.  Bursa Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi de olan Avukat Gonca Gülçin,
yak›nda ifl hayat›na at›lacak gençlerin
karfl›s›na ç›kacak ifl hukuku hakk›nda
bilgilenmelerinin önemli oldu¤unu
söyledi. Gülçin, flu an yürürlükte olan
4857 say›l› yasan›n 10 Haziran 2003
tarihinden bu yana uyguland›¤›na
de¤inerek, yasada geçen y›l baz›
de¤ifliklikler yap›l›rken zorunlu
arabuluculu¤un da hayat›m›za
girdi¤ini söyledi.

Gülçin, iflçi, iflveren, iflveren vekili, ifl
sözleflmesi, ifl iliflkisi gibi kavramlar
hakk›nda bilgiler vererek bafllad›¤›
sunumunda, ifl iliflkisinin taraflar›n›n,
çal›flan ve iflveren olarak geçti¤ini ve

iflçinin yasada bir ifl sözleflmesine
dayal› olarak çal›flan gerçek kifli
olarak tan›mland›¤›n› aktard›.
‹flçinin ve iflverenin sahip oldu¤u hak
ve sorumluluklar hakk›nda da bilgiler
veren Gülçin, as›l iflveren ve alt
iflveren uygulamamalar› hakk›nda da
gençleri bilgilendirdi. Deneme süreci
içinde sona erdirilen çal›flmalar için
tazminat hakk› do¤mad›¤›n› da
kaydeden Gülçin, kamu oyunda en
büyük tart›fl›lan konunun ifle iade
davalar› oldu¤unu söyledi. Gülçin,
as›l iflveren ve alt iflveren

uygulamalar›n›n oldu¤u yerlerde bu
davalar›n seyri hakk›nda da bilgiler
sundu. ‹fl akdinin iflveren ve iflçi
taraf›ndan nas›l fesh edilebilece¤i
hakk›nda aç›klamalar yapan Gülçin,
“Bizim mevzuat›m›z yaflayan bir
mevzuat. O nedenle baz› konularda
Yarg›tay içtihatlar› önem kazan›yor.
Yeni nesil flandl›. ‹çtihatlar› internet
üzerinden takip etme flans›n›z var”
dedi.

‹fl yerinde mobbing kavram›n›n da
günlük hayat›m›za girdi¤ini kaydeden
Gülçin, “Üstün asta mobbing
uygulamalar›n› biliyoruz. Bunun için
davalar da aç›l›yor. Özellikle psikolojik
raporlar bu davalarda önemli oluyor.
Ancak az da olsa ast›n üste mobbing
uygulamalar›na da flahit oluyoruz”
dedi.

Süreli-süresiz ifl sözleflmelerinin
çeflitleri hakk›nda bilgiler de veren
Gülçin, bu sözleflmelere göre ifl
akdinin sona erdirilmesi flartlar›n› da
aktard›. Teknolojinin ifl hayat›na
girifline de örnek veren Gülçin, mesai
saatlerinde gelen bir maille istenilen
iflin yap›lmas› gerekti¤ini de söyledi.

Seminer
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arat›c›l›k, ‹novasyon, Fikri ve S›nai
Mülkiyet Haklar› ile e¤itim 
yönetim ve tasar›m› konular›nda

çal›flmalar yapan ve BUS‹AD
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k
grubu üyesi, Zeynep Biçer Özçelik’in
konuflmac› oldu¤u seminere, makine
ve tekstil bölümü ö¤rencileri kat›ld›.
Yarat›c› düflünmenin temelinde
problemlerin yatt›¤›n› belirten Özçelik,
baflar›n›n yarat›c›l›kla bafllad›¤›n›,
kal›c›l›¤›n ise farkl›l›kla sa¤land›¤›n›
kaydetti.

Yarat›c›l›¤›n unsurlar›n›, hayal gücü,
gözlem gücü, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda,
beklenen yoldan gitmeme, farkl› bak›fl
aç›s›, yeni varsay›mlar, merakl› olmak,
sürekli ö¤renmek, farkl› nesneler
aras›nda ba¤lant›y› gelifltirme olarak
s›ralayan Özçelik, “Hayal gücünün
bunlar içinde belki de en önemlidir.

“Yaflam boyu ifl garantisi yaflam
boyu ö¤renmekten geçer”

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Uluda¤
Üniversitesi ifl birli¤i ile organize
edilen “‹novasyon ve Yarat›c›l›k”
konulu seminer, Endüstri
Mühendisli¤i Konferans
Salonu'nda gerçeklefltirildi.

Y

‹nsan›n aflamayaca¤› s›n›r kendi
koydu¤u s›n›rd›r” dedi.
Özçelik, “Son derece h›zl›
de¤iflimlerin yafland›¤› bir dönemden
geçiyoruz. Bu süreçte önemli olan
bizim bu h›zl› de¤iflim sürecine ne
denli haz›r oldu¤umuz. Bilgiye hakim
olmam›z ve yeni fleyler ö¤renmeye
merakl› olmam›z son derece büyük
önem tafl›yor” diye konufltu.

Özçelik, inovasyonun yeni veya
iyilefltirilmifl ürün, hizmet veya üretim
yöntemini gelifltirmek ve bunu ticari
gelir elde edecek hale getirmek için
yürütülen tüm çal›flmalar› kapsad›¤›n›
söyledi. Özçelik, inovasyonun
süreklili¤i olan bütünsel bir faaliyet
oldu¤unun alt›n› çizerek, inovasyon
ilk aflamas›n›n, problemin tespit
edilmesi, ikinci aflamas›n› fikir tablas›
oluflturmak, üçüncü aflamas›n›n
fikirleri de¤erlendirip en uygun yolu
bulmak ve son aflaman›n da
uygulamaya geçmek oldu¤unu ifade
etti.

‹novasyonun bir yaflam biçimi
oldu¤unu da kaydeden Özçelik,
de¤iflimlerin çok h›zland›¤›n› söyledi.
Özçelik flunlar› kaydetti:

“Matbaan›n icad› 1440 y›l›nda
olmuflken, buhar makinenin icad› ile
sanayi devriminin bafllang›c› 1750
y›l›nda olmufltur. Günümüze do¤ru
geldi¤imizde ise internet 1989 y›l›nda
bulunmuflken, dünyaca ünlü arama
motoru Google 1998 y›l›nda,
Facebook 2004 y›l›nda, Whatsapp
2010 y›l›nda, Instagram 2012 y›l›nda
ve SnapChat de 2014 y›l›nda
bulunmufl ve kullan›c›lara
sunulmufltur. ‹çinde bulundu¤umuz
ça¤da de¤iflimler çok daha h›zl›
yaflanmaya bafllad›. Yarat›c› ve yeni
bir fikir, toprak ve sermayeden çok
daha de¤erli olabiliyor. O nedenle
böylesi bir ça¤da gençlerin hayallerini
takip etmeleri ve kendilerine
inanmalar› son derece önemli.

Profesyonel hayatta mutlaka ‘iflimi
daha farkl› ve daha iyi nas›l
yapabilirim?’ diye sorulmal›. ”
Mühendis adaylar›na kendilerini
gelifltirmelerini, hayal etmelerini,
sosyal sorumluluklar üstlenmelerini,
zay›f ve güçlü yönlerini analiz
etmelerini ve asla vaz geçmemelerini
ö¤ütleyen Özçelik, “Yaflam boyu ifl
garantisi, yaflam boyu ö¤renme
yetene¤ine ba¤l›d›r” diye konufltu.



ile bulmaya çal›fl›yorlar” dedi.
Yaz›l›mlarla ilginç algoritmalar›n
hayat›m›za yön verece¤ini söyleyen
Y›lmaz, Verilerin bu kadar
yayg›nlaflmas› ve alenileflmesiyle veri
güvenli¤inin de yasalarla korunmaya
çal›fl›ld›¤›n› kaydeden Y›lmaz, “Bat›’da
bu ifli a¤›r cezalarla çok s›k› tutuyorlar.
Yasalar bizde de var ama
uygulamalar›n ne olaca¤›n› zaman
gösterecek” dedi.

Konuflmas›nda nesnelerin interneti,
bulut teknolojileri ve VR/AR
teknolojilerine de de¤inen Y›lmaz, bu
geliflmelerin hayatlar›m›z› da
de¤ifltirdi¤ini söyledi. Y›lmaz,
robotlar›n da art›k sanayiden evlere
kadar girdi¤ini kaydetti.
Y›lmaz, gençlerle tecrübelerinden
elde etti¤i bilgileri paylaflarak, nas›l
bir yol izlemeleri gerekti¤ini de
aktard›.
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“Biliflim olmadan para kazanmak
mümkün de¤il”

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Uluda¤
Üniversitesi ifl birli¤iyle organize
edilen “Veri Madencili¤i”
semineri, Uluda¤ Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümünde
gerçeklefltirildi.

Y al›n Software Kurucu Orta¤› Ertan
Y›lmaz’›n konuflmac› oldu¤u 
programa; Makine ve Tekstil

Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri
kat›ld›. Sunumuna teknolojide gelinen
noktay› aktararak bafllayan Ertan
Y›lmaz, “Neden biliflim? Çünkü
dünyada en çok kazand›ran sektör.
Türkiye’de de böyle olacak. Ama
henüz ilgili ekosistem yeterli düzeyde
de¤il. Yaz›l›m en kolay yapaca¤›n›z
ifl. ‹lla yaz›n demiyorum. Kendi iflinizle
ilgili bir alanda yaflad›¤›n›z sorunun
çözümünü yazd›rabilirsiniz,
satabilirsiniz. Proje mühendisi olun.

Biliflimi hep bir yana koyun. Sadece
mühendis olarak kalmay›n. Ülke
olarak baflka türlü para kazanmak
mümkün de¤il” dedi.
 “Data mining - Veri madencili¤inin”,
verinin anlamland›r›lmas› için yap›lan
ifllemleri kapsad›¤›n› kaydeden
Y›lmaz, kavram›n, veri taraf›ndan
do¤rudan desteklenmeyen bilginin
ç›kart›lmas› anlam›na geldi¤ini
söyledi.

Y›lmaz, veriden karar ç›karmay› en
çok pazarlama, bankac›l›k ve
sigortac›l›k sektörlerinin kulland›¤›n›,
ancak hayat›n pek çok alan›na
yay›laca¤›n› da söyledi. “20 y›l önce
ABD’de de toplumsal talepleri
karfl›layacak veri madencili¤i
yap›yorlard›. Toplum mühendisli¤i
yapabiliyorlard›. Biz de yeni yeni
bafll›yor” diye konuflan Y›lmaz, “Art›k
flirketler geçmiflteki üretim ve
sat›fllar›n› de¤il gelecekte ne
üretmeleri gerekti¤ini veri madencili¤i

Seminer



Olcay, “Ancak bizler sadece o yüzde
2'ye bak›p yüzde 97'yi ihmal
ediyoruz” diye konufltu. Olcay servo
pompa uygulamas› ile de yüzde
80'lere varan tasarruf yap›labildi¤ini
kaydetti.

“Yaz›l›mlar etkili olacak…”

Schneider Elektrik Dijital Tesislerden
Sorumlu Ürün Müdürü Göker Çak›lc›
ise, 2050 y›l›nda dünya nüfusundan
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ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ile Uluda¤ 
Üniversitesi iflbirli¤inde

düzenlenen “Motor ve Sürücü
Uygulamalar›nda Enerji Verimlili¤i
Paneli” Uluda¤ Üniversitesi Faik Çelik
Otomov Mühendisli¤i Konferans
Salonu'nda düzenlendi.

BUS‹AD Enerji Uzmanl›k Grubu'nun
gerçeklefltirdi¤i panelde konuflan
Siemens Enerji Verimlili¤i
Koordinatörü Hakan Olcay,
Türkiye'deki elektrik tüketiminin yüzde
47'sinin sanayide tüketildi¤inin bunun
da yüzde 67'sinin elektrik
motorlar›nda kullan›ld›¤›n› söyledi.

Enerji verimlili¤inde elektrik
motorlar›n›n yeri çok önemli

Enerjide tasarruf sa¤laman›n en
önemli yollar›ndan birinin,
sanayinin neredeyse her
alan›nda kullan›lan elektrik
motorlar›ndaki verimlili¤e ba¤l›
oldu¤u, BUS‹AD iflbirli¤i ile
Uluda¤ Üniversitesi’nde
düzenlenen panelle anlat›ld›.

B
Elektrik motorlar›n›n ço¤unun 1000
Kw'n›n alt›nda oldu¤unu kaydeden
Olcay, “Bunlar›n da ço¤u eski.
Yeniden sar›lm›fl önemli bölümü. E¤er
motorlarda verim sa¤lan›rsa toplam
elektrik tüketiminde yüzde 15'lik
tasarruf sa¤lanabilir” dedi. Olcay, bir
elektrik motorunun, ömrü boyunca
maliyetinin yüzde 97'sinin enerji
maliyeti oldu¤unu belirterek, sadece
yüzde 2'sinin sat›n alma maliyeti
oldu¤unu söyledi.



2.3 milyar insan›n daha köylerden
kentlere geçece¤ini belirterek, bu
durumda enerjinin 3 kat daha verimli
kullan›lmas› gereklili¤inin ortaya
ç›kt›¤›n› söyledi. Çak›lc›, binalarda
kullan›lan elektri¤in yüzde 82,
sanayide kullan›lan›n ise yüzde 50
daha az tüketmenin mümkün
oldu¤unu ifade ederek, “Enerji
verimlili¤ art›k makine düzeyinden
yaz›l›m düzeyine gelecek. Elektrik
motorlar›na uygulanan sürücülere
yaz›l›mla müdahale edilerek ciddi
tasarruflar yap›labilecek” dedi
Omega Motor Sat›fl ve Pazarlama
Müdürü Volkan Da¤l›yan ise,
Türkiye'de 2017 bafl›ndan beri IE2
tipi elektrik motorlar›n›n sürücü
olmadan kullan›m›n›n yasak oldu¤unu

Panel
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belirterek. Kendilerinin Ie3 ve IE4
motor ürettiklerini söyledi. 20 bin
metrekarede y›ll›k 600 bin elektrik

motoru ürettiklerini kaydeden
Da¤l›yan, IE2 yerine IE4 motoru
kullan›m›nda elde edilecek tasarufa
bir de örnek verdi. Da¤l›yan, “Bir
fabrika IE4 motor alarak 140 bin lira
daha yüksek para ödedi. Ancak y›ll›k
240 bin lira tasarruf yap›l›yor. 20 y›lda
4 milyon 800 bin lira. Ayr›ca devlet
destek de veriyor” dedi.

Da¤l›yan, fiirket olarak hedeflerinin
250 milyon Euro'luk elektrik motoru
pazar›n›n yan› s›ra 1 milyar Euro'luk
Almanya pazar› oldu¤unu da
kaydederek, “ Amac›m›z Türkiye'nin
cari aç›¤›n› azaltmak. Hem ithalat›
azaltarak hem de ihracat› art›rarak”
diye konufltu.
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Siber güvenlik BUS‹AD Evi’nde konufluldu:
20 bin siber güvenlikçiye ihtiyaç var

BUS‹AD’da düzenlenen “Siber
Güvenlik Paneli’nde konuflan
Prof. Dr. ‹brahim So¤ukp›nar,
Türkiye’nin 20 bin profesyonel
siber güvenlikçiye ihtiyaç
duydu¤unu söyledi.

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) bünyesinde 
oluflturulan Endüstri 4.0/Dijital

Dönüflüm Platformu, Bursa’da bu
konuda zihinsel alt yap›
oluflturabilmek için planlad›¤›
etkinlikler dizisine dün BUS‹AD
Evi’nde düzenlenen “Siber Güvenlik
Paneli”yle bafllad›.

Panelin aç›l›fl›nda konuflan BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, konunun öneminin Türkiye’de
yeterince kavranmad›¤›n› söyledi.
Türkay, panelin bu anlamda Bursa
için katk›lar› olmas›n› da diledi.

Panelin moderatörlü¤ünü üstlenen
BUS‹AD Üyesi ve Dijital Dönüflüm

Platformu Koordinatörü Tuncer
Hatuno¤lu, altyap› sorunlar›n›
çözmeden bina infla edilmeye
çal›fl›ld›¤›n› belirterek, “Böyle yap›l›rsa
bina çöker” dedi. Hatuno¤lu, Platform
olarak çal›flmalar›na devam
edeceklerini de kaydederek, dijital
dönüflümün olmazsa olmaz› siber
güvenlikle ifle bafllad›klar›n› söyledi.
Panel’de konuflan Gebze Teknik
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
 ‹brahim So¤ukp›nar, gelecekte,
biliflim teknolojileri, biyo teknolojiler
ve nano teknolojilerin, hayat›m›za yön
verece¤ini söyledi. Prof. Dr.
So¤ukp›nar,  konuflmas›nda
gelecekte yaflanacak geliflmeler
hakk›nda öngörüleri de s›ralad›ktan
sonra, insanlar ve robotlar aras›ndaki
mücadeleyi robotlar›n kazanmas›n›n
beklendi¤ini ifade etti.

So¤ukp›nar, endüstri 4.0 ve dijital
dönüflümle hedeflenenin, yafllanan
nüfusa çözüm, sanal dünya ile gerçek
dünya bütünleflmesi, nesnelerin
internetini toplum ç›kar›na kullanmak
ve çevre kirlili¤ine çözüm olarak

s›ralad›. Siber uzaydan insanlar›n,
güvenlik, güvenirlilik, gizlilik ve
kullan›labilirlik beklentisi oldu¤unu
ifade eden Prof. Dr. So¤ukp›nar,
burada tehditler ve risklerin devreye
girdi¤ini söyledi. So¤ukp›nar,
do¤rulu¤un, gizlili¤in, eriflilebilirli¤in
yok edilebildi¤ini, sistemlerin devre
d›fl› kald›¤›n›, maddi kay›plar›n,
zaman kay›plar›n›n, can kayb›n›n ve
itibar kayb›n›n yaflanabildi¤ini söyledi.
So¤ukp›nar Siber güvenlikle ilgili
olarak ise flunlar› kaydetti:



“Hükümetler ya da endüstriyel
casuslar veya teröristler de¤il
hackerlar da siber güvenlik tehdit
unsuru. Bu insanlar›n temel özelli¤i
inatç› olmalar› ve otoriteye karfl›
olmalar›d›r. Bu özelliklerini bilerek
kendi zay›f ya da güçlü yönlerimizi
belirlemeliyiz. Güvenli bir ekosistem
yaratmak için uluslararas› bir çaba
içinde olmal›y›z. Atatürk’ün hatt›
müdafaa yoktur sath› müdafaa vard›r
sözünü siber güvenlikte de
uygulamal›y›z. Hackerlarla bafl
edecek e¤itimleri vermeliyiz. Siber
okur yazarl›k, ara eleman ve
profesyonel siber güvenlikçi
yetifltirmeye önem vermeliyiz.

Üniversitelerde lisans düzeyinde
siber güvenlikle ilgili bölümler olmal›.
Türkiye’nin en az 20 bin siber
güvenlikçiye ihtiyac› vard›r.”

fiirketlerde durum

PWC dan›flmanl›k flirketinden Cihan
Saliho¤lu ise, flirketlerin haz›rl›k
süreçlerine yeterince önem
vermediklerini kaydederek,
“Hedeflerini belirlemeden geliyor
flirketler. Kulaktan dolma bilgilerle, o
böyle yapm›fl biz de yapal›m
anlay›fl›yla karfl›m›za geliyorlar” dedi.
Saliho¤lu, siber güvenlik stratejisinin
önemini flirket yönetimlerinin belirleyip
içsellefltirmesinin tüm flirket aç›s›ndan
önemli oldu¤unu da kaydetti.
Yine PWC’den Gökhan Y›lmaz, flirket
içindeki suistimalleri anlatt›. Y›lmaz,
flirket içi suiistimallerin ortalama 16
ayda anlafl›ld›¤›n› belirterek, flirket
gelirlerinin yüzde 5’inin bu suiistimal
sonucu çal›nd›¤›n› söyledi. Y›lmaz,
ç›kard›klar› profillerde, flirkette 6-10
çal›flan orta ve üst düzeyde önetici
olan 36-45 yafl yafl aras› erkeklerin
suiistimale daha çok yöneldiklerini
söyledi.

Panel
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Siber suç yöntemleri ve önlemler

Panelin sonunda Bursa ‹l Emniyet
Müdürlü¤ü Siber Suçlarla Mücadele
fiube Müdürlü¤ü’nden Selim
Barutçu’da siber suçlar ve al›nacak
önlemler ilgili bilgi verdi. Barutçu, bir
biliflim sisteminin güvenli¤ini veya
buna ba¤l› verileri veya kullan›c›lar›n›
hedef alan ve biliflim sistemi
kullan›larak ifllenen suçlar›n siber suç
tan›m›na girdi¤ini söyledi. Belli bafll›
siber suçlar›n, “Biliflim sistemine
izinsiz girme, sistemi engelleme,
bozma, verileri yok etme veya
de¤ifltirme, banka kredi kartlar›n›n
kötüye kullan›lmas›, nitelikli h›rs›zl›k,
nitelikli doland›r›c›l›k, bilgi güvenli¤ine
muhalefet gibi” oldu¤unu kaydeden,
Barutçu, bu suçlarda uygulanan
teknikleri ise flöyle s›ralad›:
“Biligi veri aldatmacas›, salam tekni¤i,
istem d›fl› elektronik postalar, hukuka
ayk›r› içerik sunulmas›, Truva At›,
sosyal mühendislik, web sayfa
h›rs›zl›¤›, oltaya gelme (Phishing
Yemleme).”

En çok karfl›lafl›lan yöntemlerden

birinin, Phishing yöntemi oldu¤unu
kaydeden Barutçu, bu yöntemde
kullan›c›ya bir cazip öneri sunularak
bilgilerinin ele geçirilmesi oldu¤unu
kaydetti. Barutçu, siber sald›r›lara
karfl› al›nacak temel önlemleri ise,
flöyle aç›klad›:
“Bilgisayar güncellemelerini yap›n,
güncel ve kaliteli bir antivirüs
program› kullan›n, gelen e-postalar›n
kayna¤›ndan emin olun, hiçbir kurum
veya kurulufl sizden e-posta ile bilgi
istemez. Gelen maillerdeki URL’lere
t›klamay›n. Siz yaz›n. “

Barutçu, son zamanlarda flirketlere
yönelik fidye zararl› yaz›l›mlar›n da
gündemde oldu¤unu ve flirkete gelen
bir e-postan›n aç›lmas›yla tüm flirket
bilgilerinin virüsle flifrelendi¤ini ve
karfl›l›¤›nda kilidin aç›lmas› için sanal
para istendi¤ini de söyledi. Barutçu,
buna karfl› en önemli mücadele
yönteminin yedekleme oldu¤unu da
kaydetti.

Soru ve cevaplar›n ard›ndan
kat›l›mc›lara plaket de verildi.



Çal›fltay›n aç›l›fl›nda konuflan Uluda¤
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
Ana Bilim Dal› Baflkan› Prof Dr.
‹brahim Ak, tar›mda bitkisel üretim
ile hayvansal üretimin ayr› ayr› hayata
geçti¤ini, ancak birlikte yap›lmas›
gerekti¤ini belirterek, “Hayvansal
üretimde iyi e¤itim görmüfl
zooteknistlere ve veterinerlere ihtiyaç
oldu¤unu” söyledi.

Ak, çal›fltayda Bursa’da sektörün 7
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) önemli bir
çal›fltaya ev sahipli¤i yapt›.

US‹AD G›da Uzmanl›k Grubunun
ev sahipli¤inde, Bursa ‹l Tar›m 
ve Orman Müdürlü¤ü ve Uluda¤

Üniversite Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü iflbirli¤iyle hayvansal üretimle
ilgili sorunlar›n masaya yat›r›ld›¤›
Zootekni Çal›fltay’› BUS‹AD Evi’nde

B

gerçeklefltirildi. 7 ayr› bafll›k halinde
oluflturulan masalarda zootekni
e¤itiminden, yat›r›mlar ve finans
yönetimine, büyükbafltan,
küçükbafla, ar›c›l›ktan, kanatl› kümes
hayvanlar›na ve yem sektörü- hayvan
beslemeye kadar 7 bafll›kta
gerçeklefltirilen Çal›fltay’a ö¤retim
üyeleri, sektör temsilcileri, kamu
temsilcileri ve ö¤rencilere kadar
konunun tüm muhataplar›n›n
temsilcileri kat›ld›.

Hayvansal üretimdeki sorunlar
BUS‹AD Evi’nde masaya yat›r›ld›



farkl› konuda, güçlü, zay›f taraflar› ile
f›rsat ve tehditlerinin konuflulaca¤›n›
ç›kan sonuçlar›n da ilgililerle
paylafl›laca¤›n› belirtti.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ise, beslenmenin
en önemli unsurlar› aras›nda yer alan
hayvansal ürünlerin üretim süreciyle
ilgili böylesine k›ymetli bir çal›fltaya
ev sahipli¤i yapmaktan mutluluk
duyduklar›n› belirterek flöyle devam
etti:

“Benim de dedem hayvanc›l›k yapm›fl
birisidir. Hayvanc›l›¤›n ne kadar
önemli oldu¤unu yak›ndan
bilenlerdenim. Zaman zaman
konuflmalar›mda, en büyük deste¤in
tar›ma ve dolas›yla hayvanc›l›¤a
verilmesi gerekti¤ini hep dile
getirmiflimdir. Avrupa Birli¤inde
verilen desteklerin en büyü¤ü bu
alanlarad›r. Biz de, bizi doyuran
tar›msal üretimlerin tümüne çok özel
bir bak›fl gelifltirmek durumunday›z.
Saman› ithal etmeyen, kendi
dam›zl›¤›n› yetifltirebilen, et ve canl›
hayvan ithal etmeyen, yem ve ilaç
ithal etmeyen ve kendi ›rklar›n› ›slah
edebilmifl ve belki de en önemlisi
tar›mda çal›flarak para kazanan ve
yapt›¤› iflten memnun olan bir Türkiye
tar›m› arzu ediyoruz. Umar›m,
buradan ç›kan sonuçlar, ilgililer
nezdinde de gerekli etkileri yaps›n.“

Uluda¤ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. U¤ur Bilgili ise,
Türkiye’nin k›rm›z› et üretiminin
ortalama 1 milyon 150 bin ton
oldu¤unu tüketimin ise 1 milyon 300
bin ton civar›nda oldu¤unu söyledi.

Prof. Dr. Bilgili bu aç›¤› kapatman›n
mümkün oldu¤unu bunun için
politikalara ihtiyaç duyuldu¤unu
kaydetti.

Çal›fltay
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Bursa ‹l Tar›m ve Orman Müdürü
Hac› Dursun Y›ld›z ise, tar›m›
desteklemenin çiftçiyi desteklemek
anlam›na gelmedi¤ini, asl›nda 80
milyonun desteklendi¤ini söyledi. Et
üretimiyle ilgili s›k›nt› olmad›¤›n› da

kaydeden Y›ld›z, israf›n önüne
geçilmesi gerekti¤ini söyledi.

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan 7
masada sektörün sorunlar› tart›fl›ld›.



döllenmeyi sa¤lamak için mutasyona
u¤rad›¤›n› ve renklenmenin
bafllad›¤›n› da kaydetti. Ar› ve
sineklerin dikkatini çekmek isteyen
bitkilerin mutasyonla renklerini
de¤ifltirdi¤ini belirten Prof. Dr.
Demirsoy, baz› bitkilerin de flans
bulamay›nca mevsimlerini
de¤ifltirdi¤ini söyledi.
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Felsefe söyleflileri BUS‹AD Evi'nde bafllad›:
“2035 sonras› katliamlar yaflanabilir”

Hacettepe Üniversitesi Emekli
Ö¤retim Üyesi ünlü Biyolog Prof.
Dr. Ali Demirsoy, Küresel
›s›nman›n 2035 y›l›ndan
itibaren, büyük katliamlar›n
yaflanmas›na neden olaca¤›n›
söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD)-Uluda¤ 
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve

Bursa Felsefe Kulübü paydafll›¤›nda
gerçeklefltirilen, Felsefe söyleflilerinin
ilki dün akflam BUS‹AD Evi’nde
Hacettepe Üniversitesi Emekli
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ali
Demirsoy’un “Renklerin Dans›
(Dünyam›z›n oluflumuna bir bak›fl)”
bafll›kl› söyleflisiyle bafllad›.

Konuflmas›nda Dünya'daki renklerin
oluflumunu anlatan Prof. Dr.
Demirsoy, Dünya’n›n oluflmas›n›n
ard›ndan açl›k nedeniyle büyük bir
yok olufl dönemi yafland›¤›n› söyledi.

Prof. Dr. Demirsoy, flunlar› söyledi:
“Canl›larda ilk meydana gelen duygu
açl›kt›r. Ölüm korkusu 1.5 milyar y›l
sonra canl›lar aleminin korkusu oldu.
Bu yok olufl döneminde uzaydan
dünyaya klorofil geliyor. Klorofil
meydana ç›k›nca k›rm›z› ve mavi
›fl›nlar› alarak fotosentez yap›lmas›yla
ortaya fleker ç›k›yor ve canl›larda
açl›k ortadan kalk›yor. Yeflil bitkiler
ortaya ç›k›yor. Ayr›ca fotosentez
yap›l›rken serbest oksijen de ortama
yay›l›yor. Bu arada hücreye
mitokondri giriyor. O nedenle her
nefes al›flta ölürüz. Çünkü mitokondri,
oksijenle birlikte oksitleniyor.
Ya¤murdan sonra hemen d›flar›
ç›kmay›n sak›n. Bir de erken kararan
meyveleri çocuklar›n›za yedirin.
Oksitlenmeyi azalt›r.”

Prof. Dr. Demirsoy, bitkilerin, suyla
üremeyi, karaya ç›kt›ktan sonra
rüzgarla ard›ndan da ar› ve sinekler
gibi canl›larla sa¤layan bir evrim
geçirdi¤ini de belirtirken, bitkilerin



Günefl olmazsa

Prof. Dr. Demirsoy, Günefl'in
olmamas› halinde Dünya'da yaflam›n
8-10 saatte, Ay'›n dünyadan
uzaklaflmas› halinde ise yaflam›n 3
gün içinde sona erece¤ini de belirtti.

Prof. Dr. Demirsoy, “Güneflten 100
kat büyük ya da 44 kat küçük y›ld›z
sistemlerinde canl›l›k olmaz, top flekilli
galaksilerde canl›l›k olmaz, uydusu
olmayan gezegenlerde hayat olmaz.
O nedenle Mars'ta ancak fanuslarda
bir hayat sürdürülebilir” dedi.

Felsefe
Söyleflileri
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Dünya’ya mahkumuz
Demirsoy, canl›lar›n Dünya'ya
mahkum olduklar›n› flu sözlerle ifade
etti:
“En yak›n y›ld›za 120 bin y›lda
gidebiliriz. Yani hiçbir yere
gidebilecek de¤iliz. 4.5 milyar y›ldan
beri canl›lar Dünya'y› vatan olarak
görür. Bir baflka gezegene gidebilsek
bile yaflayabilmemiz için 40 bin canl›y›
yan›m›zda götürmemiz gerekir. O
nedenle bütün anayasalar›n ilk
maddesi flu olmal›d›r; Do¤a hakk›
insan hakk›ndan önce gelmelidir.”

Gençli¤inde Anadolu'da y›llarca
sorunsuzca akan 25 çeflmeyi son
dönemde yeniden gidip gördü¤ünü
ve sadece 2'sinin akt›¤›n› belirten
Prof. Dr. Demirsoy, “Süphan, Nemrut,
Cilo gibi buzullar› olan da¤lardan
sadece Cilo'da bir miktar buzul kald›.
ABD sadece bu y›l kas›rgalardan
dolay› 240 milyar dolar zarar yaflad›.
Dönülemez bir yola girildi. Küresel
›s›nma nedeniyle 2035 sonras› büyük
katliamlar olabilir” dedi.

Prof. Dr. Demirsoy, DNA teknolojisinin
bulunmas›ndan sonra art›k gelece¤in
androidlere ait olabilece¤ini de
söyledi.

Prof. Dr. Demirsoy'a konuflmas›n›n
sonunda BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Mustafa Ekinci
taraf›ndan bir plaket de sunuldu.
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Medeniyetin getirdiklerine kapanan
kültürler yozlafl›r

‹stanbul Üniversitesi Felsefe
Bölümü Emekli Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. fiafak Ural,
medeniyetin di¤er kültürleri
etkileme özelli¤inin
bulundu¤unu belirterek, “Kültür
kendi içine kapan›rsa örf ve
adetlerin kay›ts›z flarts›z
boyunduru¤u alt›na girerse örf
ve adetler yozlafl›yor” dedi.

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD)-Uluda¤ 
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve

Bursa Felsefe Kulübü iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilen Aç›k Kap› Toplant›lar›
Felsefe Söyleflileri dizisinin ikincisi
BUS‹AD Evi’nde gerçeklefltirildi.

‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. fiafak Ural, ‘Kültür ve
Medeniyet’ bafll›¤›yla yapt›¤›
konuflmada, kültürün ilerletici ve
tutucu unsurlar› içinde bar›nd›rd›¤›n›
söyledi. Prof. Dr. Ural, bireysel olarak
kültürün oluflmas›nda egonun önemli
oldu¤unu, insan›n kendini var etme
ve koruma çabas›n›n bir sonucu
oldu¤unu kaydederken, toplumsal
olarak da kültürün örf, adet ve
geleneklerle kendini korudu¤unu
söyledi.

“Kültürde birey toplumu, toplum da
bireyi etkiliyor.  Birey yap›p ettikleriyle
katkida bulunuyor. Toplum da sahip
olduklariyla” diyen Prof. Dr Ural, daha
sonra medeniyet kültür iliflkisine de
d¤indi. Medeniyetin Medine'den yani
flehirleflmeden geldi¤ini hat›rlatan
Ural, flöyle devam etti:
“Medeniyet, di¤er kültürleri de etkisi
alt›na alan bir genelli¤i ifade eder.
Bat› medeniyeti, Antik Ça¤
Medeniyeti, ‹slam Medeniyeti gibi.
Farkl› kültürleri etkileyen ve farkl›
kültürleri biçimlendiren bir özellik
olarak düflünmeliyiz.

Bir kültür bir üst kültürün, yani
medeniyetin etkisi alt›ndaysa, yerel

kültür nas›l olacak. Medeniyetin 3
temel özelli¤i var. Bunlar hukuk, sanat
ve bilim-teknoloji. Bunlar bir kültürün
di¤er kültürler üzerindeki etkisini
belirliyor. Ailenin temel özelli¤i örf ve
adetlerdir. Kültür kendi içine
kapan›rsa örf ve adetlerin kay›ts›z
flarts›z boyunduru¤u alt›na girerse
örf ve adetler yozlafl›yor. Hiçbir
toplum baflka toplumdan ald›¤›
unsurlaru bir kenara b›rakarak
geliflmemifl. Kültürün geliflmeci bir
taraf› var.

Hiçbir toplum bir medeniyetin
teknolojisine kapanam›yor. Hangi
toplumun cep telefonu olmas›n,
televizyonu olmas›n, uça¤a binmesin.
E¤er buna kapatam›yorsan›z,
toplumun örfünü de temele al›p her
fleyi onun üzerine kuramazs›n›z. Bunu
kurmaya çal›flt›¤›n›z an kültürü kültür
olmaktan ç›kar›p nefessiz b›rk›rs›n›z.
O bask›n kültürün özelliklerini kendi
kültürünüzle uyumlu hale getirmeniz
gerekir.”

Prof. Dr. Ural, kültür ve medniyet
aras›ndaki gerginli¤i ortadan
kald›rmak için felsefenin önemli bir
rolü oldu¤unu da ifade etti.

Söylefli sonunda Prof. Dr. Ural'a
Bursa Vali Yard›mc›s› Abidin Ünsal
ve BUS‹AD Yönetim Kurulu Ergun
Hadi Türkay taraf›ndan bir plaket de
sunuldu.

Felsefe
Söyleflileri
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BUS‹AD’dan Vali Canbolat’a ziyaret

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu Bursa Valisi Yakup
Canbolat’a hofl geldiniz
ziyaretinde bulundu.

B ursa Valisi Yakup Canbolat’›n 
Heykel Tarihi Valilik binas›nda 
kabul etti¤i BUS‹AD Yönetim

Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Canbolat’a yeni görevinde baflar›lar
dilerken, Bursa sanayi ve ifl
dünyas›na iliflkin bilgiler de aktard›.

Bursa Valisi Canbolat ise, Bursa’n›n
öneminin fark›nda oldu¤unu
kaydederek, her y›l 30 bin kifli daha
kalabal›klaflan Bursa’n›n kendisine
bir yol çizmesinin flart oldu¤unu
söyledi. Canbolat, 30 bin insana iliflkin
çözüm üretmenin kolay bir ifl
olmad›¤›n› kaydederek. “Sanayi
nereye kadar büyümeli? ‹stanbul’dan
gelen sanayi Bursa’ya gelmeli mi?
Bunlar tart›fl›lmal›. Dijital dönüflümü
sa¤lamal›, katma de¤eri yüksek ürün
üretimini sa¤lamal›” dedi.

Vali Canbolat, “Bursa’da her türlü
nimet var. Da¤› var, denizi, tar›m›,
kapl›calar› ve tarihi var. Turizm konusu
da düflünülmeli” ifadelerini kulland›.
Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Baflkan Yard›mc›lar› Bu¤ra

Küçükkayalar, Mustafa Ekinci, U¤ur
Urkut, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak
An›l, Gonca Yerliyurt, Osman Nemli,
Selim Akbafl ile Genel Koordinatör
Basri Tüfekçio¤lu da kat›ld›.
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BUS‹AD ve MÜS‹AD birlikte
çal›flma alanlar›n› konufltu

BUS‹AD’› ziyaret eden MÜS‹AD
Bursa fiube Yönetimi ile Türkiye
ekonomisi ve Bursa’da birlikte
yap›labilecek çal›flmalar
konufluldu.

üstakil Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (MÜS‹AD) Bursa fiube
Baflkan ve Yönetim Kurulu

Üyeleri Bursa Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i’ni (BUS‹AD)
ziyaret etti.

MÜS‹AD Bursa fiube Baflkan›
Mustafa Gürses, BUS‹AD’› 40. Yafl›
dolay›s›yla kutlad›. Gürses, 40 y›lda
Bursa ve Türkiye için yap›lan ifller
nedeniyle BUS‹AD’a teflekkür etti.

Ziyarete Türkiye’nin içinde bulundu¤u
ekonomik durum, gerekçeleri ve
çözüm önerileri de konufluldu.
BUS‹AD Baflkan› Türkay, dövizdeki
yüksekli¤in de¤il oynakl›¤›n s›k›nt›
oldu¤unu belirterek, “dövizin bugüne
kadar düflük olmas› Türkiye’de çok
say›da sanayiciyi tüccar yapt›. Döviz
yükselince flimdi üretim öne ç›kacak”
dedi.

Türkay, sanayinin önündeki en büyük
engellerden birinin de e¤itim
oldu¤unu belirtirken, BUS‹AD’›n bu

M

konuda ciddi çal›flmalar› oldu¤unu
söyledi. Türkay, “insan kayna¤› bizim
en büyük girdimiz. Para bulunur ama
yetiflmifl insan bulmak çok önemli.

E¤er 10. Büyük ekonomi olmak
istiyorsak,  10. E¤itim kalitesine de
ulaflmak zorunday›z”  diye konufltu.
Türkay, MÜS‹AD’›n ziyaretiyle ilgili
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olarak ise, “Siz bizden önce
davrand›n›z. MÜS‹AD’a gidip ne
yapabiliriz konuflmak istedik. Birkaç
S‹AD’› da yan›m›za al›p yap›lacaklar›
konuflal›m istedik. Endüstri 4.0’›
özellikle birlikte yapabiliriz” dedi.

“El birli¤i ile zorluklar› yeneriz…”

MÜS‹AD Bursa fiube Baflkan›
Mustafa Gürse ise, Cumhuriyet tarihi
boyunca cari aç›k sorunuyla
mücadele edildi¤ini belirterek,
“2017’de 47 milyar dolar olmufl.
Üretti¤imizden çok tüketiyoruz. Bizim
çok büyük bir birlik ve beraberli¤e
ihtiyac›m›z var. ‹ki sorun var biri cari
aç›k üretti¤imizden çok tüketiyoruz.
Bir de d›fl etkiler var elbette. Ama biz
kendi ödevlerimizi yapmal›y›z” dedi.

Gürse flöyle devam etti:
“Tekstille cari aç›¤› kapatamay›z ama
istihdam aç›¤›n› kapat›yoruz.
‹stihdamda birkaç bin liral›k makine
ile 1.5 kifli istihdam ediyoruz. Kendi
iflimize yat›r›m yapmak yerine baflka
yerler yat›r›m yapt›k. Tekstil mühendisi
çok ama nitelikli bulunam›yor.
Üniversiteler sanayiye uygun insan
yetifltiremiyor. Birlikte ne yapabiliriz?
El birli¤i ile bu zorlu¤u yenece¤imize
inançl›y›z.”

Plaket takdiminin de yap›ld›¤›
ziyarete, MÜS‹AD Bursa fiube
Baflkan› Mustafa Gürses, Baflkan
Yard›mc›s› Nihat Alpay, Yönetim
Kurulu Üyeleri Alaattin Da¤l› ve Kemal
Ermifl ve Genç MÜS‹AD Bursa fiube
Baflkan› Abdülkerim Demir kat›ld›.

BUS‹AD’dan ise, Baflkan Ergun Hadi
Türkay, Baflkan Yard›mc›lar› Bu¤ra
Küçükkayalar, Mustafa Ekinci,
Yönetim Kurulu Üyeleri Gonca
Yerliyurt, Selim Akbafl, Burhan Çak›r,
Burak An›l, Elif Do¤rusoy, BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve Genel Koordinatör Asistan› Deniz
Karaer de ziyarette haz›r bulundu.
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GES‹AD’dan birlikte çal›flal›m ça¤r›s›
Bursa Genç Sanayici ‹fl ‹nsanlar›
ve Yöneticileri Derne¤i (GES‹AD)
Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa
Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’ni (BUS‹AD) ziyaret etti.

BUS‹AD’›n 40. Yafl› nedeniyle 
böyle bir ziyaret 
gerçeklefltirdiklerini söyleyen

GES‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›

Kerim Demiral, “BUS‹AD’› bir çat›
kuruluflu olarak görüyoruz. GES‹AD
olarak size üye yetifltiren de bir
kurulufluz” dedi.

Ziyaret s›ras›nda Türkiye’nin içinde
bulundu¤u durum da konuflulurken,
Demiral, “Hükümet daha h›zl› kararlar
vermeliydi derken, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay
da, “Hükümetlerin ifli ekonomik hayat›

kolaylaflt›rmak olmal›” diye konufltu.
Türkay, “‹fl insanlar› özveriyle
çal›fl›yor. Hükümetlerden destek
beklemeyece¤iz. Böylece daha diri
kal›yoruz” dedi.

GES‹AD Baflkan› Demiral, “GES‹AD-
BUS‹AD birlikteli¤ini bir yerlere
tafl›mal›y›z. Bu konuya kafa
yormal›y›z. Y›lda birkaç kez ortak
yönetim kurulu toplant›lar› yapabiliriz”
derken, BUS‹AD Baflkan› Türkay da
bunu Yönetim Kurulu’nda gündeme
getirece¤ini ve en k›sa zamanda
gerçekleflmesi ve ortak neler
yap›labilece¤inin belirlenmesi için
çal›flaca¤›n› söyledi.

Ziyaret nedeniyle GES‹AD Baflkan›
Demiral’a plaket takdim ederken,
ziyarete kat›lan GES‹AD ve BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte
foto¤raf da çektirdiler.
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BUS‹AD Yönetiminden BTÜ’ye ziyaret

Y önetim Kurulu Baflkan› Ergun 
Hadi Türkay, Genel Koordinatör
Basri Tüfekçio¤lu ve Genel

Koordinatör Yard›mc›s› Deniz
Karaer’den oluflan BUS‹AD heyetinin
ziyaretinde BTÜ Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Hamdi Ö¤üt de haz›r
bulundu. Üniversite - sanayi iflbirli¤i
konular›n›n ele al›nd›¤› görüflmede
kurumlar aras›nda yap›labilecek ortak
çal›flmalar hakk›nda görüfl
al›flveriflinde bulunuldu.

“BTÜ sanayinin yan›nda”

BTÜ bünyesinde kurulan Bursa
Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO)
hakk›nda BUS‹AD heyetine bilgiler
veren Rektör Karademir, ö¤retim
üyelerinin yürüttü¤ü bilimsel proje ve

çal›flma sonuçlar›n› sanayi ile
paylaflt›klar›n›,  BTTO vas›tas›yla
kurulan sanayi iflbirlikleri ile BTÜ’de
üretilen bilginin sanayide katma
de¤eri yüksek ürünlere dönüflmesini
amaçlad›klar›n› dile getirdi. Sektörel
bazda gerçeklefltirilen sanayi
ziyaretlerinde belirlenen talepler
do¤rultusunda akademisyen-sanayi
efllefltirmeli oluflturarak ortak AR-GE
projeleri gelifltirmek için çal›flmalar
yap›ld›¤›n› belirten Prof. Dr.
Karademir; “BTÜ tüm bilgi birikimi ve
laboratuvar altyap›s› ile sanayicinin
yan›nda yer almaktad›r.  Bu
ba¤lamda yürüttü¤ümüz
çal›flmalardan biri sanayinin ihtiyaç
duydu¤u doktoral› araflt›rmac›lar›n
yetifltirilmesi için uygulad›¤›m›z
TÜB‹TAK 2244 Sanayi Doktora
Program›’d›r.  Benzer flekilde lisans
programlar›m›zda uygulamaya
koydu¤umuz BTÜ-SEP program› ile
dört y›ll›k e¤itimleri s›ras›nda yaz
stajlar› haricinde ö¤rencilerimizin bir
yar›y›l boyunca sanayide istihdam›n›
sa¤lamakta böylece sanayiye ve

çal›flma hayat›na haz›r genç
mühendisler yetifltirmekteyiz.”
ifadelerini kulland›.

“Anadolu’nun ilk derne¤iyiz”

BTÜ ile ortak çal›flmalar
gerçeklefltirmekten mutluluk
duyacaklar›n› dile getiren BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Türkay,
“Anadolu’nun ilk Türkiye’nin ikinci
sanayici ve ifl adamlar› derne¤iyiz.

Kuruluflumuzdan itibaren k›rk y›l
boyunca Bursa sanayiinin gelifliminde
çaba gösterdik. Günümüzün yeni
sanayi devriminin gerekleri
do¤rultusunda katma de¤eri yüksek
ileri teknoloji ürünler üretme
konusunda derne¤imiz ve üyelerinin
BTÜ ile ortak projeler gelifltirmesini
çok önemsiyoruz.” fleklinde konufltu.

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) yeni yönetimi
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i
makam›nda ziyaret etti.



Sanayi üniversite iflbirli¤ine
kuruldu¤u günden beri özel bir
önem veren Bursa Sanayicileri
ve ‹fladamlar› Derne¤i (BUS‹AD),
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
ile de iflbirli¤ine gidecek.
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BUS‹AD'dan BTÜ ile iflbirli¤i karar›

Daha önce BUS‹AD Yönetim 
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi 
Türkay'›n ziyaretine BTÜ Rektörü

Prof. Dr. Arif Karademir, Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Hamdi Ö¤üt,
Doç. Dr. Onur Saray ve Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Dr. Nadir
Y›ld›r›m'dan oluflan bir heyetle iade-
i ziyarette bulundu.

Ziyaret s›ras›nda, sanayi üniversite
iliflkilerinin nas›l sa¤lanabilece¤i
masaya yat›r›l›rken, Uluda¤
Üniversitesi ile 2010 y›l›ndan beri

uygulanan seminerler dizisinin
BTÜ'de de bafllat›lmas› kararlaflt›r›ld›.
Gerçeklefltirilecek seminerler
dizisiyle, ifl hayat›na at›lacak yeni
mezun mühendisler için üniversite
e¤itimi sürecinde verilemeyen veya
eksik kalan konular, konunun ifl
hayat›n›n içindeki uzmanlar›
taraf›ndan verilmesi amaçlan›yor.

Ayr›ca, lisansüstü ve doktora
tezlerinin sanayinin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yaz›lmas› için
yap›labilecek çal›flmalar›n da ele
al›nmas› kararlaflt›r›ld›.  TTO ile
sanayinin yapabilece¤i ortak
çal›flmalar›n da de¤erlendirilmesi
kararlaflt›r›ld›.

BUS‹AD Baflkan› Türkay, ziyaret
sonunda Rektör Prof. Dr. Karademir'e
bir plaket takdim etti.



BUSADER’den obeziteyle
mücadele ça¤r›s›
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Bursa Sa¤l›k ve E¤itim
Gönüllüleri Derne¤i (BUSADER)
Yönetim Kurulu Üyeleri Baflkan
Zerrin Özgüle öncülü¤ünde Bursa
Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’ni (BUS‹AD) ziyaret etti.

BUS‹AD Evi’nde gerçeklefltirilen
ziyarette BUSADER Baflkan› 
Zerrin Özgüle, yapt›klar›

çal›flmalar hakk›nda bilgiler verdi.

Özgüle, bir y›l kadar önce kurduklar›
derneklerinin ciddi yol kat etti¤ini
belirterek, ö¤rencilere burslar
verdiklerini söyledi.

Özgüle, BUS‹AD’a ile iflbirli¤i
yapabilecekleri konular› konuflmak
istediklerini söylerken, obezite ile ilgili
çal›flmalar›n› birlikte yapmay› önerdi.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi Selim
Tar›k Tezel G›da Uzmanl›k Grubuyla
bir çal›flma gerçeklefltirilebilece¤ini
ifade etti.

Ziyarette, baflta obezite olmak üzere
yap›lacak ortak etkinliklerin
belirlenmesi yönünde ilkesel karar
al›nd›.

Ziyaretler
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Bursa UNESCO Derne¤i ile
Göbekletepe için iflbirli¤i

Bursa UNESCO Derne¤i ile
BUS‹AD aras›nda iflbirli¤i
yollar›n› aranmas› kararlaflt›r›ld›.
‹ki dernek aras›nda ilk iflbirli¤inin
ise insanl›k tarihi hakk›nda
bilinenleri de¤ifltiren arkeolojik
keflif fianl›urfa’daki
Göbeklitepe’yle ilgili bir
bilgilendirme toplant›s›yla
yap›lmas› uygun bulundu.

Bursa Unesco Derne¤i Baflkan› 
Esra Minez, öncülü¤ünde 
Baflkan Yard›mc›s› ‹lker Özaslan,

Genel Sekreter fiebnem Tuna ve
Kurucu Üye f. Oya Bozkurt kat›ld›.

Ziyarette Bursa UNESCO Derne¤i’nin
tarihi hakk›nda bilgiler verilirken,
Bursa Tophane Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ve Almanya Kulmbach
kenti meslek okulu Hans Wilsdorf’la
1985 y›l›nda bafllayan kardefllik
serüvenin “UNESCO Kardefl Okullar”
statüsüne al›nmas›yla farkl› bir boyuta

tafl›nd›¤›n› anlatt›lar. Bursa UNESCO
Derne¤i yöneticileri, gelinen noktada
30 y›l› aflan sürede yüzlerce
ö¤rencinin birbirlerinin okullar›n›
ziyaret etti¤ini de anlat›l›rken,
Cumal›k›z›k’taki proje Evi ve

Göbeklitepe çal›flmalar› hakk›nda da
bilgi verdiler.

Ziyarette, Göbeklitepe’ye iliflkin bir
çal›flman›n BUS‹AD çat›s› alt›nda
yap›lmas›na prensip karar› da verildi.
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“Gençleflmeye olumlu bakar›z”
Bayramo¤lu ‹nflaat A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Burak
Çeliktafl, genç BUS‹AD anlay›fl›na
olumlu bakt›klar›n› söyledi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun üye
ziyaretleri kapsam›nda konuk 
oldu¤u Burak Çeliktafl, dedesi

Ahmet Bayramo¤lu’nun BUS‹AD’›n
Kurucusu oldu¤unu hat›rlatarak,
zaman zaman etkinliklere kat›lmaya
çal›flt›¤›n› da belirtti.

Çeliktafl, BUS‹AD’da gençlerin
art›r›lmas›ndan memnuniyet
duyaca¤›n› da belirterek, ellerinden
gelen deste¤i vermeye haz›r
oldu¤unu da söyledi.

Çeliktafl, iflleri konusunda da bilgi
verirken, çelik konstrüksiyon
alan›ndaki uzmanlaflmalar›n› son
dönemde rüzgar enerji santralleri
inflaat›nda sürdürdüklerini kaydettii.
Çeliktafl, yerli elektrik santrallerinde
yüzde 51 yerli zorunlulu¤u getirilmesi,

ard›ndan da yenilenebilir enerji
kaynaklar› ihalesinde de yüzde 61’e
ç›kar›lmas›ndan dolay› memnun
oldu¤unu söyledi.

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

Ziyaretler
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BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun üye
ziyaretleri çerçevesinde konuk
oldu¤u Eleme¤i A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Mehmet Aksöz,
“Bundan çok büyük bir mutluluk
duyduk. ‹lk defa böyle bir ziyaret
oldu. Çok büyük bir ifli alm›fl
olsam, bu kadar mutlu
olamazd›k” dedi.

Z iyarette, Eleme¤i firmas›yla ilgili
bilgiler veren Mehmet Aksöz, 25
y›l Anadolu Üniversitesi’nde

mimarl›k hocal›¤› yapt›ktan sonra
memleketi Bursa’ya gelerek
Eleme¤i’ni kurdu¤unu söyledi. Aksöz,
son y›llarda ifllerinin önemli bir
kesimini yurt d›fl›na do¤ru kanalize
ettiklerini kaydederek, New York’ta

otelin yap›m›n›n farkl› alanlar›nda
çal›flan 6 firmayla bir ofis açt›klar›n›
belirtti.

Aksöz, flunlar› söyledi:
“Mutfak, mermer, tekstil, ve bizim gibi
mimari iflleri yapacak flirketlerle 380
metrekarelik ofisi açt›k. Buras› otel
yapmak isteyen biri tüm ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilecek flekilde dizayn edildi.
Otellerin yüzde 33’ü Çin’de, yüzde
31’i de ABD’de aç›l›yor. Buras›
önemliydi. Burada ifli alan firmalar
di¤erlerine de ifli paslaflabiliyor.
Burada bir otel odas› ve bir restoran
konsepti yap›ld›.”

Aksöz, 600 kadar kadrolu çal›flanlar›
oldu¤unu, zaman zaman flantiyeler
baz›nda 2 bine kadar isrihdama
ulaflt›klar›n› da belirterek, Londra,

New York, Abu Dabi, Dubai’de ofisleri
oldu¤unu da anlatt›.

Aksöz, 3. Havaalan›’nda da 65 bin
metrekarelik bir alan› kendilerinin
yapt›¤›n› söyledi.
“Aran›zda olmaktan büyük mutluluk
duyar›m” diyen Aksöz, BUS‹AD’dan
sektörlerinde söz sahibi, farkl›
tavsiyeleri olan isimlerin konuflmac›
olarak getirilmesini istedi.

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 Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.



69 Bak›fl 145

Maysan Mando Genel Müdürü
An›l Yücetürk,  BUS‹AD gibi sivil
toplum kurulufllar›n›n, sanayi ve
ifl dünyas›n›n ülke yönetimiyle
aralar›nda köprü oldu¤unu
söyledi.

BUS‹AD’›n üye ziyaretleri 
kapsam›nda konuk oldu¤u 
Maysan Mando  Genel Müdürü

An›l Yücetürk, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyelerine ziyaret nedeniyle
teflekkür etti. Yücetürk, sohbet
s›ras›nda Türkiye ekonomisinin içinde
bulundu¤u durumla ilgili olarak,
“Bizim buradan baflka bir yere gitme
flans›m›z yok. Yönetim kadrosuysak.
Bunu da yönetece¤iz. Zor. Daha da
zorlaflacak. Bu süreci Türk yöneticiler
yürütecek, expatlar azalacak” dedi.

Yücetürk, flirketi hakk›nda da bilgiler
verirken, flunlar› söyledi:
“Biz büyüyoruz. 3.5 sene içerisinde

“BUS‹AD bizim köprümüz”
3 kat büyüdük. Bu sürede 120 milyon
TL’lik yat›r›m yapt›k. Befl senede Bu
fabrikaya 40 milyon dolarl›k yat›r›m
yapaca¤›z. Elektrikli direksiyon kolonu
için 120 milyon dolarl›k bir baflka
fabrika yap›lacak. 2023’teki ciromuz
milyar dolar› bulur.

Mando  Grubu Türkiye’de elektrikli
direksiyon yat›r›m› yapacak. Elektrikli
direksiyon kolonu Türkiye’de
yap›lm›yor. Bu yat›r›m yap›lmazsa,
300-350 milyon dolar d›flar› gidecek
her y›l. Bu yat›r›mla bu miktarda cari
aç›¤›n kapanmas› da demek.
Ama baflka ülkelere kaçan yat›r›mlar›
kazanmaya çal›flmam›z gerekir.
Buraday›z, buray› güçlendirmemiz
gerek. Birbirimizin omzuna bafl›m›z›
dayayarak a¤layarak çözüm
bulamay›z. Ne krizler gördük. Bunu
da yönetmemiz gerek. “
Yücetürk, yerli elektrikli otomobilin
üretilmesiyle birlikte, baz› ürün
gruplar›n›n ölece¤ini, yerlerine yeni

ürün gruplar›n›n gelece¤ini de
söyledi. Yücetürk, “Biz tedarikçileri
Türkiye’de bulundurursak, bu bir
milyon araç satman›n ötesinde bir ifl
olur” diye de ekledi.

“Ayn› dil…”

Sektörde yaflad›klar› zorluklar› lokal
örgütlerle yetkililere aktard›klar›n› da
anlatan Yücetürk, “BUS‹AD dedi¤imiz
zaman bizim köprümüz diyoruz. Tafl›t
Araçlar› Tedarik Sanayicileri Derne¤i
(TAYSAD) ve Otomotiv Sat›fl Sonras›
Ürün ve Hizmetleri Derne¤i (OSS)
Baflkanlar›n› davet edeyim BUS‹AD’la
birlikte çal›flmalar yap›ls›n. Ayn› dili
kullanmak, yetkilileri etkilemek
aç›s›ndan da önemli” dedi.
‹flletmelerinde meslek lisesi
mezunlar›n› çal›flt›rd›klar›n›, ancak
son y›llarda buradan mezun olanlar›n
hizmet sektörünü tercih etti¤ini de
belirten Yücetürk, “Stajyerlerimize,
çay getirtmek, fotokobi çektirtmek
bizim kurum anlay›fl›m›zda yok. Onlar›
hizmet sektörüne çeken fleyleri tespit
edip fabrikada da düzeltmeler
yap›yoruz cazibeyi art›rmak için diye
konufltu.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› U¤ur Urkut, 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›.

Ziyaretler



LTA Afi’nin Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikas›nda 
gerçekleflen ziyarette Türkiye

ekonomisinin durumu konuflulurken,
al›nabilecek önlemlere iliflkin fikir al›fl
verifli de yap›ld›.

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›.

Sedat Diniz, Alta’da yapt›klar› üretim
hakk›nda BUS‹AD Yönetim Kurulu’na
bilgilendirmede bulunurken, babas›
merhum Talat Diniz ve Bursa
sanayisinin geçmifline iliflkin de
an›lar›n› anlatt›.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› U¤ur Urkut, Yönetim
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BUS‹AD Sedat Diniz’e konuk oldu
Alta Afi Yönetim Kurulu Baflkan›
Sedat Diniz, BUS‹AD Yönetim
Kurulu’nu a¤›rlad›.

A
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“TEB giriflimcili¤e deste¤in
merkezindedir”

TEB Bursa Bölge Direktörü Halil
Vurarak, TEB’in giriflimcilere
destek dendi¤inde bankalar›n›n
özel bir yeri oldu¤unu belirterek,
“ Bu iflin merkezindeyiz” dedi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, üye 
ziyaretleri kapsam›nda TEB

Bursa Bölge Direktörü Halil Vurarak’›
ziyaret etti. TEB Bölge Müdürlü¤ü’nde
gerçekleflen ziyarette, ülke ekonomisi

artan döviz kurlar› gündeme geldi.

TEB Kobi Bankac›l›¤› Bölge Sat›fl
Müdürü Murat Sulukan’›n da
bulundu¤u ziyarette, üretimi teflvik
edici kredi kullan›m›n son y›llarda
düfltü¤ü, onun yerine gayrimenkul
kredilerinin artt›¤› ifade edildi.

Enflasyon, tüketici kredilerinde vade
k›salt›lmas› ve üretimi teflvik edici
politikalar›n da konufluldu¤u
sohbette, uzayan vadeler ve artan
faizlerin üretimin üzerindeki
bask›lay›c› yönleri de gündeme geldi.
Sohbet s›ras›nda TEB’le geleneksel
hale gelen Ebeveynler ve Çocuklar
Buluflmas›’n›n bu y›lki içeri¤i hakk›nda
da görüfl al›fl veriflinde bulunuldu.

Bu y›l Start Up’la ilgili bir paylafl›m›n
yap›lmas› gündeme gelirken, Vurarak,
“Giriflim Evi’yle TEB’in bu iflin uzun
zamand›r merkezindedir” dedi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.

Ziyaretler
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US‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, üye 
ziyaretleri kapsam›nda S‹NTA

A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve
Genel Müdürü ‹lker Oral’› Organize

“Amele bulmakta bile zorlan›yoruz”
S‹NTA A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili ve Genel Müdürü
‹lker Oral, istihdam s›k›nt›lar›
yaflad›klar›n›, amele bile
bulmakta zorland›klar› zamanlar
oldu¤unu söyledi.

B

Sanayi Bölgesi’ndeki binas›nda
ziyaret etti.

‹lker Oral, Sümerbank, karayollar› ve
DS‹ gibi devlet kurumlar›n›n Bursa
ekonomisinin temel tafllar›n›
oluflturduklar›n› belirtirken, “buradan
önemli isimler de kazand› Bursa. Ama
buna ra¤men, Bursa hiçbir dönem
lay›k oldu¤u hizmeti alamad›” dedi.

Oral, istihdam konusuna da
de¤inerek, “Amele bulmakta bile

zorlan›yoruz. Operatör bulam›yoruz.
Kaynakç› dedi¤imiz zaman büyüteçle
ar›yoruz. ‹flinin hakk›n› veren personel
bulmakta zorlan›yoruz” dedi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.



ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi

Türkay, üye ziyaretleri çerçevesinde
Çemtafl A.fi. Genel Müdürü Nuri
Özdemirel'i ziyaret etti.
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“Endüstri 4.0 bizim sektörde
henüz erken”

Çemtafl Genel Müdürü Nuri
Özdemirel, endüstri 4.0’›n kendi
sektörlerinde henüz hayata
geçemedi¤ini, bunun k›sa vadede
çok da kolay olmad›¤›n› söyledi.

B

Ziyarete Çemtafl Yönetim Kurulu
Üyesi Cüneyt Pekman da kat›ld›.
ABD'nin demir-çelik sektörüne
uygulad›¤› vergiler ve ekonominin
genel hali sohbetin ana gündemi
oldu. ABD’nin uygulad›¤› koruma
tedbirlerinin ard›ndan, AB’nin
buradan ç›kacak çeli¤in kendi
s›n›rlar›na girmesinden endiflelenerek
vergiler koydu¤unu bunun da ifllerini
zorlaflt›raca¤›n› söyledi. Dünya çelik
üretiminin yar›s›n› 800 milyon ton ile
Çin’in gerçeklefltirdi¤ini kaydeden

Özdemirel, “bir fabrikas› Türkiye’deki
çelik üretiminin tamam›n› yapabiliyor”
diye konufltu. 2018 y›l›n›n ilk alt› ay›n›
demir çelik sektörünün iyi geçirdi¤ini
belirten Özdemirel, ikinci yar›n›n ise
belirsizli¤ini korudu¤unu kaydetti.

Endüstri 4.0…

Endüstri 4.0 uygulamalar›n›n da
gündeme geldi¤i sohbette,
Özdemirel, “Bizim sektörde 4.0
hemen kolay de¤il. Makineler
birbiriyle konuflacak. ‹nsans›z hurda
kamyonlar› fabrikaya mal› getirecek
ve ürün ç›kacak. Bunu bizim sektörde
k›sa vadede yapmak kolay de¤il.
Dünyada da henüz tam geçilemedi.
Buna otomotiv en çok uyum sa¤lar”
dedi.

Özdemirel, BUS‹AD faaliyetlerini de
överek, “Çok güzel toplant›lar
yap›yorsunuz. Ama ifl yo¤unlu¤undan
f›rsat olmuyor gelmeye” dedi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.

Ziyaretler
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri

kapsam›nda FEKA Otomotiv A.fi.’ye
konuk oldu.

BUS‹AD Üyesi Genel Müdür  Taner
Karsl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde
gerçekleflen ziyarete, FEKA A.fi.’nin
Yönetim Kurulu Baflkan› Ferit
Karsl›o¤lu da kat›ld›.

“Otomotiv ihracatla ayakta duruyor”
FEKA Otomotiv A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Ferit Karsl›o¤lu,
otomotiv sektörünü ihracat›n
ayakta tuttu¤unu söyledi.

B

Otomotiv için ayd›nlatma, ayna ve
depolar üreten FEKA’n›n sektördeki
durumunun konufluldu¤u sohbette,
Ferit Karsl›o¤lu, yurt d›fl›ndan çok
misafir a¤›rlad›klar›n› belirterek, “Biri
gidiyor biri geliyor. Çok büyük ilgi
görüyoruz. Orta Avrupa’ya göre aç›k
ara önde gidiyoruz” dedi. ‹çinde
bulunulan ekonomik durumun da
gündeme geldi¤i ziyarette Ferit
Karsl›o¤lu, flunlar› söyledi:

“Otomotivi ihracat kurtar›yor. Yoksa
iç piyasa iyi de¤il. Bu döviz kuruyla,
yabanc›lar için Türkiye cazip kal›yor.
S›rbistan iflçilik olarak ucuz derken
Türkiye dolar baz›nda en ucuzu haline
geldi.”

Gençlerin fabrika ortam› yerine
AVM’lerde çal›flmay› tercih
etmesinden de flikayetçi olan
Karsl›o¤lu, BUS‹AD’›n ifl dünyas›n›n
sorunlar›n› dile getirmesini istedi.

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



“Bursa’n›n otomotivdeki profili
çok güçlü”
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Yamas A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Ümit Okyay, ekonomik
krize ra¤men, otomotivde
Bursa’n›n dünyadaki yerinin çok
özel oldu¤unu söyledi.

ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, yaz döneminde

gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda Yamas A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Ümit Okyay’a konuk
oldu.

B

Sohbet s›ras›nda döviz art›fl› ve
dünyadaki ekonomik iliflkilerin seyri
önemli gündem maddesi oldu. Döviz
art›fllar›n›n kimseyi mutlu etmedi¤ini
söyleyen Okyay, ‹ran’la ilgili sorunlar
yaflad›klar›n›, üretim k›sm›yla
ilgilenmenin d›fl›nda uluslararas›
iliflkileri de dikkatle izlemek
durumunda kald›klar›n› belirtti.

Okyay, Kuzey Afrika’da da sadece
Türkiye’ye vergi koyuldu¤u bunun da
sat›fllar› olumsuz etkiledi¤ini söyledi.
‹stihdam konusunda bugünlerde

sorun yaflamad›klar›n› ancak,
sektörün büyük oyuncular›n›n
devreye girdi¤i dönemlerde s›k›nt›lar
yaflad›klar›n› belirten Okyay,
“Bugünlerde iç piyasada ifller iyi
gitmiyor. O nedenle eleman bulmakta
sorun yaflam›yoruz” dedi.

Dünyada ekonomin ne olaca¤›n› s›k
konuflulur oldu¤unu kaydeden
Okyay, flunlar› söyledi:
“Almanya’da da ABD’yle iliflkiler ne
olacak diye konufluluyor. Polonya,
Romanya ve Macaristan sanayiye
odaklanm›fl durumda inan›lmaz
sanayi bölgeleri kuruldu. Sürekli
gelifliyorlar. Türkiye de çok büyük bir
ülke. Özellikle otomotivde yetiflmifl
insan gücü var. Bursa’n›n
otomotivdeki profili çok güçlü. Her
türlü olumsuzlu¤a ra¤men yabanc›lar
buralarda yat›r›m yaparak mutlu
oluyorlar.”

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

Ziyaretler
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Artizan peynir üretimi sektörü
zenginlefltirir

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, yaz döneminde
gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda Eker Süt A.fi. Genel
Müdürü Ahmet Eker’e konuk
oldu.

ivil toplum kurulufllar›n›n kriz 
dönemlerinde seslerini daha çok
yükseltmesini istediklerini belirten

Eker, ifl yo¤unlu¤undan BUS‹AD
faaliyetlerine yeterince vakit
ay›ramad›klar›n› kaydetti.

Eker, sanayide yaflanan personel
bulma konusunda flimdilik önemli bir
s›k›nt› yaflamad›klar›n› ancak, yak›n
gelecekte floför konusunda s›k›nt›
yaflayabileceklerini öngördüklerini
de kaydetti.

Süt ürünleri sohbetin ana gündem
maddesi olurken Eker, Türkiye’de
sanayi peynirinin beyaz peynir ve
taze kaflar üzerinde yo¤unlaflt›¤›n›,
artizan peynir üretiminin de giderek

S

artt›¤›n›, bunun da do¤ru oldu¤unu
ve sektörü zenginlefltirece¤ini söyledi.

Eker’in yelkencili¤e verdi¤i destek
de sohbette gündeme geldi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.



ohbet s›ras›nda Eser Ceyhan’›n
mimar olmas›ndan dolay› a¤›rl›kl›
gündem inflaat sektörü oldu.

Ceyhan, sektörün içinde bulundu¤u
durum hakk›nda düflüncelerini
aktard›ktan sonra, kentsel
dönüflümde yaflanan s›k›nt›lar da
gündeme geldi. Kentsel dönüflümde

‹nflaat sektörü masaya yat›r›ld›
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, yaz döneminde
gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda Eser Mimarl›k A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Eser
Ceyhan’a konuk oldu.

S Bursal› olmayan firmalar›n da ifl
yapt›¤›n› belirten Ceyhan, “baz›lar›n›n
ad›n› bile duymam›flt›k” dedi.

Sohbette, Bademli-Ça¤r›flan
bölgesinde ç›kan yang›n da
gündeme gelirken, yanan alanlar›n
imara aç›lmamas› yönündeki
temenniler de dile getirildi. ‹mar
bar›fl›n›n getirece¤i sorunlar
konuflulurken Ceyhan, baz› istisnalar
yap›lmas› gerekti¤ini ama art›k hiçbir
yerin y›k›lamayaca¤›n›, bunun da yeni
sorunlar do¤urabilece¤ini söyledi.
Dolardaki hareketlilik de sohbetin
konusuydu. Borçsuz sanayici
bulman›n zor oldu¤u kaydedilerek,
üretimden fazla tüketim yap›lmas› da
elefltirildi.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.

Ziyaretler



Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, yaz döneminde
gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda fiahinler Makine
Endüstri A.fi. Genel Müdürü
Ferhan fiahin’e misafir oldu.
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“Türkiye’nin ihracat taban› çok genifl”

F erhan fiahin, a¤›rl›kl› olarak 
silindir ve boru k›rma makinalar›
üretimi yapt›klar›n› ve yüzde 90

ihracat gerçeklefltirdiklerini söyledi.
Kurlardaki art›fl›n kendi rekabetlerini
art›rd›¤›n› ancak ülkeye etkilerinin
kendilerini de rahats›z etti¤ini
kaydeden fiahin, “Sadece Avrupa’ya

de¤il tüm dünyaya ihracat yap›yoruz”
dedi.

Amerika’n›n çelik ve alüminyuma
uygulad›¤› gümrük duvar›n›n
kendilerini çok da olumsuz
etkilemeyece¤ini belirten fiahin,
“Baflka yerlere ihracat yap›l›r. Buna
çözüm bulunur. Türkiye’nin ihracat
taban› çok genifl” diye konufltu.

fiahin, “Hal böyle olunca zorunlu
kalemlerdeki ithalat› yapacak ihracat›
yapar›z her durumda. Lüks ithalat
düflecektir elbette” dedi.

Eleman konusunda s›k›nt›y›
kendilerinin de yaflad›¤›n› söyleyen
fiahin, “3 ayd›r taflç› ar›yoruz
bulam›yoruz. Boyahanede çal›flan
adam bulam›yoruz” diye konufltu.

Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.
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iyarette, döviz kurlar›ndaki art›fl
ve ifl dünyas›n›n buna karfl› neler
yapabilece¤i konufluldu.

Kaya, ambalaj sektörünün durumunu
ve Akademika’n›n ürün yelpazesini
de anlatt›. Personel konusunda
kendilerinin de büyük s›k›nt›
yaflad›¤›n› belirten Kaya, iki ayd›r
gazeteye ilan verdiklerini, vas›fl›
vas›fs›z eleman aramalar›na ra¤men
bulamad›klar›n› kaydetti.

WEPs üyesi olduklar›n› ve yüzde 38
kad›n istihdam›ndan yüzde 50’lere
ç›kt›klar›n› da ifade eden Kaya, “10
kifliye evraklar›n› getir diyoruz 3’ü
getiriyor ikisi bir hafta içinde ifli
b›rak›yor. Bu ifli nas›l çözece¤imizi
bilmiyoruz?” dedi.

Eleman bulam›yoruz
Ziyarete,  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra BUS‹AD Genel Koordinatörü

Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, yaz döneminde
gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda Akademika
Ambalaj San. Tic. Ltd. fiti.
sahibi Ramazan Kaya’ya konuk
oldu.

Z

Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.

Ziyaretler



BUS‹AD’›n yapt›¤› ve yapaca¤›
etkinlikler ile BUS‹AD’›n
gençleflmesine yönelik çabalar da
gündeme geldi.

Ziyarete, Emek Ya¤’dan Murat Sait
Uyar’›n yan› s›ra Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin Uyar Duman, Genel Müdür
Sühan Çokusu¤lu ve Finans Müdürü
Y›ld›ray Çaml›k kat›l›rken,
BUS‹AD’dan Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu ve
BUS‹AD Yönetici Asistan› Deniz
Karaer de kat›ld›.
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ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, yaz döneminde

gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda Emek Ya¤ Yönetim
Kurulu Baflkan› Murat Sait Uyar’a
konuk oldu.

Ziyaretin bafl›nda Murat Sait Uyar’a
yaflad›¤› deniz kazas› nedeniyle
geçmifl olsun dilekleri iletildi.

Gençler fabrikalar› tercih etmiyor
Emek Ya¤ Yönetim Kurulu
Baflkan› Murat Sait Uyar, istihdam
konusunda sorunlar yaflad›klar›n›,
gençlerin fabrikalar yerine AVM
ve hizmet sektörünü tercih etti¤ini
söyledi.

B

Türkiye’nin içinde bulundu¤u
ekonomik durum ve ifl insanlar›n›n
ne gibi önlemler ald›¤› sohbetin ana
konusunu olufltururken, yaflanan
s›k›nt›lar›n sanayide yak›ndan
hissedilmeye baflland›¤› da
kaydedildi.

E¤itimin Türkiye’nin en önemli
sorunlar›n›n bafl›nda oldu¤unu
belirten Uyar, yetiflmifl nitelikli eleman
bulmakta zorland›¤›n› söyledi.

Gençlerin fabrika ortam› yerine
AVM’lerde çal›flmay› tercih
etmesinden de yak›nan Uyar,
“okuduklar› alanda çal›flmak gençlere
zor geliyor. Bu da e¤itimin israf›
oluyor” dedi.
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ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, yaz döneminde

gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda Yeminli Mali Müflavir
Sedat Atk›n’a konuk oldu.

Sohbette, sanayici ve ifl insanlar›n›n
ihtiyaç duydu¤u konularda e¤itimler
verilmesi gerekti¤ini söyleyen Atk›n,
teflvikler ve cezalar konusunda e¤itim
verilmesini önemli buldu¤unu söyledi.

Atk›n, 30 kadar teflvik kalemi
oldu¤unu belirtirken, cezalar›n da
yeterince bilinmedi¤ini kaydetti. Atk›n,
bu konuyla ilgili bir kitap çal›flmas›
oldu¤unu da kaydetti. Kiflilerin döviz
tafl›mas›n› do¤ru bulmad›¤›n› da
kaydeden Atk›n, Türk Liras›’n›n güven
kazanmas› gerekti¤ini söyledi.
Tar›ma acilen destek verilmesi
gerekti¤i de sohbette gündeme geldi.

BUS‹AD Akademi kurulmal›
RSM Türkiye Ba¤›ms›z Denetim
ve YMM A.fi. orta¤› Sedat Atk›n,
BUS‹AD’›n Akademi uygulamas›
bafllatmas› gerekti¤ini söyledi.

B

Yap›lacak desteklenmenin do¤rudan
çiftçiye yap›lmas› gerekti¤i de
kaydedildi. BUS‹AD Baflkan› Türkay,
AB’nin bütçesinin en büyük kalemini
çiftçiye yap›lan destek oldu¤unu
hat›rlatt›.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli,
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.

Ziyaretler
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ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, yaz döneminde

gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi Bursa Koordinatörü Prof.
Dr. Ali Ceylan’a konuk oldu.

Türkiye’nin içinde bulundu¤u
ekonomik durum sohbetin ana
gündemi oldu. Ceylan, duruma iliflkin
tespit ve öngörülerini paylafl›rken,
BUS‹AD’›n da duruma iliflkin ses
vermesi gerekti¤ini söyledi. Ceylan,
al›nmas› gereken baz› tedbirlerin
gecikti¤ini de kaydederken, zaman›n
da al›nmayan kararlar›n güven
erozyonuna neden oldu¤unu söyledi.

Düflünce Kulübü’nün tekrar aktif
olarak çal›flmas› gerekti¤inin de

Tedbirler zaman›nda al›nm›yor
‹stanbul Ticaret Üniversitesi
Bursa Koordinatörü Prof. Dr. Ali
Ceylan, Türkiye’nin içinde
bulundu¤u ekonomik duruma
iliflkin al›nmas› gereken
tedbirlerin gecikmeli al›nd›¤›n›
söyledi.

B

konufluldu¤u sohbette Ceylan,
BUS‹AD için elinden geleni yapmaya
haz›r oldu¤unu da söyledi.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu

Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli,
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.



ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, yaz döneminde

gerçeklefltirdi¤i üye ziyaretleri
kapsam›nda Beyçelik Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Faik Çelik’i
ziyaret etti.

Çelik, iflleri çocuklar›n›n ve
profesyonellerin yürüttü¤ünü
belirterek, art›k fikir dan›fl›lan kifli
oldu¤unu kaydetti. Çelik, otomotiv
sektöründe profesyonelleflmenin
güçlü oldu¤unu da belirterek, bunun
da ifllerini kolaylaflt›rd›¤›n› söyledi.
Türkiye’nin içinde bulundu¤u
ekonumik duruma iliflkin görüfllerini
de paylaflan Çelik, piyasan›n
daralaca¤›n›, özellikle iç piyasaya
çal›flanlar›n zor bir dönemden
geçece¤ini ifade etti.
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“Fikir dan›fl›lan kifli olduk”
Sohbette, rüzgar santralleri konusu
da gündeme gelirken, devletin bu
konudaki yaklafl›mlar› konufluldu ve
Türkiye için bu yat›r›mlar›n faydal›
olaca¤› da kaydedildi.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu

Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli,
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Yönetici
Asistan› Deniz Karaer de kat›ld›.

Beyçelik Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Faik Çelik, Holding
ifllerini çocuklar›n›n ve
profesyonellerin yürüttü¤ünü
kendisinin ise art›k fikir dan›fl›lan
kifli oldu¤unu söyledi.

B

Ziyaretler



Canik, flöyle devam etti:
“Firman›n markal› sat›fl›, 25 ülkede
1000 noktaya ulaflm›flt›r. Elvin,
tasar›m alan›ndaki baflar›s› ve gücü
sayesinde Dubai’deki birçok lüks
binadan, ABD de Las Vegas ve
birçok kentte, otelleri, rezidanslar›,
Hong Kong üzerinden Çin’deki otel
ve konutlar›, Japonya’daki konutlar›,

959 y›l›nda Bursa’da Ahmet 
Cenan Sönmez taraf›ndan 
kurulan, Elvin Tekstil, 3. Kuflak

yönetimiyle gözünü dünyaya dikti.

Dedesinin iki kara tezgah ile dokuma
üzerine kurdu¤u iflletmenin 3. Kuflak
yönetimini devralan Murat Canik,
“rekabetçi yönünü yapt›¤›
tasar›mlardan alm›fl ve bu alanda
sektöre öncülük etmifl olan firmam›z;
dekoratif ve teknik tekstil tasar›m› ve
üretiminde köklü bir geçmifle sahiptir.
Kuruldu¤u günden bugüne
yenilikçili¤e, tak›m ruhuna ve fleffaf
olmaya inanm›fl olan firma, tasar›m
aflamas›ndan üretim aflamas›na
kadar olan her safhada insana ve
çevreye sayg›ya önem vermektedir”
dedi.

Dedesinin iki kara tezgah ile
dokuma üzerine kurdu¤u
iflletmenin 3. Kuflak yönetimini
devralan Murat Canik, tasar›m
ve Ar-Ge çal›flmalar›na önem
veririken Aile Anayasalar›n› da
devreye soktuklar›n› söyledi.

Elvin’de üçüncü kuflak
dünyay› hedefliyor
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1

Canik, 14.750 metrekare kapal› alan
üzerine kurulu olan firmalar›nda, 165
kifli istihdam edildi¤ini, 1982 y›l›nda
bafllad›klar› ihracatta bugün
üretiminin %75’ini Avrupa Ülkeleri,
Ortado¤u, Uzakdo¤u ve ABD’ye
gönderdiklerini söyledi.

Gelinen nokta
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Üyelerden
Haberler

birçok devlet baflkan›n›n saray›n› ve
Topkap› Saray› Mecidiye Köflkü’nün
pencerelerini giydirmifltir.

Ev tekstili alan›nda fantezi tül perde
üretimini Türkiye’de ilk defa
gerçeklefltirmifl olan Elvin Tekstil, yurt
içinde ve yurt d›fl›nda da tasar›mlar›
ile her zaman fark yaratan bir firma
olmufltur. Elvin’in ana hedefi;
dekorasyonda ifllevsellik ile konfor
ve fl›kl›¤› bir araya getirerek
müflterilerine; fonksiyonel özelliklere
sahip, fl›k ve yarat›c› tasar›mlar
sunmak; bu sayede de kendine
duyulan güveni artt›rarak müflteri
memnuniyetini sa¤lamakt›r. Elvin
Tekstil’in tasar›m ekibi; dekoratif ve
teknik tekstil alanlar›nda güçlü dünya
markalar›n›n üretim ve hizmet oda¤›
olmak misyonu ile dünyan›n sayg›n
markalar›na tasar›m, üretim ve proje
gelifltirme hizmetleri de vermektedir.
Elvin Tekstil'in tasar›m alan›ndaki
baflar›s› 2008 ve 2012 y›llar›nda ald›¤›
‘Reddot Design Award’ ve 2011 ve
2014 y›llar›nda ald›¤› ‘IF Material
Award’ ödülleri ile de tescillenmifltir.

Tasar›m

2017 May›s ay›nda Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›¤› taraf›ndan Tasar›m
Merkezi Belgesi’ni alan Elvin Tekstil,
görsel tasar›m›n yan› s›ra ürünlerine
ilave fonksiyonel özellikler
kazand›rmak amac› ile Ar-Ge
çal›flmalar› da yapmaktad›r. Firman›n,
Ar-Ge çal›flmalar› neticesinde
gelifltirilmifl, 1 adet patentli ürünü, 1
adet de faydal› modeli bulunmaktad›r.

Bunlardan biri kendini ve ortam›n
havas›n› temizleyen perde; GREEN
GUARD, di¤eri ise yine Türkiye’de
ilk defa Elvin taraf›ndan üretilen duvar
kumafl›d›r. Elvin Tekstil; GREEN
GUARD ile 2009 y›l›nda TÜB‹TAK-
TTGV-TÜS‹AD taraf›ndan düzenlenen
8. Teknoloji Ödülleri’nde “Orta Ölçekli
Firma” kategorisinde, “Yenilik VE
Teknoloji” ödülünü alm›flt›r. Firman›n,
Ar-Ge çal›flmalar› neticesinde üretim
teknolojisini gelifltirdi¤i bir di¤er
üründe; karbon elyaf kumafl›d›r.
Karbon elyaf kumafl›, havac›l›k,
otomotiv, denizcilik, rüzgar enerjisi,

spor ekipmanlar› ve inflaat gibi
alanlarda yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r.

Aile Anayasas›

Elvin Tekstil, halen 2. kuflak ve 3.
kuflak yöneticiler birlikte çal›flt›¤› bir
aile flirketidir. Aile Anayasas›’n›n
firman›n sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan
öneminin fark›nda olan yöneticileri,
Deloitte firmas›ndan dan›flmanl›k
alarak kendi Aile Anayasas›n›
oluflturmufltur.



Erkurt
Holding
40 yafl›nda
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Erkurt Holding, kuruluflunun 40.
y›l›n› çal›flanlar› ve aileleriyle
flölen havas›nda kutlad›.

E rkurt Holding Yönetim Kurulu 
Baflkan› Âli Kerem Alptemoçin,
de¤erlerden ödün verilmeden

bayra¤› gelecek kuflaklara
aktaracaklar›n› belirtirken, gecenin
finalinde sahne alan Sunay Ak›n ve
‹lhan fieflen performanslar›yla büyük
alk›fl toplad›.

1978 y›l›ndan bu yana Türkiye
otomotiv yan sanayisine yön veren
Erkurt Holding’in, 40. Y›l› ad›na bir
etkinlik düzenledi. Tofafl Kapal› Spor
Salonu’nda düzenlenen geceye
Erkurt Holding Kurucu ve Onursal
Baflkan› Ahmet Kurtcebe Alptemoçin,
Yönetim Kurulu üyeleri ve eflleri,
Erkurt Holding Genel Koordinatörü
Naz›m Serhatl›, Erkurt Holding’in üst
düzey yöneticileri, müflteriler, çözüm
ortaklar›, ifl ve cemiyet dünyas›n›n
önemli isimleri kat›ld›.

A. Kurtcebe Alptemoçin: “‹nanç ve
güvenle ç›kt›¤›m›z bu yolda sab›r ve
özveriyle  ilerledik”

Kutlama gecesinde konuflan, Erkurt
Holding Kurucu ve Onursal Baflkan›
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, “Geride
b›rakt›¤›m›z 40 y›l› gözlerimin
önünden geçirip nerelerden nerelere
geldi¤imizi görünce mutlulu¤um bir
kat daha art›yor. Dile kolay… Tam 40
y›l önce bütün güçlüklere ra¤men
‘inanç ve güvenle’ ç›kt›¤›m›z bu yolda
sab›rla, özveriyle ilerledik. Kurumsal
kültürümüz, vizyon ve misyonumuz
yolumuzu ayd›nlatan ›fl›¤›m›z oldu.”
diyerek sözlerine bafllad›.

Erkurt Holding’in uzun yolculu¤una
katk›da bulunan herkese teflekkür
ederek yat›r›mlar›na h›z kesmeden
devam edeceklerini vurgulayan A.
Kurtcebe Alptemoçin, otomotiv

sektöründe baflar›n›n güven odakl›
yürütülen iliflkilerle kazan›ld›¤›n›
belirtti. Alptemoçin, sözlerini flöyle
sürdürdü: “De¤erli çal›flanlar›m›z bu
büyük ailenin de¤erli üyeleridir. Bütün
güçlüklere ra¤men ‘inanç ve güvenle’
ç›kt›¤›m›z bu yolda sab›rla, özveriyle
ilerledik. Karfl›l›kl› güven iliflkisiyle

birlikte büyüdü¤ümüz çözüm
ortaklar›m›z, bu baflar›da önemli bir
paya sahiptir. Türkiye’de temellerini
att›¤›m›z ve 40 y›ld›r hizmet verdi¤imiz
otomotiv sanayinde ‘hedef odakl›
çal›flma, sürdürülebilirlik, fleffafl›k,
teknoloji ve insan kaynaklar›na yat›r›m’
gibi hususlar yönetim anlay›fl›m›z›n
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ana unsurlar› oldu. Erkurt Holdingimizi
gelecek kuflaklara da tafl›mak için
ayn› anlay›fl, kararl›l›k ve sorumlulukla
hep birlikte öncülük etmeyi
sürdürece¤iz. Slogan›m›z haline
getirdi¤imiz gibi ‘Birlikte ve Daima’
çok çal›flaca¤›z.”

Konuflmas›n›n son bölümünde
Merhum Recep Bekler’i anarken

duygusal anlar yaflayan A.Kurtcebe
Alptemoçin, can dostum ve
a¤abeyim dedi¤i Recep Bekler’e
seslendi. Alptemoçin, “Gözün arkada
kalmas›n Recep Abi… 40 y›l önce
bafllatt›¤›m›z mücadeleyi bugün
evlatlar›m›z ve Erkurt Ailesi’nin tüm
fertleriyle birlikte ‘ilk günkü heyecan
ve baflar›yla’ sürdürüyoruz. Bugün,
gelecek 40 y›llar›n ilk günü olur
inflallah…” diyerek sözlerini
tamamlad›.

Kerem Alptemoçin: “Hayallerimin ve
hedeflerimin hepsi Erkurt’tan geliyor”

Erkurt Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Âli Kerem Alptemoçin de,
“21 y›l önce, Erkurt flirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
çal›flmaya bafllad›¤›mda 27
yafl›ndayd›m, tecrübesizdim belki
ama hayallerim ve hedeflerim vard›.
Aradan uzun y›llar geçti, bugün art›k
daha büyük hayallerim var. Hem de
dünyada ve ülkemizde de¤iflen onca

fleye ra¤men… En önemlisi,
hedeflerimin de hayallerimin de
hemen hemen hepsinin yolunun bir
flekilde Erkurt’tan geçmesi…” dedi.

Konuflmas›n›n devam›nda yeni
hedefler belirleyerek yar›flta daha
güçlü bir flekilde var olacaklar›n›n
alt›n› çizen Alptemoçin, “De¤iflim
baz›lar›na ürkütücü gelebilir. Ben ise
daha çok heyecan verici buluyorum.
Bu sayede hem kendi ad›ma hem de
flirketlerimiz ad›na yeni hayaller
kuruyor ve yeni hedefler belirliyorum.
De¤iflece¤iz, geliflece¤iz ve daha
güçlü, h›zl› olarak bu yar›flta var
olaca¤›z. Kendi de¤erlerimizden
ödün vermeden, bize verilen bayra¤›
gelecek kuflaklara devretmek için
çok çal›flaca¤›z” diye konufltu.

Erkurt çal›flanlar›n›n keyifli saatler
geçirdi¤i kutlamalar kapsam›nda,
Holding’te 15, 20, 25 ve 30 y›l üzeri
görev yapanlara baflar› ödülleri
sunulurken, Erkurt Holding Kültür -
Sanat Etkinlikleri kapsam›nda bu y›l
üçüncüsü düzenlenen ‘Dostluk ve
Dayan›flma’ temal› resim
yar›flmas›nda dereceye giren
miniklere hediyeleri verildi. Ard›ndan
40. y›la özel olarak düzenlenen
‘An›larda Erkurt’ Foto¤raf
Yar›flmas›’nda birbirinden de¤erli
foto¤raflar ödüle lay›k görüldü.

Gecenin en büyük ödülü ise A.
Kurtcebe Alptemoçin’e Yönetim
Kurulu taraf›ndan verildi. Alptemoçin
ve Bekler ailelerinin 1970’li y›llar›n
bafl›ndan bafllayan ve binlerce
çal›flana istihdam sa¤layan
beraberli¤i bir vak›fla yeniden anlam
buldu. Alptemoçin-Bekler Endüstriyel
Geliflim ve E¤itim Vakf›, ihtiyac› olan
ailelere çocuklar›n›n e¤itimlerinden
uzak kalmamalar› için destek olacak.
Üstün nitelikli çocuklar›n endüstriyel
hayata kat›labilmeleri ve do¤ru
yönlendirilebilmeleri ad›na onlara
destek olacak ve kapsaml› rehberlik
hizmeti sunacak.

Kutlama program›n›n finalinde
kendine has üslubuyla öyküler
anlatan Sunay Ak›n’a aflk flark›lar›n›n
en sevilen yorumcular›ndan ‹lhan
fieflen efllik etti. Ak›c› diliyle geceye
kat›lan konuklarla bütünleflen Sunay
Ak›n ve ‹lhan fieflen konuklara
unutulmaz anlar yaflatt›.

Üyelerden
Haberler
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989 y›l›nda Bursa’da kurulan ve 
k›sa sürede otomotiv sektörünün
önemli tedarikçilerinden olmay›

baflaran ve “Tercih Edilen Global
Tedarikçi” unvan›na sahip olan Do¤u
Press’i, daha da yukar›ya tafl›mas›
beklenen Genel Müdür Alper Uysal,
1973 y›l›nda Ankara’da dünyaya
geldi. E¤itim hayat›na Ankara’da
devam eden Uysal 1996’da ODTÜ

Kuruluflunun 30. Y›l›n› kutlamaya
haz›rlanan Do¤u Pres, yeni
döneme kaptan koltu¤unu sektörde
deneyimli isim Alper Uysal’la
teslim ederek giriyor.

Do¤u Press’de Uysal dönemi

1

Makine Mühendisli¤i bölümünden
mezun oldu.
Çal›flma hayat›na, 1996 y›l›nda
Tofafl’ta Ar-Ge mühendis olarak
bafllayan Alper Uysal, Eureka Sales
Consultancy, Standart Profil Ürün
Gelifltirme Müdür Yard›mc›s›, Aktafl
Holding bünyesinde Mühendislik Ar-
Ge Grup Müdürü ve Ünver Grup
Genel Müdürü olarak görevler
üstlendi.

Uysal, Do¤u Pres ekibine kat›lmadan
önce  Coflkunöz Kal›p ve Coflkunöz
Belka flirketlerinin Genel Müdürlü¤ü
görevlerinde de bulundu.

1989 y›l›nda kurulan Do¤u Pres, 
otomotiv endüstrisi için hassas 
türetim teknolojisi ile torna ve pres

parçalar› üretmektedir. Do¤u Pres,
12 bin metrekare alanda 550 çal›flan›
ile faaliyet göstermektedir ve
cirosunun yaklafl›k % 80’i ihracattan
gelmektedir.

Turquality Marka Destek Program›na
kabul edilmelerinden dolay›
memnuniyet duyduklar›n› belirten
Do¤u Pres Genel Müdürü Alper
Uysal,  ‘’Havac›l›k sektöründen sonra
en kapsaml› ve en ba¤lay›c›
standartlar›n uyguland›¤›, Dünyadaki
en global ve yo¤un rekabetin
yafland›¤› otomotiv sektöründe
küresel oyuncular aras›nday›z.

Turquality Marka Program›na
kabulümüz kurumsal altyap›n›n
geliflimi ve hedef pazarlarda
uluslararas› rekabet gücümüzü

Do¤u Pres; Ticaret Bakanl›¤›
taraf›ndan hayata geçirilen
Dünya’n›n ilk ve tek markalaflma
program› olan Turquality Marka
Destek Program›na kabul edildi.

Do¤u Pres Turquality Marka Destek
Program›nda

artt›rmada büyük katk› sa¤layacak.
Global bir marka olma yolunda
yürüttü¤ümüz çal›flmalara emin
ad›mlarla devam edece¤iz.’’ dedi.
Yeni fabrika yat›r›m› için Romanya’da
start verdiklerini belirten Uysal, yeni
üretim tesisi ile Global Pazardaki
yerlerini güçlendireceklerini belirtti.
Do¤u Pres Amerika’dan Japonya’ya
18 ülkede 30’dan fazla müflteri
lokasyonuna ürün göndermektedir
ve her y›l dünyada yaklafl›k 18 milyon

adedin üstünde araçta üretti¤i
parçalar kullan›lmaktad›r.

Avrupa pazar›nda; Almanya, Fransa,
Romanya, Polonya, Avusturya,
Macaristan, ‹ngiltere Çek
Cumhuriyeti, Asya pazar›nda;
Hindistan, Çin, Kore, Japonya,
Amerika pazar›nda USA ve Brezilya
ihracat yap›lan bafll›ca ülkeler
aras›nda yer al›yor.
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36 y›ll›k deneyimi ile sektör
öncüsü Evinoks Afi, 16-18 Eylül
2018 tarihleri aras›nda Birleflik
Arap Emirlikleri’nin Dubai
flehrinde,  bu y›l 19.  kez
düzenlenen ve Orta Do¤u’nun en
büyük ve sayg›n konaklama
sektörü fuarlar›ndan olan “The
Hotel Show” fuar›nda hem özel
tasar›ml› kendi stand›yla
do¤rudan, hem de iki bayisi
arac›l›¤› ile farkl› standlarla yer
alarak, pazardaki hâkimiyetini
kuvvetlendirdi.

4 binden fazla ürünle sektörde 
dünyan›n en çok çeflidine sahip
olma özelli¤ini bünyesinde

bar›nd›ran Evinoks Afi, sergiledi¤i
özgün tasar›ml› ve yenilikçi
ürünleriyle, ço¤unlu¤u Orta Do¤u
ülkeleri ile Afrika ülkelerinden gelen
otelci, distribütör, dan›flman, tasar›mc›
ve mimarlar›n yo¤un ilgisini üzerine
çekmeyi baflard›.

Orta Do¤u ve Afrika ülkelerinden
33,000’den fazla profesyonel
ziyaretçiyi a¤›rlayan fuar, farkl›
ülkelerden gelen global zincir otellerin
üst düzey yöneticileri, flefleri, kat

Evinoks Ortado¤u’ya demir att›
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hizmet görevlileri, mimarlar›,
tasar›mc›lar› ve dan›flmanlar› Evinoks
Afi’nin üretti¤i ak›ll› ve yenilikçi
ürünleriyle ilk kez tan›flarak, Evinoks
ürünlerinin iflletmelerine sa¤layaca¤›
kazan›mlar konusunda bilgi ald›lar.

Birleflik Arap Emirlikleri, Suudi
Arabistan, Kuveyt, Umman, M›s›r,
Pakistan, Hindistan, Fas, Kenya ve
Uganda gibi Afrika ülkelerinden gelen

ziyaretçiler ile yap›lan ikili görüflmeler
sonucunda, çok say›da global ve
yerel otel zincirleri ve konusunda
uzman distribütörler ile uzun vadeli
iflbirli¤i amaçlayan anlaflmalar›n
temellerini atan Evinoks Afi, Orta
Do¤u ve Afrika pazarlar›n›n
vazgeçilmez oyuncusu olarak yerini
pekifltirmifl oldu.



Gelece¤in üretim anlay›fl›na
“Ak›ll› Fabrika Çözümleri”
sunan ‹letiflim Yaz›l›m
taraf›ndan düzenlenen, “MES
ve BPM Çözümlerimiz ile Dijital
Dönüflüm - Ak›ll› Fabrikalar”
etkinli¤i fabrikalarda üretimden
sorumlu tüm disiplinleri bir
araya getirdi.

Gelece¤in üretim
vizyonu: “Ak›ll› fabrika
çözümleri”
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lmira Otel’de yap›lan etkinlikte 
Amerika ve Dünya’dan örneklerle
Endüstri 4.0, MES ve BPM Dijital

Çözümler, baflar› hikayeleri ve
akademik yaklafl›mlardan oluflan yedi
oturum gerçeklefltirildi.

Geliflmifl ülke ekonomilerinin
fabrikalarda verimlili¤i artt›rmak ve

A

maliyetleri düflürmek için Ak›ll›
Fabrikalara verdi¤i önem ve
çal›flmalar her geçen gün artarken,
Ak›ll› Fabrika kavram› ülkemizde de
hayata geçmeye bafllad›.

Ak›ll› Fabrika Çözümleri ile gelece¤in
üretim anlay›fl›n› yakalamak isteyen
iflletmelere çözüm orta¤› olan ‹letiflim
Yaz›l›m taraf›ndan düzenlenen “MES
ve BPM Çözümlerimiz ile Dijital
Dönüflüm - Ak›ll› Fabrikalar” etkinli¤i
fabrikalarda üretimden sorumlu farkl›
disiplinleri bir araya getirdi.

Almira Otel’de yap›lan etkinlikte
Amerika ve Dünya’dan örneklerle
Endüstri 4.0, MES ve BPM Dijital
Çözümler, baflar› hikayeleri ve
akademik yaklafl›mlardan oluflan yedi
oturum gerçeklefltirildi.

En h›zl› geliflim yaz›l›m sektöründe
yaflan›yor!

Dünya tarihi boyunca devrim olarak
tan›mlanan birçok geliflme
yafland›¤›n› belirten ‹letiflim Yaz›l›m



Üyelerden
Haberler

91 Bak›fl 145

Yönetim Kurulu Baflkan› Tuncer
Hatuno¤lu, makinelerin
haberleflebildi¤i, h›zl› ve güvenli veri
giriflinin yap›labildi¤i, üretimin anl›k
olarak izlenebildi¤i ve raporlanabildi¤i
fabrikalardan oluflan bir geliflmenin
bir devrimden öte bir evrim oldu¤unu
belirtti. Dünya üzerinde yaflayan her
canl›y› etkileyen bu evrimin bugüne
kadar yaflanan en büyük ve en h›zl›
de¤iflim oldu¤unu söyleyen
Hatuno¤lu, “Bu de¤iflimin bafl aktörü
ise yaz›l›m sektörüdür” dedi. Endüstri
4.0 ve Ak›ll› Fabrika Çözümleri
hakk›nda aç›klamalar›na devam eden
Hatuno¤lu, ‹letiflim Yaz›l›m’›n son
y›llarda yaflanan bu de¤iflimi yak›nda
takip etti¤ini ve ça¤› yakalamak
isteyen iflletmelerin çözüm orta¤›
olduklar›n› dile getirdi.

Yat›r›m›n geri dönüflü 3-24 ay aras›nda

‹letiflim Yaz›l›m Genel Müdür’ü Selçuk
fien, “MES ile Fabrikalarda

Dijitalleflme: CoralReef” sunumunu
gerçeklefltirdi. MES (Manufacturing
Execution Systems – Üretim Yönetim
Sistemi) Sistemleri’nin hammaddenin
giriflinden, bafllayarak ürünün
teslimine kadar geçen sürede,
makine, malzeme ve insan
kaynaklar›n›n en verimli flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lad›¤›n› dile getiren
fien, bu noktada yap›lan yat›r›mlar›n
sektör, kapsam ve modüllere göre 3
- 24 ay aras›nda geri döndü¤üne
dikkat çekti.

Alka Group ve Beflel Bas›m baflar›
hikayesi

CoralReef Üretim Yönetim ve
Denetim Sistemi ile verimliliklerini
artt›rmay› baflaran Alka Group Üretim
Planlama ve ERP Sorumlusu Ömer
Bahad›r Öztürk, proje öncesi durum
ve sonras› hakk›nda bilgi verdi. Proje
öncesinde üretim süreçlerinin manuel
olarak yürütüldü¤ünü ve üretimdeki

dinamiklerin çok zor takip edildi¤ini
söyleyen Öztürk, anahtar kelimelerin
izlenebilirlik ve verimlilik oldu¤unu
belirtti. Öztürk; “CoralReef sayesinde
flu an üretimimizin her aflamas›n›
anl›k olarak izleyebiliyor ve aksi bir
durumda an›nda müdahale
edebiliyoruz. Üretimde ‘zaman’
faktörü çok önemli bir maliyet. Bu
noktada sa¤lad›¤›m›z fayda ile hat
baz›nda üretim kapasitemizi de
artt›rm›fl olduk.” dedi.

Beflel Bas›m Bilgi Sistemleri Müdürü
Emre Çetinkan ise, MES ve Shop
Floor Control Sistemlerinin aras›ndaki
fark› vurgulayarak MES’in
iflletmelerine katt›¤› katma de¤erler
hakk›nda bilgi verdi. Sahan›n
makineler üzerinden online bilgi
alarak izlenmesinin, kifliye
ba¤›ml›¤›n›n azalt›lmas›n›n, firelerin
kay›t alt›nda tutularak kay›plar›n
izlenmesinin öneminin üzerinde
durdu.
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KalDer Bursa fiubesi 20. y›l›nda kendi yerinde
KalDer Evi Bursa’da aç›ld›

KalDer, 1990 y›l›nda
kurulmas›n›n ard›ndan yay›l›m
çal›flmalar› kapsam›nda
ülkemizin önde gelen sanayi kenti
Bursa’da flubeleflme karar› alm›fl,
1998’de gönüllülerin giriflimiyle
KalDer Bursa fiubesi kurulmufltur.

Bursa fiubesi 1998 y›l›ndan 
bugüne KalDer’in “Mükemmellik
kültürünü yaflam biçimine

dönüfltürerek, ülkemizin rekabet
gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katk›da bulunmak”
misyonuyla Bursa’da kalite
çal›flmalar›n›n her alanda artmas›,
yaflam kalitesi kavram›n›n
yayg›nlaflmas› amac›yla çal›flmalar›n›
sürdürmektedir.

KalDer, Bursa’daki çal›flmalar›na bir
sanayi kuruluflunun 7 m2 ofisinde
bafllad›. Y›llar içerisinde çal›flmalar›n
ulaflt›¤› kitle art›p daha iyiye ulaflma
aray›fl› sürdükçe, KalDer’in Bursa’da
kendisine ait bir binada hizmet
sunmas›n›n zaman›n›n geldi¤i
düflüncesi yo¤unlaflt›, bu yönde
giriflimler bafllat›ld› ve sonuç al›nd›.
20. y›l›nda KalDer Bursa kendisine
ait bir yap›da hizmet vermeye bafllad›.

Çal›flmalar› tamamlanan KalDer

Evi’nin aç›l›fl› 4 Ekim 2018 Perflembe
günü ifl dünyas› ve kent protokolünün
yo¤un kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

KalDer Evi ve Kalite Park›’n›n aç›l›fl›;
KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Erdal Elbay,  KalDer Yönetim
Kurulu Baflkan› Buket Emino¤lu
Pilavc›, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›
(BTSO) Divan Üyesi Gülçin Güleç
Uçar, Nilüfer Belediye Baflkan›
Mustafa Bozbey, Bursa Büyükflehir
Belediye Baflkan› Alinur Aktafl’›n
konuflmalar› ile bafllad›.

KalDer Evi’nin yap›m süreçlerine
iliflkin film izlendikten sonra destek
veren kurumlar ad›na; Nilüfer

Belediye Baflkan› Mustafa Bozbey’e,
BTSO ad›na Yönetim Kurulu Üyesi
‹brahim Gülmez’e, Minteks Yönetim
Kurulu Baflkan› Özkan ‹rman’a,
Chassis Brakes International ad›na
Kalite Müdürü Onur Topgül’e filografi
sanat›yla haz›rlanm›fl özel teflekkür
plaketleri takdim edildi.

Protokolün kat›l›m›yla kurdele
kesilerek KalDer Evi’nin aç›l›fl›
gerçekleflti. ‹fl dünyas›n›n yo¤un ilgi
gösterdi¤i tören çal›flma alanlar›n›n
ziyaret edilmesiyle sona erdi. Aç›l›flta
KalDer Bursa Uluslararas› Karikatür
Yar›flmas›’nda ödül alan karikatürler
de sergi alan›nda kat›l›mc›lar›n
izlenimine sunuldu.
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BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim Kurulu 
Baflkan Yard›mc›s› Bu¤ra Küçükkayalar, Genel Koordinatör Basri 
Tüfekçio¤lu, Genel Koordinatör Yard›mc›s›  Deniz Karaer ve Yönetici

Asistan› Bircan Kaner KalDer Evi’ni ziyaret ederek KalDer Bursa Yönetim
Kurulu Baflkan› Erdal Elbay ve Genel Sekreteri Aykan Kurkur’a hizmete
aç›lan KalDer Evi için hay›rl› olsun dileklerini iletti ve çal›flma alanlar›n›
ziyaret ederek baflar›lar dilediler.

US‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim Kurulu 
Baflkan Yard›mc›s› Bu¤ra Küçükkayalar, Genel Koordinatör Basri 
Tüfekçio¤lu, Genel Koordinatör Yard›mc›s›  Deniz Karaer ve Yönetici

Asistan› Bircan Kaner KalDer Evi’ni ziyaret ederek KalDer Bursa Yönetim
Kurulu Baflkan› Erdal Elbay ve Genel Sekreteri Aykan Kurkur’a hizmete
aç›lan KalDer Evi için hay›rl› olsun dileklerini iletti ve çal›flma alanlar›n›
ziyaret ederek baflar›lar dilediler.

BUS‹AD’dan KalDer’e ziyaret



Sabanc› Üniversitesi
Mühendislik ve Do¤a Bilimleri
Fakültesi ö¤retim üyelerinden
Emre Özlü'nün Düzenleme
Kurulu Baflkanl›¤› ve Erhan
Budak'›n Yürütme Kurulunda
bulundu¤u 9. Uluslararas›
Talafll› ‹malat Sempozyumu
(UT‹S)  8-10 Kas›m 2018
tarihleri aras›nda Hotel Royal
Seginus Antalya'da gerçekleflti.

9. Uluslararas› Talafll› ‹malat
Sempozyumu Oerlikon Balzers’in
Platin Sponsorlu¤unda Gerçekleflti
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ndüstriden ve akademiden yo¤un
ilginin gösterildi¤i  9. Uluslararas›
Talafll› ‹malat Sempozyumu’na,

Oerlikon Balzers bu y›l da bu büyük
organizasyona platin sponsor olarak
destek verdi.

Oerlikon Balzers Genel Müdürü U¤ur
Urkut’un “Talafll› ‹malatta Ekonomi
ve Verimlilik” sunumu kat›l›mc›lar
taraf›ndan yo¤un ilgi gördü.

UT‹S'te endüstri ve akademiden
kat›lan uzmanlar›n sundu¤u talafll›
imalat üzerine ARGE çal›flmalar›n›n

yan› s›ra Oerlikon Balzers Türkiye
Genel Müdürü U¤ur Urkut, Sandvik
Bölge Müdürü Sedat Altafl, Bosch
A.fi. Kesici Tak›mlar Proses
Mühendisi Mehmet Kolaç ve Bilkent

Üniversitesi’nden Assoc.Prof. Yi¤it
Karpart’›n panelist olarak kat›ld›¤›
"Tak›m Yenileme (Reconditioning) ve
Avantajlar› " konulu bir panel de
düzenlendi.

E



kurulan PINTRO markas›n› yaratt›.

Kalitenin detaylarda gizli oldu¤unu
ilkesiyle hareket eden tasar›mc›,
kulland›¤› kumafllar›n sadece
sezondaki trende uygun olmas›na
de¤il ayn› zamanda kullan›fll›
olmas›na ve giyildi¤inde verdi¤i
hissiyata da önem veriyor.

Koleksiyonlar›nda izledi¤i filmlerden,
gezdi¤i ülkelerin kültüründen,
mimarisinden, do¤as›ndan ve
renklerinden ilham alan P›nar ‹rfan,
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ursal› Sanayici Çoflkun ‹rfan’›n 
k›z› olan P›nar ‹rfan 1985 y›l› 
Bursa’da do¤du. Bursa Anadolu

Lisesinden mezun olduktan sonra,
2004 y›l›nda kazand›¤› Fashion
Institute of Technology / New York
ve ‹TÜ’nün ortak kurdu¤u 4 senelik
çift diplomal› BFA program›n›n Moda
tasar›m› bölümünü 2008 y›l›nda ilk
mezunlar›ndan biri olarak bitirdi.
Bitirme projesiyle FIT’nin defilesinde
yer alma hakk› kazand› ve defileye
kat›lan editörlerin ilgisini çekerek,
tasar›m›ndan bahsettirdi.

FIT’den mezun olduktan sonra New
York’ta kariyerine devam ederek
Brooklyn merkezli bir tasar›mc›n›n
markas›nda 1 sene staj yapt›. 2009
y›l›nda Los Angeles merkezli Georg
Roth markas› ile anlafl›p Los
Angeles’a yerleflti. Bayan ve erkek
üst grup koleksiyonlar› tasarlad›¤› bu
marka ile 6 sene birlikte çal›flt›.

Tasar›mlar›ndan baz›lar› Neiman
Marcus ve Saks Fifth Avenue gibi
Amerika’n›n lüks ma¤azalar
zincirlerinde sat›fla sunuldu.
2015 y›l›nda aile flirketleri olan Politet
Tekstil A.fi’ ye kat›lmak üzere
Türkiye’ye döndü. 16 y›ll›k
konfeksiyon üretimi geçmifliyle
kalitesini üst seviyeye tafl›yan aile
firmas›n›n gücüyle, Amerika’da
edindi¤i tecrübelerini ve yarat›c›l›k
ruhunu birlefltiren P›nar ‹rfan,
tasar›mlar›na üretim tecrübesini de
gelifltirerek devam etti. Ortaklar›yla
birlikte tasar›m ve pazarlama flirketi
olarak kurduklar› PBK Tekstil A.fi’de
koleksiyonlar› her sezon üst düzey
Avrupa ve Amerikal› al›c›lar›n
be¤enilerine sunuluyor.

Pintro ile büyüyecek

Son olarak çocukluk hayalini
gerçeklefltirerek kendi önderli¤inde

Bursal› P›nar ‹rfan, PINTRO
markas›yla moda dünyas›nda
fark yaratmak için kollar› s›vad›.

B

ayn› zamanda yarat›c›l›¤›n› ald›¤›
anneannesi ve ailesinin de kendisine
ilham kayna¤› oldu¤unu belirtiyor.

Kad›nlara kendilerini güçlü, cesur ve
bir o kadar da romantik ve feminen
hissettirebilen tarzda bir marka olmay›
hedefleyen PINTRO, genifl bir yafl
aral›¤›na hitap ediyor. fiu an için
online sat›fllar›na ek olarak Bursa ve
Ankara’daki seçkin butiklerde yerini
alan markan›n, çok yak›nda sadece
Türkiye’de de¤il, Global pazarda da
yerini almas› hedefleniyor.

Bursal› modac›n›n
hedefi büyük



Türkiye'nin lider otomobil
üreticisi Oyak Renault'nun en
baflar›l› tedarikçilerini
ödüllendirmek üzere
gerçeklefltirdi¤i '2018 y›l› Yan
Sanayi Baflar› Ödülleri' bir ilke
sahne oldu.
S‹NTA Sanayi ‹nflaat ve Taahhüt
Afi. bu ödülü alan ilk inflaat
flirketi olarak tarihe geçti.

S‹NTA’ya anlaml› ödül
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yak Renault'nun, ifl birli¤i içinde
çal›flt›¤› yan sanayi flirketlerinin
performanslar›n› takdir etmek ve

daha da iyileflmesini teflvik etmek
amac›yla her y›l verdi¤i 'Yan Sanayi
Baflar› Ödülleri' sahiplerini buldu.
Oyak Renault taraf›ndan düzenlenen
Tedarikçiler Toplant›s›'nda bu y›l
'2018 Y›l› Yan Sanayi Baflar›
Ödülleri'ne BPO, Supsan, CMS Jant,
Teknik Malzeme ve Sinta lay›k
görüldü.

Sinta Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
ve Genel Müdürü ‹lker Oral al›nan
ödülden dolay› çok gururland›klar›n›
belirterek, fabrika üreten fabrika olma
süreçleri hakk›nda flu bilgileri verdi:
“Firmam›z 1973 y›l›nda Bursa'da

O

‹NTA ‹nflaat ve Taahhüt Ortakl›¤› ad›
alt›nda kuruldu ve faaliyete bafllad›.
1977 y›l›nda S‹NTA Sanayi ‹nflaat ve
Taahhüt Anonim fiirketi ismini alarak
flirketleflmifl oldu. S‹NTA; Sanayi
‹nflaatlar›nda ihtisaslaflarak, fabrikalar
infla etti. Sadece sanayi yap›lar› ile
yetinmedi. Hastane, okul, otel binalar›
yapt›. Organize Sanayi Bölgelerinde
altyap› inflaatlar› yapt›. 'Fabrika Yapan
Fabrika' unvan›n› ald›.

Oyak Renult Otomobil Fabrikalar› A.fi.
ile ifl birli¤imiz 1973 y›l›ndan beri,
yani 45 y›ld›r devam etmektedir. Oyak
Renault Otomobil Fabrikalar› A.fi.
bünyesinde; Pres Binas› ve Tesisi,

Tevsii ‹nflas›n›, Boyahane Binas›n›,
Sosyal ve ‹dari Binas›n› ve pek çok
binalar›n inflas›n› üstlendik ve
tamamlad›k. Halihaz›rda Türkiye’nin
ilk yüksek bas›nçl› alüminyum
enjeksiyon fabrikas›n›n yap›m›n› da
üstlenmifl bulunmaktay›z.

Halen Firmam›z bünyesinde 608 kifli
çal›flmakta olup; ekibimiz ile birlikte,
prefabrik üretim tesisleri, çelik üretim
tesisleri, haz›r beton tesisleri, agrega
tesisleri üreten entegre bir inflaat
firmas›y›z. Geçmiflten gelece¤e;
kalite, h›z ve güven ilkelerimizden
taviz vermeden faaliyetlerimize
devam etmekteyiz” dedi.
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TKG Otomotiv, Deloitte Türkiye
taraf›ndan bu y›l ilk kez
gerçeklefltirilen Best Managed
Companies Program›
kapsam›nda ödüle lay›k
görüldü.

TKG Otomotiv’e “En ‹yi Yönetilen
fiirket Ödülü’’

97 Bak›fl 145

KG Otomotiv A.fi. ‹cra Kurulu 
Baflkan› Ertan Demirdüzen ve 
Genel Müdürü Tayyar Katranc›

26 Kas›m’da Ç›ra¤an Saray›’nda
gerçeklefltirilen törenle ödülü Deloitte
Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli’nin
elinden ald›.

Ali Koç’un baflkanl›¤›nda Ali Sabanc›,

Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Hamdi
Ak›n, Hanzade Do¤an Boyner,
Lucien Arkas, Ömür Tan, Umran ‹nan
ve Ümit Boyner’in jüri üyeli¤i yapt›¤›
programda, Türkiye çap›nda toplam
11 flirket ödüle lay›k görüldü.

Best Managed Companies Program›,
1993 y›l›nda ilk kez Kanada’da
uygulanmaya bafllam›fl ve ülkenin
önde gelen ifl dünyas› ödül
programlar›ndan biri olmufltur.

Program, Kanada’dan sonra ‹rlanda,
Hollanda, Belçika, fiili ve Meksika’da
hayata geçirilmifltir. Türkiye’de ise
Koç Üniversitesi’nin iflbirli¤i, TA‹DER

ve T‹DE’nin ifl ortakl›klar› ve QNB
Finansbank’›n ana sponsorlu¤unda,
bu sene ilk kez hayata geçiriliyor.

Best Managed Companies Program›
Nedir?

fiirketlerin uluslararas› en iyi yönetim
uygulamalar› çerçevesinde
kurumsallaflma yolculu¤una destek
olmay› amaçlayan Best Managed
Companies program›, flirketlerin
yönetim performanslar›n›n strateji,
yetkinlik, adanm›fll›k ve finansal
performans kriterlerinde
de¤erlendirilmesini temel al›yor.

T



Bin kiflilik ek istihdama imza
atarak ekonomiye önemli katk›
yapmaya haz›rlanan Yeflim
Tekstil, ‹fiKUR’la
gerçeklefltirdi¤i protokol
kapsam›nda 500 kifliyi firma
bünyesinde düz dikifl makineci
olarak e¤iterek istihdama
kazand›racak. Uluda¤
Üniversitesi’nden al›nan yeni
bir e¤itim modülü üzerinde
kurgulanan 4 ayl›k e¤itim
program›, yüzde 50 istihdam
garantisi içeriyor.

Yeflim, milli istihdam seferberli¤ine
katk›s›n› sürdürüyor
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Türkiye’de tek çat› alt›nda en fazla
kad›n çal›flan istihdam eden
firmalardan biri olan Yeflim Tekstil’de
gerçeklefltirilen protokol imza
törenine; Bursa ‹fiKUR ‹l Müdürü Eren
Türkmen, ‹l Müdür Yard›mc›s›
Mehmet Çiftçi, fiube Müdürü Sibel
Zengin, Yeflim Tekstil ‹nsan
Kaynaklar› ve Sosyal Uygunluk
Direktörü Fatofl Hüseyinca, Personel
Müdürü Yaflar Murato¤ullar› ile Yeflim
Akademi Yöneticisi Özlem
fienkoyuncu kat›ld›.

Törende konuflan Yeflim Tekstil ‹nsan
Kaynaklar› ve Sosyal Uygunluk
Direktörü Fatofl Hüseyinca, ‹fiKUR’la
Mesleki E¤itim ve Beceri Gelifltirme
Program› kapsam›nda 500 kifliyi
kapsayan bir e¤itim protokolüne imza
att›klar›n› belirtti. Yeflim olarak
‹fiKUR’la sürekli ifl birli¤i içinde
olduklar›n› ve staj ile iflbafl›
programlar› düzenlediklerini ifade
eden Hüseyinca, “Söz konusu
protokolün en büyük farkl›l›¤›, ifl birli¤i
çerçevesinde Uluda¤
Üniversitesi’nden al›nan e¤itim

modülü üzerinde program›n
kurgulanm›fl olmas›.  Programa
kat›lanlar söz konusu modül
sayesinde Uluda¤ Üniversitesi,
‹fiKUR ve Yeflim Tekstil onayl›
sertifika sahibi olacak. Bu sertifika,
kat›l›mc›lar›n gelecek kariyerleri ve
geliflimleri aç›s›ndan son derece
de¤erli. ‹fiKUR’la gerçeklefltirdi¤imiz
bu protokolün hay›rl› olmas›n› dilerim.”
diye konufltu.

“Milli istihdam seferberli¤imiz tüm
h›z›yla devam ediyor”

Bursa ‹fiKUR ‹l Müdürü Eren Türkmen
de Türkiye ‹fl Kurumu Genel
Müdürlü¤ü olarak Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) aras›nda
imzalanan Mesleki E¤itim ve Beceri
Gelifltirme ‹fl Birli¤i Protokolü ile
iflverenlerin iflgücü piyasas›nda
arad›¤› nitelikli ifl gücü ihtiyac›n›
karfl›lamaya çal›flt›klar›n› söyledi.

Yeflim Tekstil ile birçok alanda ifl
birli¤i yapt›klar›n› hat›rlatan Türkmen,
firma ile yeni bir kulvarda ifl birli¤ine

ünya markalar›na haz›r giyim - 
ev tekstili üretimi gerçeklefltiren
ve gelece¤e dönük planlamalar›

çerçevesinde 2019 y›l› sonuna kadar
1000 kiflilik ek istihdam sa¤lama
karar› alan Yeflim Tekstil, ‹fiKUR
Bursa ‹l Müdürlü¤ü ile imzalanan özel
protokol çerçevesinde 500 kifliyi düz
dikifl makineci olarak e¤iterek
istihdama kazand›racak.

D
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gittiklerini dile getirdi. Türkmen, flöyle
devam etti: “Programa dahil olanlar›n
yeni bir e¤itim modülü ile firma
bünyesinde teorik ve pratik e¤itim
alarak sertifika sahibi olacaklar› bir
protokol düzenledik. Düz dikifl
makinecisi mesle¤indeki 500 kifliyi
Yeflim’in uzman ekibi arac›l›¤› ile
yetifltirerek istihdama kazand›raca¤›z.
Milli istihdam seferberli¤imiz tüm
h›z›yla devam ediyor. Yeflim’in ortaya
koydu¤u performans ve ifl birli¤inden
dolay› baflta Yeflim’in ‹nsan
Kaynaklar› ve Sosyal Uygunluk
Direktörü Fatofl Hüseyinca olmak

üzere tüm Yeflimlilere teflekkür
ediyor, protokolün hay›rl› olmas›n›
diliyorum.”

Konuflmalar›n ard›ndan imza törenine
geçilerek, taraflar aras›nda
gerçeklefltirilen ifl birli¤i protokolüne
imza at›ld›.

‹fl birli¤i protokolü hakk›nda:

Protokol, yaklafl›k 4 ayl›k (104 gün)
ve 780 saatlik bir e¤itim sürecini
kaps›yor. Uluda¤ Üniversitesi’nden
Yeflim Tekstil’e özel olarak haz›rlanan

yeni bir modül üzerine infla edilen
program› baflar› ile tamamlayan
kat›l›mc›lar özel bir sertifika alarak ifl
gücü piyasas›na kat›lma flans›
bulacak. Yüzde 50 istihdam garantili
olarak planlanan e¤itim program›
süresince kat›l›mc›lara, kursa
kat›ld›klar› gün bafl›na 61.65 TL’lik
ödeme yap›lacak ve tüm kat›l›mc›lar›n
genel sa¤l›k sigortalar› ve ifl kazas›
ile meslek hastal›klar›na yönelik
sigortalar› ‹fiKUR taraf›ndan
karfl›lanacak.



Yeflim’de kimyasal yönetimi ve sosyal
uygunluk mercek alt›nda

Yeflim Akademi; Yeflim Tekstil,
Nike ve PVH (Tommy Hilfiger -
Calvin Klein) ifl birli¤i ile
organize edilen “Kimyasal
Yönetimi ve Sosyal Uygunluk”
e¤itimine ev sahipli¤i yapt›.
1-2 Kas›m tarihlerinde
gerçeklefltirilen programda,
tekstil sektöründe daha çevreci
kimyasallar kullan›lmas› ad›na
at›lan ad›mlar, bu alanda
oluflturulan giriflimler ve sosyal
uygunluk prosedürleri
konufluldu.

masaya yat›r›l›rken; e¤itimin ikinci
gününde ise sektörde öne ç›kan
tedarik zinciri, kad›n›n güçlendirilmesi,
mülteci ve göçmen sorunu gibi konu
bafll›klar›na yönelik sosyal uygunluk
prosedürleri de¤erlendirildi.

Etkinli¤in aç›l›fl›nda konuflan Yeflim
Tekstil ‹nsan Kaynaklar› ve Sosyal
Uygunluk Direktörü Fatofl Hüseyinca,
Yeflim Tekstil’in 35. y›l›n› kutlad›¤›
bugünlerde böylesi bir etkinli¤in
organize edilmesinden duydu¤u

mutlulu¤u dile getirdi. Tüm Yeflim
Tekstil lokasyonlar›nda
sürdürülebilirlik kavram›n›n kendileri
için olmazsa olmaz konumda
oldu¤unu ifade eden Hüseyinca,
“Yeflim Tekstil olarak 2006 y›l›ndan
bu yana SA 8000 belgesine sahibiz
ve belgemizi her y›l yeniliyoruz. Ayr›ca
Global Compact üyesiyiz ve her y›l
sürdürülebilirlik raporumuzu
yay›nl›yoruz. O nedenle hayat›m›zdaki
en önemli kavramlardan biri
sürdürülebilirlik ve bu kavram›n
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Daha yaflan›r bir dünya için daha
temiz üretim” slogan› ile 1-2 
Kas›m tarihlerinde

gerçeklefltirilen “Kimyasal Yönetimi
ve Sosyal Uygunluk” e¤itimine, Yeflim
Tekstil’e fason üretim yapan tedarikçi
firma temsilcilerinin yan› s›ra,
bünyesinde Tommy Hilfiger - Calvin
Klein gibi markalar› bar›nd›ran PVH
firmas›n›n çal›flt›¤› fason firmalar da
kat›ld›. E¤itimin birinci gününde tekstil
sektöründe daha çevreci kimyasallar
kullan›lmas› ad›na at›lan ad›mlar ve
bu alanda oluflturulan giriflimler
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içindeki en önemli konulardan baz›lar›
da kimyasal yönetimi ve sosyal
uygunluk süreci” diye konufltu.

Nike Sosyal Uygunluk Direktörü
Caner Soytafl da e¤itime kat›lan
herkese teflekkür ederek, söz konusu
programa kat›lanlar›n yeni bilgiler
edinme f›rsat› yakalayacaklar›n› ifade
etti. E¤itimde gündeme gelecek
konular›n büyük bir bölümünü
yaflad›kça ö¤renme flans›
bulacaklar›n› dile getiren Soytafl, tüm
kat›l›mc›lara iyi bir e¤itim süreci diledi.

“Eskiden sadece ç›kt›ya bakarken, art›k
girdiye de bak›yoruz”

Programda PVH Sosyal Uygunluk
Direktörü Karin Reimerink de bir
sunum yapt›. ‹nsano¤lunun yaflad›¤›
dünyaya ve gelecek kuflaklara
sorumluluklar› oldu¤una dikkat çeken
Reimerink, “Tekstil firmalar› olarak

güzel ürünler üretiyoruz ancak pamuk
direkt istedi¤imiz renkte gelmedi¤i
için ürünü boya, nak›fl ve bask› gibi
birçok ifllemden geçiriyoruz. O
nedenle gerçeklefltirdi¤imiz
çal›flmalarda daha çok iyi kimyasal
yönetiminin olumlu uygulamalar›na
odaklanmak istiyoruz. Prosesler
s›ras›nda çal›flanlar›m›z›n maruz
kald›klar› olumsuzluklar›n yan›nda,
söz konusu ifllemlerin topluma etkileri
de çok önemli.” diye konufltu.

Reimerink, flöyle devam etti: “Sorumlu
kimyasal yönetimi ad›na birçok
yönetmelik ç›kt›. Bunlar›n kimi
bölgesel, kimi daha küresel çapta.
Bu yönetmelikler kapsam›nda al›nan
önlemlerle ulafl›lan minimum
düzeylerin ötesine geçmek ad›na
neler yap›labilece¤i ve genel
standartlar›n nas›l yükseltilebilece¤i
son derece önemli. Sektörde bu
konularla ilgili bir momentum olufltu

ve birçok marka bu tür giriflimcilere
üye oldu. Amaç bütünsel olarak
hareket etmek. Eskiden sadece
ç›kt›ya bakarken, art›k girdiye de
bak›yor, daha temiz girdilerle
ilgileniyoruz. Üretimdeki yasakl›
ürünler listesine göre sat›n alma
yapmak son derece önemli. Bu
etkinlikteki as›l amac›m›z, verilecek
mesajlar› ve konuflulacak konular›
çal›flanlara aktarmak ve onlar› da
e¤itmek olmal›d›r.”



TÜB‹TAK ve Türkiye Teknoloji
Gelifltirme Vakf› (TTGV) ile Türk
Sanayicileri ve ‹fl ‹nsanlar›
Derne¤i (TÜS‹AD) taraf›ndan
verilen Teknoloji Ödülleri’nin
Orta Ölçekli Firma Süreç
Kategorisinde finale kalan
Ünver Group ikinci oldu.

Ünver Group,
13. Teknoloji Ödüllerinde 2. oldu
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‹ stanbul’da Sabanc› Center’da 
düzenlenen ve 8 kategoride 45 
finalist projenin yar›flt›¤›

organizasyona Sanayi ve Teknoloji
Bakan› Mustafa Varank, onur konu¤u
olarak kat›ld›.

13. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu
Baflkan› Esin Güral Argat ile TÜS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Erol Bilecik,
TTGV Yönetim Kurulu Baflkan› Cengiz
Ultav ve TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr.
Hasan Mandal genel
de¤erlendirmelerde bulundu¤u
törende, Ünver Group’un ödülünü,
Yönetim Kurulu Baflkan› Ayhan
Korgavufl TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr.
Hasan Mandal’dan ald›.

Ünver Group Yönetim Kurulu Baflkan›
Ayhan Korgavufl, kamu-özel sektör-
sivil toplum iflbirli¤ini yans›tan
Teknoloji Ödülleri Yar›flmas›n›n Orta
Ölçekli Firma Süreç Kategorisinde
finale kalarak ikincili¤i elde etmifl
olmaktan büyük mutluluk duyduklar›n›
belirtti. Korgavufl, “Ünver Group
olarak global tedarikçi durumunday›z.
Ar-Ge Merkezimiz bünyesinde
sürdürdü¤ümüz çal›flmalar›m›zda da
teknolojinin son imkanlar›n› kullanarak
tasar›m yetkinli¤imizin sayesinde
müflterilerimize alternatif ürünler
sunabiliyor, mevcut ürünleri
gelifltirerek maliyet ve performans
avantaj› sa¤layabiliyoruz. 13.
Teknoloji Ödülleri yar›flmas›nda elde
etti¤imiz ikincilikle hem
çal›flmalar›m›z›n karfl›l›¤›n› alm›fl
olmaktan mutluyuz, hem de bu ödül
gelecek çal›flmalar›m›z için bizlere
önemli bir motivasyon oldu” dedi.

Yurt içinde baflta Fiat Tofafl, Ford
Otosan, ‹suzu, Otokar, Temsa, BMC,
Karsan olmak üzere ana otomotiv
üreticilerine ve yurtd›fl›nda VW,
Peugeot, Volvo, Ford, Fiat, Ferrari,
Porsche, BMW, DAF, Mercedes Benz
ve Scania gibi firmalara parça üreten
Ünver Group, Bursa’da Kayapa

OSB’deki 13 bin metrekarelik
fabrikas›nda 206 kiflilik uzman
kadrosuyla otomotiv sektörüne
kauçuk ve silikon hortum,
turbocharger plastik ve metal boru
parçalar› imal ediyor ve ürünlerinin
yüzde 40’› Avrupa ülkelerine ihraç
ediyor.
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